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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Andreas Vesalius, houtsnede van Jan Stevensz. van Calcar in de oorspronkelijke uitgave van Vesalius'
De humani corporis fabrica. (Zie pagina 27).
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De allegorische titelpagina van De koninglycke hovenier: verbeeld is Vertumnus met een hoorn van
overvloed als personificatie van de tuinbouw, gezeten onder een sinaasappel- of oranjeboom die
verwijst naar stadhouder Willem III, aan wie Cause zijn boek opdroeg. (Zie pagina 45).
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De miniatuur van de evangelist Johannes in het evangelieboek van Susteren, eerste helft van de elfde
eeuw. (Zie ook pagina 89).
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Charles van Leeuwen
Cultureel erfgoed in Limburgse bibliotheken
Als de oude boeken in Limburgse bibliotheken in één collectie zouden worden
samengevoegd, dan zou een bijzondere onderzoeksbibliotheek ontstaan van een
indrukwekkende omvang en reikwijdte. Met meer dan een miljoen boeken van vóór
1900 zou die nieuwe collectie meteen een van de grootste oude bibliotheken van de
Lage Landen zijn. Deze denkbeeldige collectie zou honderden zeldzame incunabelen
tellen en vele honderden boeken die in Nederland vrijwel nergens anders te vinden
zijn. Ze zou in haar talrijke stedelijke, religieuze en particuliere deelcollecties de
boekenliefde van ontzaglijk veel mensen in de regio weerspiegelen. Ze zou ons met
vroegere auteurs, illustratoren, drukkers, binders, uitgevers, boekhandelaren,
verzamelaars en uiteraard lezers van de regio in contact brengen, om maar te zwijgen
van de papiermakers, inktmengers, klerken, onderwijzers en bibliothecarissen die
zich gedurende al die eeuwen met de boeken hebben beziggehouden. De collectie
zou uitgroeien tot een kostbaar referentiepunt voor heel de culturele en intellectuele
geschiedenis van de regio.
Op dit moment echter is die boekenschat verspreid over enige tientallen openbare
en particuliere bibliotheken. Sommige zijn goed ontsloten, andere moeilijk
toegankelijk. Sommige kunnen rekenen op de liefdevolle aandacht van een conservator
en een kundig publiek, andere vallen in afzondering ten prooi aan gebrekkig beheer
en bezoekers met minder goede bedoelingen. Voor alle collecties geldt, dat ze een
grotendeels verborgen bestaan leiden. Ten onrechte. Dit boek over Limburgs
boekjuwelen maakt zichtbaar dat de Limburgse collecties een belangrijk cultureel
erfgoed zijn. Tevens brengt het voor het voetlicht, dat dit een erfgoed is dat om
deskundig beheer vraagt. Het vraagt om aandacht van drukke bestuurders en
verstrooide eigenaren, die zich vaak nauwelijks realiseren welke kostbare schatten
door vorige generaties aan hen zijn toevertrouwd.

Een spannende verkenningstocht
De journalist en boekenliefhebber Jos Stijfs maakte in de jaren tachtig van de vorige
eeuw een spannende verkenningstocht langs de belangrijkste Limburgse bibliotheken.
Hij deed daarvan verslag in Limburgs Boekjuweel, een wekelijkse rubriek in Dagblad
De Limburger, die ruim honderd afleveringen kende en twee jaar lang, van 24
augustus 1982 tot 10 november 1984, een groot lezerspubliek wist te boeien. Stijfs
legt in zijn stukjes een grote nieuwsgierigheid aan de dag. Telkens opnieuw weet
hij, naar aanleiding van een kostbaar boek dat hij toevallig in handen krijgt, iets leuks
te vertellen. Hij is een vasthoudend speurder, die daarvoor met bijzondere vondsten
wordt
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beloond. Hij is een onnavolgbaar snuffelaar, die met weetjes komt die zelfs deskundige
lezers kunnen verrassen. Hij heeft een fijne neus voor antiquarische bijzonderheden
die hij met aanstekelijke hartstocht en zonder duurdoenerij gul over de argeloze lezer
uitstort. En hij heeft een brede belangstelling: de lezer komt via Stijfs in contact met
historische kook- en kruidenboeken, liedboekjes en atlassen, lokale almanakken en
vroomheidsgeschriften, bijbels en politieke tractaten, pamfletten en literaire
verpozingen, monumentale studieboeken, piepkleine reisgidsen en vooral veel bronnen
voor regionale geschiedenis. Vrijwel altijd plaatst Stijfs die oude drukken in een
brede en voor een groot publiek toegankelijke context. Hij heeft oog voor details
maar maakt van zijn Boekjuweel geen al te erudiete of specialistische
boekengeschiedenis. Het oude boek is voor Stijfs in eerste instantie een verhaal dat
driftig wordt nagespeurd en vervolgens op onderhoudende wijze doorverteld. Mede
door de keus van sfeervolle illustraties weet Stijfs de aandacht van een groot publiek,
dat van huis uit weinig met het oude boek op heeft maar wel elke week verlekkerd
zijn krantenrubriek opslaat, op de boekjuwelen te vestigen.
Het is tekenend voor de geest van de jaren tachtig, dat Stijfs zijn veelgelezen
rubriek al weer na twee jaar heeft moeten afsluiten. Voor zijn gevoel was hij nog
maar nauwelijks begonnen met zijn bibliofiele ontdekkingstochten, maar voor de
redactie van de krant werd het tijd voor een andere rubriek. De stukjes van Stijfs
delen in het lot van de boeken die hij beschrijft: ze worden door enkelen gekoesterd
maar raken al snel onvindbaar en verzinken in een vergeelde vergetelheid. De auteur
zelf bewaarde de stukjes in enkele plakboeken en ontdekte tot zijn ontzetting, enkele
jaren na het beëindigen van de rubriek, dat het Boekjuweel-archief -een paar
schoenendozen met meer dan honderd foto's!-door de krant per ongeluk bij het vuilnis
was gezet. Ongeveer de helft van de illustraties wist hij nog te redden, de andere
helft was al in de papierversnipperaar terecht gekomen. De bibliomaan Stijfs is een
roepende in de woestijn. Samen met zijn broer bouwt hij ook zelf een grote bibliotheek
op die hij met zorg beheert, waar anderen achteloos aan dit erfgoed voorbij lopen.

Een veelzijdige Europese identiteit
Naar de mening van verschillende boekenliefhebbers verdienen de Boekjuwelen een
beter lot. Dirk Jansen, beleidsmedewerker collecties van de Stadsbibliotheek
Maastricht, heeft het idee geopperd en collega-conservatoren van Limburgse
bibliotheken gevraagd of ze wilden meewerken aan een bundeling van de
Boekjuwelen. Na zoveel jaar vergetelheid leek dit bijna een rebelse daad. Het is in
hun ogen tijd voor een herwaardering van de oude boekencollecties. Het is en blijft
ook nodig om publieke aandacht te vragen voor het lot van deze collecties, die een
zorgvuldig beleid van conservering en beheer verdienen. En zijn de Boekjuwelen
niet een welsprekend getuigenis van het belang daarvan?
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Maastricht is een van de bekendste steden van Europa aan het worden en het ontdekt
verwonderd zijn eigen historische identiteit: veel aandacht gaat daarbij uit naar
architectuur, relatief weinig naar beeldende kunst en kunstnijverheid, objecten van
materiële cultuur en het onvermoede boekenpatrimonium. Slechts weinigen beseffen
dat de Limburgse, Nederlandse, Duitse, Franse, Spaanse, Vlaamse, Italiaanse en
anderszins veelkleurige geschiedenis van de Maas-Rijnregio zeer tastbaar is
opgestapeld in de oude boekenmagazijnen. Deze maken ontegenzeggelijk duidelijk
dat Maastricht, maar ook de nabijgelegen plaatsen Valkenburg, Vaals, Rolduc,
Roermond, Venlo en hun ommeland kunnen bogen op een eeuwenoude, verrassend
veelzijdige Europese identiteit. Misschien geeft de titel Limburgs Boekjuweel dat
onvoldoende weer, misschien doet deze titel in eerste instantie denken aan schatten
van vooral lokale en regionale betekenis. Niets is minder waar. Het prachtig
uitgevoerde elfde-eeuwse evangeliarium van de abdijkerk van Susteren is
wereldvermaard, het geeft luister aan de lokale realiteit én het heeft een wijde
uitstraling. Het is wonderlijk hoe boeken in hun ontstaan uitdrukking zijn van een
zeer plaatsgebonden kennis, kunst en nijverheid en zich vervolgens zo gemakkelijk
aan dat lokale netwerk weten te onttrekken: ze zwerven de hele wereld rond, trekken
zich weinig aan van lands- en zelfs taalgrenzen en glippen tussen elke geografische
indeling door.
Onder de boekjuwelen schitteren de parels van vreemde herkomst. Van oudsher zijn
veel Nederlandse boeken gedrukt in Keulen en het Rijnland, in de Zuidelijke
Nederlanden en Noord-Frankrijk: ook in de Limburgse collecties zijn de drukkers
uit deze grensgebieden goed vertegenwoordigd. Verder zijn er veel andere ‘migranten’
die in de Limburgse schappen een plekje hebben gevonden en die de magazijnen een
veelkleurig, men zou bijna zeggen kosmopolitisch en multicultureel karakter geven.
De Stadsbibliotheek van Maastricht is even polyglot als het stadsverleden zelf. Ze
heeft een oude Duitse, Italiaanse, Spaanse en Franse kern die vooral Latijnse titels
telt en afkomstig is uit de humanistische stadsboekerij, maar sinds de achttiende
eeuw aangevuld is met grote Franse collecties en niet te vergeten de omvangrijke
kloosterbibliotheek van de Beyart die van de wereldwijde oriëntatie van de Broeders
van Maastricht getuigt. De collectie van de Universiteitsbibliotheek is in zijn
historische kern -de zogeheten Jezuïetencollectie, een samenstel van opgeheven
kloosterbibliotheken afkomstig uit de studiehuizen van deze orde in Warmond en
Maastricht- al even internationaal als de Universiteit Maastricht zelf. Terwijl
tegenwoordig vijfentwintig procent van de studenten en een vergelijkbaar percentage
van de academische staf afkomstig is uit het buitenland, is nog een veel hoger
percentage boeken van buitenlandse herkomst. De wetenschappers bedienen zich nu
uiteraard vooral van het Engels en, in iets mindere mate, de landstaal en andere
grotere wereldtalen. De Jezuïeten lazen alles, vooral veel in het Frans, Latijn en
Italiaans. De waarde van hun oude collectie ligt in haar veelzijdigheid, de
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Het menselijk skelet: een van de houtsnedes van Jan Stevensz. van Calcar in de oorspronkelijke
uitgave van Vesalius' De humani corporis fabrica. (zie ook pagina 27).
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geleerden van de Societas Iesu collectioneerden in de breedte en volgden vrijwel álle
vakgebieden, inclusief de domeinen van degenen die ze als hun tegenstanders
beschouwden. Maar ook de relatief kleinere bibliotheken van de regio hebben een
verrassend internationaal karakter: de kloosterbibliotheek van Steyl heeft een
omvangrijke, door de missiepaters meegebrachte Duitse collectie, de
kloosterbibliotheek in Vaals kan putten uit eeuwenoude Franse en Duitse benedictijnse
boekenverzamelingen en de in de stadsboekerij opgenomen bibliotheek van de Beyart
is rijk aan banden uit de missiegebieden en de koloniën. De Rococobibliotheek van
de Abdij Rolduc weerspiegelt een wijdse, pralende roomse horizon en naar weer
geheel andere internationale horizons verwijst de collectie van het Sociaal Historisch
Centrum voor Limburg. Aanvankelijk was het de bedoeling van de redactie van dit
boek om ook even óver de grenzen te kijken en eveneens boekenschatten uit de
Schatkamer van de Dom te Aken, de bibliotheek van het Staatsarchief te Eupen, de
Universiteitsbibliotheek van Luik en de collectie van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek
in Sint-Truiden te beschrijven. Gebrek aan tijd en ruimte hebben auteur en redactie
genoopt dit voornemen tot nader datum uit te stellen. Maar ook zonder die aandacht
voor collecties óver de grens geeft dit boek al een verrassende indruk van de
euregionale en internationale oriëntatie van de Limburgse lezers en
boekenverzamelaars zelf, die even makkelijk Aken, Spa en Luik aandoen als Hasselt
en Sint-Truiden.

Moeizaam behoud en beheer
We spraken zoëven al over de problemen waarvoor de beheerders van de collecties
zich zien gesteld. Een eerste vraag die zich aandient, is het behoud zelf. De
verschrikkelijkste verhalen doen hierover de ronde, met name met betrekking tot de
kerkelijke fondsen. Elk klooster heeft de ervaring dat op het eerste gezicht eerlijke
mensen die in de slotbibliotheken worden toegelaten, kostbare stukken wegroven:
door goedgelovigheid zijn er gaten geslagen die niet meer kunnen worden gedicht.
Maar het gaat niet alleen om diefstal, ook hebben religieuze collecties er vaak onder
te lijden dat boeken, soms met de beste bedoelingen, worden uitgeleend zonder ze
terug te vragen, of zelfs worden weggegeven als cadeau aan
hoogwaardigheidsbekleders, als aandenken bij jubilea en verjaardagen of als blijk
van dank voor bewezen diensten. Jos Stijfs vertelt dat hij na afloop van een bezoek
aan een niet nader te duiden kloosterbibliotheek werd benaderd door een van de
paters. Deze had een klein doosje in zijn hand met negentiende-eeuwse curiosa: er
werd opgeruimd, misschien was meneer de journalist wel geïnteresseerd om iets mee
te nemen? Soortgelijke anekdotes hoort men in Limburg vaker vertellen. Het is
moeilijk het waarheidsgehalte ervan te bepalen en in te schatten hoeveel boeken op
deze wijze aan de collecties zijn onttrokken. Feit is dat er een onmiskenbare
overheveling plaatsvindt van publieke collecties naar particulier bezit en dat de
eigendomsoverdracht vaak moeilijk te traceren is. Voor de boeken zelf is het overigens
lang niet altijd de slechtste oplossing:
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bij particulieren krijgen ze misschien de liefdevolle behandeling en restauratie die
ze in grote bibliotheken maar al te vaak moeten ontberen.
Voor religieuze collecties doemt tevens het lot op van opdeling en versnippering, op
het moment dat de gemeenschappen uitdunnen en hun grote huizen moeten opheffen.
In het beste geval worden de collecties overgedragen aan ándere openbare collecties,
zoals is gebeurd voor de reeds genoemde Jezuïetencollectie en de boekerij van de
Beyart, die respectievelijk aan de Universiteitsbibliotheek en de Stadsbibliotheek
van Maastricht zijn overgedragen. Een eveneens verstandig beleid zou het kunnen
zijn, na weloverwogen voorbereiding, met de verkoop van een deel van de collectie
(bijvoorbeeld de doubletten of de boeken die ook in andere Limburgse verzamelingen
veel voorkomen) de middelen te verwerven voor behoud en beheer van het overige
deel. Het is echter een feit, dat een weloverwogen ontdubbelingsbeleid politiek
moeilijk ligt en een deskundigheid en tijdsinvestering vergt die in de meeste
Limburgse bibliotheken niet kunnen worden opgebracht. Met als gevolg dat er
helemaal níets gebeurt, wat in deze situatie misschien nog de beste optie is, of dat
collecties op ondoordachte of onnavolgbare wijze worden weggedaan. Veel kwaad
is al geschied, maar zeker kan er nog veel gered worden als stedelijke, provinciale
en kerkelijke overheden hun verantwoordelijkheid onder ogen willen zien.
De Universiteitsbibliotheek en de Stadsbibliotheek beschikken in hun nieuwe
behuizingen over uitstekende faciliteiten en vakkundig personeel om de oude collecties
verantwoord op te slaan en processen van verzuring of schimmelziekten zoveel
mogelijk tegen te gaan. Maar ook de grote collectiebeheerders kunnen niet verhinderen
dat hun boeken na verloop van eeuwen zullen wegrotten en verkruimelen. Ze kunnen
dit proces echter wel vertragen en door een gericht beleid een deel van de boeken
een langer levenslot gunnen. Middelen ontbreken om álle boeken een speciale
behandeling te geven en overal waar het nodig zou zijn, restauraties uit te voeren:
maar door tijdig en selectief in te grijpen, kunnen de conservatoren in elk geval ervoor
zorgen dat de unica en de kostbaarste stukken in betere staat blijven verkeren. Met
name de Maastrichtse Universiteitsbibliotheek heeft van conservering een van haar
specialisaties en zwaartepunten in het beleid gemaakt. Op dit gebied heeft conservator
Guy Jaegers een deskundigheid opgebouwd die wellicht zou moeten worden ingezet
voor de ándere bibliotheken in de regio. Daar is de situatie, zoals kan worden
verwacht, een stuk minder gunstig. Er is veel achterstallig onderhoud en er moet het
nodige worden hersteld na ondeskundig beheer in het verleden. Enkele voorbeelden
-uit bibliotheken waar het bewustzijn het sterkst is doorgedrongen- volstaan om de
situatie te illustreren.
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De Jezuïetencollectie is op dit moment goed behuisd, maar in het verleden was dat
niet altijd het geval: van het feit dat een deel van de collectie, lang geleden, onder
precaire omstandigheden was opgeslagen, zijn de kwalijke gevolgen nog steeds te
merken. Vocht dat tientallen jaren geleden in de boeken trok, is nog steeds zichtbaar
en werkzaam. De conservator en zijn team hebben als gevolg van toen toegebrachte
schade nog steeds grote zorgen en extra werk. Een ander voorbeeld komt uit de
geschiedenis van de Stadsbibliotheek, toen er nog niet zoveel kennis was van dit
soort zaken. Lang geleden kregen de banden een nieuwe collocatie en er moesten
dus nieuwe etiketten op de boeken worden aangebracht: het plakwerk op die vele
honderdduizenden banden zou misschien wel enkele jaren in beslag gaan nemen en
daarvoor waren geen middelen. Een zeer praktisch ingestelde en enigszins ongeduldige
huismeester is toen met een grote behangkwast langs alle planken gelopen: op de
brede stroken lijm hebben de catalogusmedewerkers, zo snel als ze konden en voordat
de lijm opdroogde, de labels geplakt, zodat de operatie in enkele dagdelen kon worden
voltooid. Het feit dat de etiketten hier en daar wat scheef zitten, is nog niet zo erg.
Wat onomkeerbare gevolgen heeft gehad, is de soort lijm die is gebruikt: een goedkope
houtlijm die overal de kostbare leren en linnen bandjes heeft aangetast. De
Stadsbibliotheek heeft nu, binnen een beperkt budget, enige herstelwerkzaamheden
geïnitieerd in samenwerking met de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL).
Een systematische restauratie levert evenwel een grote extra kostenpost op, terwijl
de handige maar onbezonnen huismeester indertijd misschien enkele tientallen guldens
heeft bespaard met zijn doe-het-zelf-lijm! Over de eeuwen heen wordt de kwaliteit
van conservatie van het collectief boekenbezit dus niet alleen bepaald door de periodes
van zorgvuldig beleid en deskundige aandacht, maar helaas eveneens door korte
momenten van onzorgvuldige opslag of slechte behandeling.

Verborgen schoonheid
De lezer van dit boek zal wel eens voor raadsels staan en, net als de redactie, bij
eventuele naspeuringen misschien niet alle antwoorden vinden. Het is de redactie na
enige moeite wel gelukt de boeken die door Jos Stijfs worden besproken terug te
vinden, maar niet om alle door hem geopperde weetjes na te trekken. Dit komt mede
doordat de ontsluiting van de oude boekerijen nog een stuk kan worden verbeterd.
In geen enkele van de in dit boek voorkomende bibliotheken zijn àlle oude drukken
in de computercatalogus opgenomen. De Universiteitsbibliotheek is druk doende de
laatste compartimenten van de Jezuïetencollectie te ontsluiten en in diezelfde catalogus
komen ook de werken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg voor. Ook
de Stadsbibliotheek investeert in catalogisering van het oude omvangrijke fonds: wie
een keer in de depots komt, begrijpt waarom de medewerkers waarschijnlijk nog
vele jaren ontsluitingswerkzaamheden voor zich hebben. In de meeste andere
bibliotheken die in dit boek worden
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genoemd, is een computercatalogus nog een utopie en ontsluiting afhankelijk van
de precisie en actualisering van kaartenbakken van vroegere generaties
bibliothecarissen. En zolang de boeken nog niet in de computer zitten, zijn de
collecties minder makkelijk te raadplegen en is het beheer ervan moeilijker. Ook de
toegankelijkheid van de oude Limburgse boekerijen is, om begrijpelijke redenen,
soms problematisch. Bij het natrekken van enkele bibliografische gegevens voor dit
boek hadden we de ervaring dat sommige boeken nog precies zo in de kluis lagen
als Jos Stijfs ze er twintig jaar geleden had ingelegd!
Uiteraard is het belangrijk, dat de collecties worden gebruikt en in het Limburgs
cultureel landschap zichtbaar blijven of worden. Wat dat betreft gebeuren er in
Maastricht en omstreken veel mooie dingen. De Universiteitsbibliotheek bevindt
zich uiteraard in een bevoorrechte positie: de collectie wordt bij het academische
onderzoek en onderwijs betrokken en ook op andere manieren zichtbaar gemaakt,
zoals door de publicatie van een jaarlijkse kalender en de organisatie van
tentoonstellingen, zowel in de bibliotheek zelf als in andere universitaire gebouwen.
De oude Stadsbibliotheek Maastricht heeft in het Centre Céramique een prachtig
onderkomen. Ze richt verrassend leuke vitrines in, waarbij vaak aansluiting wordt
gezocht bij andere culturele evenementen van de stad, zoals tentoonstellingen, The
European Fine Art Fair (TEFAF) en de Maastrichtse antiquarenbeurs, en presenteert
haar oude en bijzondere bezit binnenkort ook via haar website aan een breed publiek.
In beide bibliotheken, die een relatief gunstige uitgangspositie hebben, leeft het besef
dat er nog zoveel meer met de oude drukken zou kunnen worden gedaan, als er oog
voor zou zijn en tijd en middelen voor zouden kunnen worden vrijgemaakt. Waarom
via de websites van de instellingen niet meer Boekjuwelen onder de aandacht van
een groter publiek brengen? Waarom de topstukken uit de Limburgse collecties niet
onderbrengen in een eigen digitale Bibliotheca Limburgensia? Waarom niet nog
vaker als Limburgse bibliotheken gezamenlijk optreden en contact zoeken met een
breed geïnteresseerd publiek? Het is een feit dat er in heel Limburg grote
belangstelling is voor regionale geschiedenis en cultuur. In de loop der jaren is er
een bijzondere infrastructuur voor deze regionale geschiedenis opgebouwd: mooie
boekenreeksen, bloeiende tijdschriften en succesvolle lezingencycli. Er kan met de
medewerking van veel welwillende werkers in het culturele veld dus al veel worden
bereikt, zoals dit boek zichtbaar maakt.
Dit is een boek waaraan veel mensen hebben meegewerkt, in veel gevallen op
vrijwillige basis: dat geeft de titel Limburgs Boekjuweel een bijzondere bijklank.
Het is bijna onmogelijk allen te bedanken die de publicatie ervan mogelijk hebben
gemaakt. Dagblad De Limburger heeft de copyright van teksten en foto's om niet
afgestaan en toont zich welwillend om in zijn
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kolommen opnieuw aandacht aan het Limburgs Boekjuweel te schenken. De
bibliotheken hebben de auteur en de redactie van alle nodige informatie en in sommige
gevallen ook fotomateriaal voorzien. De Stichting Historische Reeks Maastricht heeft
niet alleen welwillend aangeboden het boek in haar fonds op te nemen, maar wilde
ook de teksten inhoudelijk bekijken. Toon Jenniskens en Wim Mes hebben de
publicatie op zorgvuldige wijze begeleid en de vormgevers Martin Faun en Jack
Jamar hebben er, zoals altijd, een fraai boek van gemaakt. De organisatoren van de
Maastrichtse Antiquarenbeurs, een evenement dat elk jaar in belang toeneemt, hebben
de publicatie mede ondersteund. Het meeste werk is verricht door de twee reeds
genoemde conservatoren die de meeste van de in dit boek genoemde Boekjuwelen
in hun collectie mogen beheren, Guy Jaegers van de Universiteitsbibliotheek
Maastricht en Dirk Jansen van de Stadsbibliotheek Maastricht. De eindredactie en
beeldredactie - het leeuwendeel van het werk - is verzorgd door Dirk Jansen,
ondersteund door redactiesecretaris Chris Wienk die voor de transcriptie van de
teksten heeft gezorgd. Maar het zijn en blijven natuurlijk de Boekjuwelen van Jos
Stijfs: de redactie is terughoudend geweest in het aanpassen van de krantenteksten
en heeft gepoogd om het oorspronkelijke karakter van de artikelen te bewaren. Omdat
publicatie van alle honderd stukken te veel zou kosten, heeft ze een keuze gemaakt
van de zestig interessantste en meest representatieve boekjuwelen.
Dit is een boek vol liefde voor kleine en soms onooglijke dingen. Het is met hartstocht
geschreven. Het vraagt aandacht voor een deel van ons cultuurbezit dat kwetsbaar
is en het zwaar te verduren heeft. Het is zelf ternauwernood aan de vergetelheid
ontrukt en niet zonder enige moeite uitgegeven. Men zou het kunnen zien als een
aanklacht, maar zo is het niet bedoeld. Het wil niemand het schaamrood op de kaken
jagen. Nee, het wil de passie voor het oude boek overdragen en de kring van
liefhebbers ervoor verbreden. Het is bedoeld als een uitnodiging het bijzondere
culturele erfgoed dat het oude boek nu eenmaal is, weer vaker ter hand te nemen.
Charles van Leeuwen
Universiteit Maastricht

Jos Stijfs, Limburgs boekjuweel. Cultureel erfgoed in Limburgse bibliotheken

16

Ptolemaeus' wereldkaart en atlas werden in de loop van de tijd verbeterd en aangevuld, bijvoorbeeld
met het nieuw ontdekte werelddeel Amerika. Deze wereldkaart is een bewerking van Laurens Fries.
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Prille wereldkaart van Ptolemaeus
Een van de boeken die wegens grote zeldzaamheid en ouderdom in de kluis van de
Stadsbibliotheek Maastricht worden bewaard, is het geschrift Geographicae
enarrationes van Claudius Ptolemaeus.
Ptolemaeus was een Griekse wiskundige en geograaf die omstreeks 160 n. Chr.
in Alexandrië een soort handleiding schreef voor de vervaardiging van een
wereldkaart, op grond van wat er in die dagen bekend was. De handels- en
ontdekkingsreizen uit de Oudheid verschaften hem een schat aan gegevens. De
gecompliceerde gebruiksaanwijzing van Ptolemaeus besloeg acht boeken en was
voorzien van talrijke kaarten met verklarende teksten. In de loop van de tijd werd
het werk sterk uitgebreid en aangevuld door andere geleerden. Toen versies van
Ptolemaeus' geschriften nog vóór de val van Constantinopel (1453) met Byzantijnse
vluchtelingen meekwamen naar het Westen, bevatte deze ‘atlas’ al 27 kaarten,
waaronder één wereldkaart. De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid daarvan werden
alom geprezen. Al gauw werd deze ‘eerste wereldatlas’ beschouwd als hét
standaardwerk bij uitstek voor de kennis van de geografie. De geschreven Griekse
teksten werden bewerkt door westerse geografen als Claudius Niger en Guillaume
Fillastre. In 1477 werd het werk voor het eerst in het Latijn gedrukt in Bologna. Vele
verbeterde en herziene edities zouden volgen. Eén van de bekendste versies was die
van Martinus Waldseemüller (Straatsburg 1513).
Het exemplaar in de Stadsbibliotheek Maastricht betreft een uitgave die een
verbetering is van de Waldseemüller editie. Deze werd in 1525 gedrukt door
Iohannnes Grieningerus (Jean Grüninger) te Straatsburg, op kosten van Iohannes
Koberger. De arts-astronoom Laurentius Frisius, een bewonderaar van Waldseemüller,
was de uitgever en verzorgde de kaarten. De befaamde humanist Willibald
Pirckheimer herzag de tekst.
De inhoud van deze editie was aangepast aan de stand van kennis van die tijd: op
de wereldkaart van Frisius staat onder andere Amerika, waar Ptolemaeus in zijn tijd
natuurlijk nog nooit van gehoord had. Niettemin gaat het in onderdelen nog op het
werk van Ptolemaeus zelf terug. Het is nog altijd onderwerp van levendige discussie
in hoeverre de oorspronkelijke tekst van Ptolemaeus de vele bewerkingen overleefde.
De Ptolemaeus uitgave in de Stadsbibliotheek Maastricht is afkomstig uit de
bibliotheek van het voormalige Grootseminarie Roermond; zij is in bruikleen afgestaan
door het bisdom Roermond.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 6040 A 2
Claudius Ptolemaeus Alexandrinus, Geographicae enarrationis libri octo / Bilibaldo
Pirckeymhero interprete; Annotationes Ioannis de Regio Monte in errores commissos
a Jacobo Angelo in translatione sua, Straatsburg (Jean Grüninger / Johannes
Koberger) 1525.
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De titelpagina van de Der Schaepherders Kalengier.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 6003 E 2
Der Schaepherders Kalengier: nu op een nieu ghecorrigeert nae den nieuwen stijl
ende die eclipsen der sonnen ende manen,... noch zijn hier toegedaen de eclipsen
komende in dese navolghende jaren tot het jaer 1605, Maastricht (Jan van Geelen)
1598.
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Kalengier om gezond te leven
Een zeer curieus boekje is Der Schaepherders Kalengier. De Stadsbibliotheek
Maastricht bezit een exemplaar van deze kalender of almanak uit 1598. Het werd
gedrukt door Jan (III) van Ghelen. Deze drukker heeft slechts kort in Maastricht
gewerkt. Vóór 1598 leefde hij in Antwerpen, waar ook zijn vader (Jan II) en
grootvader (Jan I) hetzelfde ambacht al hadden uitgeoefend. Van Ghelen moest
vluchten voor de Spanjaarden, door wie hij werd gezocht. Na een zevental jaren in
Maastricht te hebben gedrukt, vertrok hij naar Rotterdam, waar hij de rest van zijn
leven bleef.
Het drukkersgeslacht Jan van Ghelen I, II en III drukte tal van kleine populaire
boekjes in het Nederlands. Anderhalve eeuw na de uitvinding van de boekdrukkunst
was bij het publiek kennelijk vraag naar dit soort lectuur ontstaan. De eerste tientallen
jaren dat men boeken drukte gebeurde dat bijna uitsluitend in het Latijn. De mensen
die konden lezen kenden allemaal Latijn. Maar het grote publiek kon nog niet of
nauwelijks lezen en kon ook geen boeken betalen. Rond 1600 lag dat duidelijk anders.
Het populaire, anoniem verschenen boekje Der Schaepherders Kalengier is daar een
voorbeeld van. Het ziet er voor zijn tijd aantrekkelijk uit. Ook al is het boekje door
de eeuwen heen groezelig geworden, de rode versieringen die afsteken tegen het
zwart van de letters doen haast frivool aan. Talrijke minuscule plaatjes in een
landelijke, herderlijke sfeer verduidelijken de tekst.
De titel is wat misleidend, want het is niet een werkje dat uitsluitend voor
schaapherders was bedoeld. De ‘kalengier’ bevat veel adviezen waarmee de hele
boerenstand destijds zijn voordeel kon doen. Er staan gedetailleerde aanwijzingen
in voor het zaaien en oogsten en teeltbeschrijvingen gekoppeld aan de
weersvooruitzichten. De rol van de zon- en maanstanden waarmee tegenwoordig
bijvoorbeeld rekening wordt gehouden in de biologisch-dynamische land- en
tuinbouw, komt men ook al in deze zestiende-eeuwse kalengier tegen. Op het eerste
gezicht lijkt het boekje meer op een astrologisch handboek dan op een almanak. Zo
worden zelfs de gunstigste perioden voor aderlatingen in de kalengier niet vergeten.
De lezer die de serieuze adviezen opvolgt, wordt een gezond en voorspoedig leven
in het vooruitzicht gesteld.
Dit soort populaire werkjes is over het algemeen slecht bewaard gebleven. Mensen
die zulke goedkope boekjes bezaten, beschikten niet over eigen bibliotheken, zoals
kloosterlingen en geleerden. Kloosterbibliotheken wilden dit soort ‘onbeduidende’
boekjes nog wel eens opruimen. Misschien is het exemplaar in Maastricht wel bewaard
gebleven, omdat het reeds vrij vroeg een perkamenten bandje heeft gekregen. Het
zag er daardoor wat gewichtiger uit dan soortgelijke uitgaven die verloren gingen.
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De titelpagina van de Maastrichste almanak van 1754: het 5703de jaar na de Schepping!
De dienstregeling van de koeriers- en postkoetsen in Maastricht.
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Toeristische zakalmanak
‘Rechtsgheleerden, kooplieden ende reysende persoonen’ die in de achttiende eeuw
Maastricht bezochten, zullen vermoedelijk veel voordeel hebben gehad van een
gedrukte gids met enige VVV-allures, die hen informeerde over het leven in de
bedrijvige stad aan de Maas. In Den kleynen Maestrichter Sack-Almanach, die jaarlijks
uitkwam, worden deze categorieën bezoekers met name genoemd. De Stadsbibliotheek
Maastricht bezit enkele van de zeer zeldzame exemplaren van deze almanak,
waaronder die voor het jaar 1754. Deze werd door de Maastrichtese uitgever Jacob
Lekens gedrukt en verkocht.
Het werkje bevat een schat aan plaatselijke wetenswaardigheden. Het onthult
ondermeer dat de ‘gerechtbanken’ van Maastricht lange vakanties hadden: zo genoten
de gerechtsdienaren van 5 tot 26 juni de ‘Servaes-vacantiën’. Ook de aankomst- en
vertrektijden van de ‘keyserlyke post’ en de ‘postchaises’ naar Keulen en Aken
worden vermeld, evenals de openingstijden van het ‘Postcomptoir’.
Onder het hoofdstuk ‘Hooveniers Almanach’ wordt aangeraden ‘voor Sint Jansdag
in Junies voor roomsche boonen te planten om groen te eeten’. Bij volle maan in
augustus is het de juiste tijd ‘zaeylinghen van potplanten te verplanten’, evenals
‘endivi (andijvie) ende sala (sla) te zaeyen’.
In de Almanach staan lange reeksen verjaardagen van de ‘voornaamste vorsten ende
vorstinnen in Europa’. Een uitleg van het gecompliceerde geldstelsel in de achttiende
eeuw, met omrekentabellen voor de meest gangbare geldsoorten en afbeeldingen
van gebruikte munten, beslaat vele bladzijden.
Als curiositeit past de zakalmanak in de sfeer van de ‘kalengiers’ die het ook van
dergelijke wetenswaardigheden voor een ruim publiek moesten hebben.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB LTSO 188 / 1754
[ook aanwezig: 1789]
Den kleynen Maestrichter Sack-Almanach voor het Jaer ons Heeren M.DCC.LIV....
Seer dienstigh voor Rechtsgeleerde, Kooplieden, en Reysende persoonen, Maastricht
(Jacob Lekens) 1754.
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De titelpagina van dominee La Fargue's pamflet tegen het in zijn ogen onrechtmatige decreet van de
bisschop van Roermond.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 131 F 75
(J.T. la Fargue), Berigt van de snoode onderneeming en vrouweroof, gepleegd door
den bisschop van Roermonde, aen K.A. van Hartzheim, huisvrouwe van J.F.
d'Eyschen, Heere van Triest. Benevens de ontmaskering en wederlegging, van het
berugte dog vernietigde dekreet of sentensi des gem. bisschops. Alsmede de
onrechtmaetige handelingen, gehouden te Keulen, tegen dezelve persoonen en hunne
goederen. Met eenige aenmerkingen op het zelve gewigtige geval, Den Haag (op
kosten van de auteur) 1737. De Stadsbibliotheek beschikt tevens over een exemplaar
van een vervolg op dit door de magistraat van Roermond als schotschrift veroordeelde
pamflet.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 131 F 75/ A
(J.T. la Fargue), Aenmerkingen, zo over de onregtmaetige veroordeelinge van 't berigt
van de snoode onderneeminge en vrouweroof, gepleegd door den bisschop van
Roermonde enz., als over de daerop gevolgde onwettige executie uitgevoerd door
de verfoeijelyke complotteurs den bisschop van Roermonde en de Jezuïeten, en gedaen
door beuls hand te Roermonde op den 4. september 1737, Delft (Pieter van der Kloot)
1739
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Over liefde, politiek en vrouwenroof
Een zeer merkwaardig geschrift over de negende bisschop van Roermond, Franciscus
Ludovicus de Sanguessa, is het Berigt van de snoode onderneeming en vrouwenroof
gepleegd door den bisschop van Roermonde, aen K.A. van Hartzheim, huisvrouwe
van J.F. d'Eyschen, Heere van Triest. Dit boek werd geschreven door de predikant
J.T. la Fargue en verscheen in 1737 in Den Haag. De Stadsbibliotheek Maastricht
bezit hiervan een exemplaar.
La Fargue doet een wonderlijke geschiedenis uit de doeken. Catharina Antonia van
Hartzheim is in 1735 in Keulen getrouwd met iemand die zich Johan Frans baron
van Eyschen, heer van Rédange, noemt, maar die in werkelijkheid Karel Joseph
Notomb heet.
Notomb was franciscaner-pater geweest, maar niettemin met Catharina getrouwd.
Omdat het niet duidelijk is of hij wel was uitgetreden, verklaart de officiaal
(bisschoppelijk rechter) van de kerkelijke rechtbank in Keulen het huwelijk onwettig.
De jonggehuwden wijken uit naar Vlodrop, dat binnen het bisdom Roermond ligt.
Daar kopen zij het landgoed ‘De Triest’ van de Roermondse ongeschoeide
carmelitessen, voor 1500 pattacons (een zilveren munt uit de Zuidelijke Nederlanden).
De Roermondse bisschop Sanguessa moet het Keulse vonnis uitvoeren en wil het
samenwonen van het paar onmogelijk maken. Mevrouw wordt hiertoe van huize De
Triest ontvoerd en door de drost van Montfort in een klooster opgesloten.
De baron vluchtte en stapte naar het Staatse Hof te Venlo. Het hof gelastte de drost
de vrouw ‘in eer en achting’ terug te brengen naar het landgoed. Vergeefs eiste de
bisschop hierna de uitlevering van de baron, die hij excommuniceerde. Het avontuur
groeide uit tot een internationale rel. Toen de Staten-Generaal in Den Haag dreigden
er zich mee te bemoeien, gaf de bisschop enigszins toe: hij liet Catharina naar De
Triest terugbrengen. Zij zocht daarna meteen haar man in Venlo op.
De Staten-Generaal reageerden heftig op wat zij beschouwden als onrechtmatig
handelen van de bisschop. Zij legden meteen beslag op enkele kerkelijke goederen
en sloten een drietal kerken in de Meierij van Den Bosch. Dominee La Fargue schreef
vervolgens zijn uitgebreide ‘Berigt’ over deze affaire. Omdat de regering in Brussel
de verspreiding van het boek in de Zuidelijke Nederlanden verbood, schreef La
Fargue in 1739 een weerlegging van dit verbod. Ook dit boek is te vinden in de
Maastrichtse Stadsbibliotheek.
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Een bladzijde uit de handgeschreven liederenbundel van Mechteldis van Lom, een lied dat werd
gezongen op de ‘voos’ of melodie ‘O Maria Fonteyne vol deughden’: ‘O siele, waerom wildij treuren
/ om teghenspoet, pijn en doleuren / daer ghij veel beter t'allertijt / u in behoerden te verblijden / want
het verblijen is int lijden / en in Godts wil is soet jolijt’.
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Liedjes van Metgen
Een unicum is de liederenbundel van Mechteldis van Lom en enige van haar
medezusters die wordt bewaard in de Stadsbibliotheek Maastricht. Het is een boekje
van oblong (langwerpig) formaat en in groen geverfd perkament gebonden.
Mechteldis van Lom leefde van 1600 tot 1653. Zij werd als dochter van een Venlose
burgemeester geboren en kreeg de doopnaam Metgen. In 1620 trad ze in het klooster
‘Transcedron’ van de orde der annunciaten in Venlo. Het klooster - in de vijftiende
eeuw door cellebroeders gesticht - lag aan de overkant van de Cedronbeek in Venlo.
Hier schreef Mechteldis liederen, waarvan er 42 in dit boekje zijn bewaard. De
‘vozen’ (wijsjes of melodieën; van het Franse voix) schreef ze erbij: zij waren meestal
ontleend aan bestaande liedjes die goed in het gehoor lagen.
Een familielid, Elisabeth van Lom, eveneens een annunciate, heeft de liederenbundel
van Mechteldis gekopieerd. Vele jaren stond dit boekje, samen met een kroniek van
haar ordegenote, ‘ondermoeder’ Barbara (Berber) de Put, vergeten in een kloostercel
van Mariaweide, het dominicanenklooster in Venlo. Broeder Edgar Heynen kocht
het voor de bibliotheek van de Broeders van de Beyart in Maastricht en publiceerde
er over, evenals H.C.N. Wijngaards, die er zelfs op promoveerde noot1..
Het boekje bevat liederen voor kerkelijke feestdagen, vele Mariagezangen, liederen
waar engelen in voorkomen en ook een aantal wijsjes die de zusters zongen bij wijze
van ontspanning. Juist uit dit gedeelte is een aantal bladen weggescheurd. Misschien
werden later de regels strenger. Vond men die gezangen niet passend voor
kloosterzusters?
Opmerkelijk is een zeventigregelig naamdicht dat Mechteldis aan zich zelf wijdde.
Ook namen van collega's verwerkte zij in de beginletters van de regels van haar
liederen. Zij is dol op verkleinwoorden. Zo is er een ‘liedeken’ van Mechteldis ‘ter
ere der H. Passie ende Wondekens Iesu’. In de mystieke liedteksten wordt de opgang
van de ziel bezongen, verenigd met haar Goddelijke bruidegom. Daarbij neemt
Mechteldis soms haar toevlucht tot lyrisch-dramatische samenspraken.
Hoewel in haar omgeving zonder twijfel (Noord-)Limburgs werd gesproken, zijn
Mechteldis' teksten overwegend Brabants, ook al komen er wel Limburgse woorden
en zegswijzen in voor. De invloed van superieuren uit het zuidelijker Leuven lijkt
onmiskenbaar.
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‘Ludowijne’, zo noemt de Venlose non, in een van haar liederen, haar noordelijke
collega, de heilige Lidwina van Schiedam. Deze werd vereerd om haar zelfopoffering
na een lange lijdensweg als gevolg van een val op het ijs. Mechteldis zingt een
‘Liedeken ter eeren het H. Magdeken Ludowina’ en verzucht:
O MAGHET, ICK SIEN U VOL PIJN
VOL SIECKTEN ENDE ZEERE,
EN GHIJ, SALIGHE LUDOWIJN,
ROEPT AL MEER EN MEERE.
SEGHT MIJ: HOE MAGHT GESCHEDEN,
DAT GHIJ IN U GROOT LIJDEN
MAECKT EEN IOLIJT MET GROOT VERBLIJT,
BLIJ VAN WESEN ALTIJT?

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 6003 D 3
Mechteldis van Lom (1601-1653), Handschrift, incipit ‘Hier volghen eeneghe deellen
vande liedekens gemaeckt door... Mechteldis van Lom salge memorie, gewesen
Annontiat int clooster... tot Venlo...’, V'enlo ca 1650.

Eindnoten:
1. Edgar Heynen, Zuster Mechtildis von Lom, Annonciate 1600-1653: haar leven en dichten,
Maastricht 1946; N. Wijngaards (red.), Liederen van Mechteldis van Lom en andere annuntiaten,
voorafgegaan door de Transcedronkroniek van Barbara de Put (Zwolse drukken en herdrukken
voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 25), Zwolle 1957.
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Vesalius ontkomt aan inquisitie
In de Jezuïetencollectie van de Universiteitsbibliotheek Maastricht bevindt zich een
exemplaar van een tweedelig werk van Andreas Vesalius, Opera Omnia Anatomica
& Chirurgica cura Hermanni Boerhaave & Bernhardi Siegfried Albini (Verzameld
werk op het gebied van de anatomie en de chirurgie), nog steeds een befaamd leerboek
op dat gebied hoewel het bijna twee eeuwen eerder voor het eerst was verschenen.
Het zijn fraaie folianten, in mooie, met blindstempels versierde perkamenten banden.
Het boek werd in 1725 gedrukt bij Iohannes du Vivié en Ioannes en Hermanus
Verbeek in Leiden.
De beroemde anatoom Andreas Vesalius, wiens naam een Latijnse versie is van de
Duitse plaatsnaam Wesel, werd in 1514 in Brussel geboren. Hij was achtereenvolgens
professor in Padua, Pisa, Bologna en Bazel. Tijdens de oorlogen tussen de
Rooms-Duitse keizer Karel V en koning Frans I van Frankrijk was hij als lijfarts en
chirurg in dienst van de keizer, en vervolgens van diens zoon, koning Philips II van
Spanje.
Na de behandeling van Philips' recalcitrante zoon Don Carlos, zou Vesalius ‘in de
netten van de Inquisitie zijn geraakt’. Hij werd door de Inquisitie veroordeeld om
een bedevaart te ondernemen naar Jeruzalem en de Berg Sinaï. De reden voor die
straf is niet duidelijk; wellicht was dat het feit dat hij ten behoeve van zijn studie
sectie verrichtte op de lichamen van gestorvenen. In brieven van tijdgenoten is sprake
van een beschuldiging dat Vesalius voor onderzoek het kloppend hart van een man
zou hebben verwijderd. Ook zou hij van goddeloosheid zijn beticht. Andere bronnen
spreken van een aanklacht wegens toverij, omdat bepaalde medische toepassingen
van de geleerde voor magie werden aangezien. Vesalius aanvaardde zijn boetetocht
en ging op reis naar het Heilige Land. Op de thuisreis leed hij schipbreuk bij het
Griekse eiland Zakynthos. Daar stierf hij in 1564. Zijn graf op ‘het eilandje Zante’
is nooit gevonden.
Vesalius schreef het eerste complete leerboek over menselijke anatomie, De humani
corporis fabrica (Over de bouw van het menselijk lichaam), voor het eerst verschenen
in Bazel in 1555. Dit boek was gebaseerd op het resultaat van eigen observaties
gedaan tijdens ontledingen die door hem zelf waren verricht. Dat was iets bijzonders
in zijn tijd, toen de werken van Galenus, een grote arts uit de klassieke oudheid, bijna
als heilig werden beschouwd. De artsen-professoren pleegden vanaf de kansel te
doceren: zij hielden zich bezig met het geestelijke werk. Het niet zo hoog
aangeschreven handwerk, het ontleden van lichamen, lieten ze graag over aan minder
hoog in aanzien staande lieden als chirurgijns en barbiers.
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Een college anatomie in de zestiende eeuw: Andreas Vesalius aan het werk temidden van zijn studenten,
op de titelpagina van de oorspronkelijke uitgave van zijn De humani corporis fabrica, in hout gesneden
door Jan Stevensz. van Calcar.
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Wellicht van nog groter belang was dat De fabrica ook het eerste anatomische
geschrift was waar de afbeeldingen een even grote rol speelden als de tekst: deze
waren onder supervisie van de befaamde Venetiaanse schilder Titiaan door diens
Nederlandse leerling Jan Stevensz. van Calcar in hout gesneden. Vanwege zijn grote
belang voor de ontwikkeling van de geneeskunde werd in de negentiende eeuw in
Brussel, zijn geboortestad, een standbeeld voor Vesalius opgericht.
De fabrica is uiteraard opgenomen in Vesalius' verzamelde werk zoals dat bijna twee
eeuwen later op instigatie van de wereldberoemde arts Herman Boerhaave werd
heruitgegeven. Boerhaave (1668-1738), befaamd clinicus, professor in Leiden en
een prominente figuur in de historie van de Nederlandse geneeskunde, werkte hierbij
samen met zijn collega, de anatoom en chirurg Bernhard Siegfried Albinus. De
bekendheid en betekenis van Boerhaave, was in zijn tijd zó groot, dat in Leiden
brieven van Chinese mandarijnen arriveerden, geadresseerd aan ‘Doctor Boerhaave,
medicus in Europa’. Dat zelfs nu zijn invloed nog van belang is, valt af te leiden uit
de citatie-index van recente medische literatuur. Albinus, in 1697 geboren in Frankfurt
aan de Oder, was in zijn tijd een beroemde anatoom. Zijn vader, Bernhard Albinus,
doceerde als hoogleraar in de geneeskunde in Leiden. Al op 24-jarige leeftijd volgde
zoon Bernhard Siegfried zijn vader als professor op, hij stierf in 1770.
De illustraties in Vesalius' Opera omnia zijn van de hand van J. Wandelaar, die in
zijn genre wel ‘onovertroffen’ wordt genoemd. Hij tekende gedetailleerd, ontleed
tot op spieren en botten, vele menselijke corpussen in allerlei standen. Opvallend is
dat de ontlede lichamen en doodshoofden tegen achtergrondjes als stadsgezichten
en bosschages (bosjes) zijn geplaatst of op sokkels. De daarin gebeitelde teksten
spreken van de vergankelijkheid van de mens, de doem van de Dood (die met zijn
zeis vaak ijl, maar toch duidelijk aanwezig is) en bovenal van de ijdelheid van het
menselijk bedrijf.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 6007 B 2
Andreas Vesalius, Andreae Vesalii Bruxellensis, invictissimi Caroli V. Imperatoris
medici, de humani corporis fabrica libri septem, Bazel (Iohannes Oporinus) 1555.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU K 0259
Andreas Vesalius, Andreae Vesalii invictissimi Caroli V. Imperatoris medici Opera
omnia anatomica et chirurgica / cura Hermanni Boerhaave... et Bernhardi Siegfried
Albini...- 2 dl., Leiden 1725.
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Kircher bestudeerde de ontwikkeling van de Chinese lettertekens of karakters.
Afbeelding van een Chinees (Boeddhistisch) heiligdom.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU 49 A 9
Athanasius Kircher, Athanasii Kircheri e Soc. Jesu China monumentis qua sacris
qua profanis, nec non variis naturae et artis spectaculis, aliarumque rerum
memorabilium argumentis illustrata, auspiciis Leopoldi primi Roman. imper. semper
Augusti munificentißimi mecaenatis, Amsterdam (Johannes Janssonius van
Waesberghe en Elizaeus Weyerstraten) 1667.
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Azië vanuit de verte
China en Japan behoorden tot de missiegebieden van de jezuïeten. De hooggeleerde
zeventiende-eeuwse jezuïet Athanasius Kircher (Kircherus) heeft veel boeken over
Aziatische landen geschreven, hoewel hij er zelf nooit is geweest. Zijn informatie
verzamelde deze natuur-, taal- en wiskundige bij collega's in de wetenschap en de
missionering. Eén van die werken is zijn beschrijving van de geestelijke en wereldlijke
monumenten van China, dat in 1667 verscheen bij Jacob van Meurs in Amsterdam,
onder de titel China monumentis, qua sacris qua profanis, nec non variis naturae et
artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata.
Athanasius Kircher (1601-1680), die professor was in Würzburg en vervolgens in
Lyon en Avignon, gold als een universele geleerde die zich (onder andere) ook met
wiskunde, taalonderzoek en scheikunde bezighield. Hij schreef 44 boeken van zeer
uiteenlopende aard en kwaliteit: zo spoorde hij de wijsgeren van zijn tijd aan zich
met het onderzoek van de natuur te bemoeien. Dat deed hij zelf ook, ook al was dat
toen nog erg ongebruikelijk. Hij had bijvoorbeeld al een vermoeden dat infecties
door levende organismen kunnen ontstaan. Maar hij had een nog grotere faam op
het gebied van de geschiedenis en de taalkunde; zo geldt hij nu nog als grondlegger
van de studie van het Koptisch. Ook gaf hij al zeer vroeg een interpretatie van teksten
die in hiëroglyfen waren gebeiteld, ook al kon hij ze nog niet werkelijk ontcijferen.
Ook in zijn werken over Azië kwam het taalkundige aspect aan bod: hij maakte een
vergelijkende studie van het Chinese, Tibetaanse en Indiase schrift. Maar hij was
ook geïnteresseerd in meer volkskundige en cultuurhistorische zaken. Hij ging
uitvoerig in op de Chinese, Tibetaanse en Indiase tempels en de godsdienstige rituelen.
Het boek over China bevat naast uitgebreide informatie over land, volk en zeden ook
vele kostelijke illustraties. Ook een later verschenen, nog steeds zeer bekend werk,
China Illustrata uit 1687, bevat schitterende afbeeldingen uit het zeventiende-eeuwse
China.
Deze universele geleerde had zóveel interesses, dat deze wel uit een hang naar
extravagantie werden verklaard. In 1640 verscheen zijn boek over De kunst van het
magnetisme, over magnetisme, hallucinatie, hypnose en trance, een werk dat later
in publicaties over occultisme en parapsychologie vaak is aangehaald. De uitgebreide
exotische verzamelingen die Kircher had opgebouwd, waren lange tijd te zien in het
curieuze ‘Museum Kircherianum’ in Rome. Zij zijn thans verspreid over drie
Romeinse museumcollecties aldaar. Het ligt eigenlijk voor de hand dat de boeken
van dit geniale lid van de Societas Jesu ook in de Jezuietencollectie in de
Universiteitsbibliotheek Maastricht een prominente plaats innemen.
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De titelpagina van de pauselijke zendbrief uit het Jubeljaar 1750.
Ook in de achttiende eeuw was er een levendige discussie binnen de Nederlandse rooms-katholieke
kerk, getuige dit pamflet uit 1795.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU 1119 A 3
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1. Cornelius Jansenius [Bisschop van Ieper], Augustinus: seu S. Augustini de humanae
naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus Pelagianos et Massilienses, 3 dl.,
Leuven (Jacob Zegers) 1640.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU ASC DII 38
2. Paus Benedictus XIV, Zendbrief van onzen allerheiligsten Vader Benedictus den
XIV Paus van Rome tot alle patriarchen, aartsbisschoppen, en bisschoppen,...: waar
agter eene korte beschryving der plegtigheden...., Amsterdam (Theodorus
Crajenschot) 1750.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek, pamflettencollectie
3. Briev van eenen rechtzinnigen Roomsch-Catholyken aan zijn vriend over de
zeldzaame Advertentie van Adam Bekkers tegen het Verzoek-Schrivt van de
Roomsch-Catholyke Waerelds-Priesters van Holland, om eenen eigen Bischop te
mogen hebben, z. pl., 1795.
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Jansen, een -isme & een schisma
Jansenius' omstreden boek over Augustinus werd in 1640 in Leuven gedrukt bij Jacob
Zegers. De Universiteitsbibliotheek Maastricht bezit een exemplaar dat in de
Jezuïetencollectie is opgenomen. Dit boek, Augustinus: seu S. Augustini de humanae
naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus Pelagianos et Massilienses van
Cornelius Jansenius (1585-1638), was aanleiding tot een langdurige en verbitterde
godsdiensttwist in de zeventiende en achttiende eeuw, die in Nederland zelfs tot een
schisma voerde.
Dat dit boek in de Jezuïetencollectie stond, lag voor de hand. De jezuïeten
behoorden namelijk tot de felste bestrijders van het jansenisme, de beweging van
Cornelis Jansen, die van 1635 tot 1638 bisschop was van Ieper. In deze stad is hij in
1638 aan de pest gestorven.
De in Leerdam geboren Jansen(ius) verkondigde een strengere moraal dan de
roomse kerk in die tijd. Hij hield onder andere vast aan de leer van de predestinatie,
de vóórbestemming van de mens, hetzij tot hemelse heerlijkheid, hetzij tot helse
verdoemenis.
In het beroemde Franse vrouwenklooster in Port Royal kreeg het jansenisme veel
aanhang. Ook de geleerde Blaise Pascal onderhield goede relaties met de jansenisten.
Als filosoof, maar nog meer als wiskundige, zou het geloof, gericht op ‘God gevoeld
door het hart’ hem zeer hebben aangesproken. Volgens het jansenisme had Gods
genade een zodanige zoetheid dat deze de mens zou bewegen zich naar Gods wil te
richten.
Na de onderdrukking van het jansenisme in Frankrijk vluchtten vele vooraanstaande
jansenisten naar de Zuidelijke Nederlanden. In Leuven bijvoorbeeld was hun invloed
groot. In Noord-Nederland leidde het jansenisme tot het zogenaamde Schisma van
Utrecht in 1723, waaruit naast de rooms-katholieke kerk (trouw aan Rome) de
(jansenistische) oud-katholieke kerk ontstond. In wat nu de Nederlandse provincie
Limburg is heeft het jansenisme daarentegen geen rol van betekenis gespeeld.
De Universiteitsbibliotheek Maastricht bezit maar liefst 36 archiefdozen met
pamfletten over het jansenisme. Deze verzameling van honderden teksten uit de
achttiende eeuw is een rijke maar noch nauwelijks ontsloten bron. Er zijn overigens
ook heel wat uitgaven bij die weinig of helemaal niets met het jansenisme te maken
hebben. Hierbij afgebeeld zijn de titelbladzijden van twee van deze pamfletten. De
eerste hiervan is een Zendbrief van onzen allerheiligsten vader Benedictus den XIV
Paus van Rome tot alle patriarchen, aartsbisschoppen etc. aangaande de
voorbereiding tot het Algemeen Jubeljaar. Het is een uitgave uit 1750 die werd
gedrukt bij Theodorus Crajenschot in Amsterdam. Een ander voorbeeld is de Briev
van eenen rechtzinnigen Roomsch-Catholyken aan zijn vriend over de zeldzaame
Advertentie van Adam Bekkers tegen het Verzoekschrivt van de Roomsch-Catholyke
Waerelds-Priesters van Holland, om eenen eigen Bischop te mogen hebben.
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Een van de gravures in De Bonnefons tuinier- en receptenboek.

Maastricht, Natuurhistorisch Museum, NHMM KR 150
(Nicolas de Bonnefons), Le jardinier françois: Qui enseigne a cultiver les arbres,
et herbes potagères: auec la manière de conserver les fruicts, et faire toutes sortes
de confitures, conserves, et massepans. Dedié aux dames, Amsterdam (Raphael
Smith) 1653.
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Vroegste champignons: De Bonnefons
Le jardinier françois (= De Franse hovenier) van Nicolas de Bonnefons is een boeiend
zeventiende-eeuws boek over tuinieren dat in de bibliotheek van het Natuurhistorisch
Museum Maastricht te vinden is. Deze in 1651 verschenen uitgave is de oudste
publicatie die informatie geeft over het kweken van champignons. Oud-directeur
P.J. Bels van het proefstation voor champignoncultuur in Houthem (later Horst) was
daarvan overtuigd.
Rond 1600 begonnen meloenkwekers in Parijs met het kweken van eetbare zwammen.
Aan het einde van de negentiende eeuw floreerde ook bijvoorbeeld in de Jezuïetengrot
in de Cannerberg te Maastricht de champignoncultuur. Nu zijn er nog maar enkele
kwekers die deze zogenoemde mergelchampignons produceren.
De Bonnefons (die een ware optocht van voorletters meevoert: R.D.C.D.W.B.D.N.)
onderscheidt bos- en weidechampignons. De laatste vindt hij vanwege de vaste
structuur en heerlijke geur de beste. Ook maakt de schrijver gewag van
tuinchampignons en eetbare ridderzwammen.
Op de champignonbroeibedden moet volgens De Bonnefons vier vingers dik muilezelof ezelmest worden gelegd. Na de broei kunnen schillen, groente-afval, slakkenhuizen
en water uit de keuken erop gegooid worden. De Bonnefons beweert dat er stenen
met bijzondere krachten bestaan die men in de mest moest stoppen: sommigen zouden
daar goede resultaten mee hebben behaald.
Het boek gaat natuurlijk niet alleen over champignons: er staan bijvoorbeeld ook
recepten in voor het bereiden van geleien, marsepein, pasta's en zoete taarten, en
voor het drogen van rozen ten behoeve van de bereiding van parfums. Dit is het
recept-Bonnefons voor limoenen-siroop: ‘Men neme één pond sap-citroenen en twee
pond poedersuiker. Kook het en voeg er wat muskus of grijze amber aan toe. Laat
de siroop afkoelen en hij is voor gebruik gereed.’
In de zeventiende eeuw was het drogen als methode van conservering zeer in zwang.
De Bonnefons schrijft over het drogen van appels, kersen, pruimen (‘de beste zijn
degene die vanzelf van de boom vallen’).
Ook bevat het boek adviezen voor het spitten en voor het planten van bomen en
hagen, en verder nog een catalogus van fruitsoorten. In menig hoofdstuk beschrijft
de schrijver de geneugten van het tuinieren en het landleven, waarbij het er soms op
lijkt dat hij zichzelf toespreekt. Van Le jardinier françois zijn in Amsterdam meerdere,
later uitgebreide drukken verschenen.
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De titelpagina van het boekje over de ‘Mirakelen’ van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel uit
1605.
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Mirakels bij de vleet
Tot de curiositeiten in de Jezuïetencollectie van de Universiteitsbibliotheek Maastricht
behoort zeker de Historie vande mirakelen die onlancx in grooten getale gebeurt
zyn, door die intercessie ende voorbidden van die H. maget Maria, op een plaetse
ghenoemt Scherpen-heuvel by die stadt van Sichen in Brabrant. Dit werkje werd in
1605 bij Lutgeert Velpius, ‘gesworen Drucker vanden Hoven’ te Brussel, in gotische
letters gedrukt en gebonden in een perkamenten band.
Voor het pelgrimsoord Scherpenheuvel is het boekje ongetwijfeld een welkome
aanbeveling geweest. Allerhande wonderbaarlijke genezingen van de meest
uiteenlopende ziekten worden uitvoerig uit de doeken gedaan. Verhalen over herstelde
blinden, lammen en kreupelen. Maar ook de genezing van ‘bulten ende uitwassen’
is niet aan de aandacht van de schrijver ontsnapt. Eén relaas gaat over een Mariabeeld
dat met bloed op de lippen zou zijn aangetroffen. En met iemand die spotte ‘mette
pelgrimagie van Scherpen-Heuvel’ liep het volgens de auteur slecht af.
Het met kerkelijke goedkeuring in verscheidene edities gedrukte en verspreide werkje
was bedoeld voor de ‘bevestinghe des geloofs, confusie (= het beschamen) van
ketters, en de verweckinge der devotie vande warachtige Christenen’.
In de Jezuïetencollectie bevinden zich veel in de Zuidelijke Nederlanden gedrukte
boeken die vanwege hun katholieke karakter vaak niet werden opgenomen in
Noord-Nederlandse bibliotheken. Dat bepaalt mede het belang van deze verzameling.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU 3171 G 7
Philips Numan, Historie vande mirakelen die onlancx in grooten getale gebeurt zyn,
door die intercessie ende voorbidden van die H. maget Maria, op een plaetse
ghenoemt Scherpen-heuvel by die stadt van Sichen in Brabrant, 2de editie,
‘vermeerdert van verscheyden schoone mirakelen’, Brussel (Lutgeert Velpius) 1605.
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Gravure uit de Voyage souterrain: gezicht op de ingang van de grotten onder de Lichtenberg, waarop
de verschillende geologische formaties (bodemlagen en ‘orgelpijpen’) zijn aangegeven.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 5003 E 57
Jean Baptiste Georges Geneviève Marcellin] Bory de Saint-Vincent en Léon Dufour,
Voyage souterrain, ou Description du Plateau de Saint-Pierre de Maestricht et de
ses vastes cryptes; par le colonel Bory de Saint-Vincent; suivi de la rélation de
nouveaux voyages entrepris dans les Montagnes maudites par M. Léon Dufour, Parijs
(Ponthieu) 1821.
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Bory vlucht ondergronds
Een interessant werk over de Sint-Pietersberg in de collectie van de Stadsbibliotheek
in Maastricht is Voyage souterrain, ou Description du Plateau de Saint-Pierre de
Maestricht et de ses vastes cryptes, geschreven door de Franse kolonel Jean-Baptiste
Bory de Saint-Vincent (1778-1846) en in 1821 uitgegeven te Parijs. Het werd later
ook in het Nederlands vertaald als Reis onder de aarde, of Beschrijving van de
Sint-Pietersberg van Maestricht en zijn uitgestrekte grotten.
Aan het begin van de negentiende eeuw werd Bory bijna de hemel in geprezen. Hij
was een moedig officier, een onbevangen reiziger, een kundig botanicus en
wetenschapper, een nobele patriot en ook nog een uitstekende politicus. Aldus een
levensschets van de Franse Academie van Wetenschappen. Hij maakte reizen naar
Australië, Griekenland, verrichtte onderzoek op de Afrikaanse eilanden, bezocht het
eiland Réunion, was in Algerije en doorkruiste Europa van Warschau tot Sevilla.
Bory schreef zowel reisverhalen als botanische studies, zoölogische, archeologische
en volkenkundige werken, leidde wetenschappelijke missies, werkte mee aan een
satirisch blad, was fabeldichter en de schrijver van twee (opgevoerde) blijspelen.
Bory vocht in talrijke veldslagen en werd zwaar gewond in een duel. Hij werkte een
periode als topambtenaar en was ook twee keer parlementslid. Tijdgenoten vonden
hem een geestige man, levendig, muzikaal. Bovendien was hij een goede redenaar.
Niettegenstaande zijn vele wetenschappelijke en politieke relaties raakte Bory in zijn
vaderland uit de gratie. In 1816 vaardigde koning Lodewijk XVIII een decreet uit
waarbij 38 intellectuelen, onder wie Bory, op verdenking van samenzwering uit
Parijs, en vervolgens uit Frankrijk, werden verbannen. Bory week uit naar Aken. Hij
vergat niet zijn microscoop en aantekeningen mee te nemen.
Toen Bory korte tijd later uit Parijs bevel ontving onmiddellijk terug te keren, wat
hem te gevaarlijk leek, dook de geleerde eerst onder in Brussel. Later ging hij letterlijk
ondergronds en zocht zijn toevlucht in de onderaardse grotten van Maastricht. Hij
besteedde zijn tijd nuttig door het gangenstelsel van de Sint-Pietersberg in kaart te
brengen en het plateau van de berg te beschrijven. Vervolgens zocht hij zijn heil in
Luik, waar hij anoniem een boekje liet drukken dat de titel droeg ‘Lamuel of het
Boek van de Heer’. Dat was zogenaamd de vertaling van een Hebreeuws handschrift,
waarin een koning een zware straf werd voorspeld. Voor iedereen was duidelijk dat
Bory, na zijn verbanning, zich op de Franse koning wilde wreken. In 1819 mocht
Bory weer naar zijn vaderland terugkeren.
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Planche I uit Bosquet's studie toont een aantal fossiele ‘brachiopodes’, een bepaald type schelp, van
het geslacht crania, waarvan een aantal door hem zelf was ontdekt, zoals die in figuur 1 en 2 (‘Crania
Davidsoni Bosq.’ en ‘Crania Mulleri Bosq.’).
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De Bosquet, fossielen en Darwin
De negentiende-eeuwse, in Maastricht geboren apotheker en paleontoloog J.A.H. de
Bosquet is de schrijver van een Monographie des Brachiopodes Fossiles du terrain
crétacé supérieur du Duché de Limbourg. In het Natuurhistorisch Museum te
Maastricht bevindt zich een exemplaar van dit in 1850 verschenen boek over
versteende schaaldieren (kreeften) in Limburg, dat is geïllustreerd met fraaie gravures,
naar Bosquets eigen ontwerpen.
Bosquet kwam als leerling in dienst van de apotheker en fossielenkenner Frederik
Henkel en volgde deze bij zijn dood op als apotheker. De Bosquet verwierf faam
met zijn paleontologische publicaties waarin hij tal van bijzonderheden onthulde van
de (schelp-) diertjes die hij in Limburgse krijtlagen had ontdekt. De auteur legde een
zeer grote verzameling fossielen aan, die na zijn dood door een rijke zakenman werd
gekocht en aan een museum in Brussel werd geschonken.
Bosquet was lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, verwierf een
Gronings eredoctoraat en onderhield contacten met belangrijke geleerden in het
buitenland, zoals Charles Darwin. De betekenis van Bosquet als geleerde is ook af
te leiden uit zijn lidmaatschap van een staatscommissie die in de negentiende eeuw
een geologische beschrijving en een eerste geologische kaart van Nederland
vervaardigde.
Volgens biografen liet de man, naar wie het pleintje bij het Natuurhistorisch Museum
werd genoemd en die begraven ligt op de begraafplaats aan de Tongerseweg in
Maastricht, zich nooit voorstaan op zijn internationale wetenschappelijke relaties.
Hij leefde bescheiden en toonde zich vooral grootmoedig tegenover mensen die het
slechter hadden getroffen dan hijzelf.

Maastricht, Natuurhistorisch Museum, NHMM KR 347
J. de Bosquet, Monographie des Brachiopodes Fossiles du terrain crétacé supérieur
du Duché de Limbourg. Première partie: Craniadae et terebratulidae (subfamilia
Thecidiidae), Haarlem (Kruseman) 1860 (= overdruk uit Mémoires pour servir à la
description géologique de Néerlande 3, 1859).
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De fraaie titelpagina van Dodoens' Cruydt-Boeck. De voetstukken van de zuilen tonen portretten van
Dodonaeus en zijn collega Carolus Clusius; het doorkijkje toont een botanische tuin zoals die in de
late zestiende eeuw door geleerde botanici werden aangelegd. Een reconstructie van de tuin die door
Clusius voor de Leidse universiteit werd gerealiseerd maakt nog steeds deel uit van de Hortus Botanicus
aldaar.
Een fraaie houtsnede van ‘Groote Eppe, oft Peterselie van Alexandrien’. ‘Deze Eppe wast in Arcadien,
seyde Theophrastus; in neere donckere broeckachtige plaetsen, daer veel lombere ende schaduwe is,
als Dioscorides betuygt. Hier te lande wort sij alleen in de cruydtbeminners hoven gesaeyt.’

Jos Stijfs, Limburgs boekjuweel. Cultureel erfgoed in Limburgse bibliotheken

43

Vrolijkheid van hennep bij Dodoens
‘Kemp-zaad’ is moeilijk verteerbaar: maag en hoofd kunnen er niet zo goed tegen.
Het bevordert dat het ‘kwaad vocht’ toeneemt. Toch zijn er mensen die het zaad
roosteren en het -verwerkt in banket- eten. Deze soort gebak eet men aan het eind
van de maaltijd om vrolijkheid op te wekken. Kemp is een ander woord voor kennep,
hennep of Cannabis sativa. Dit kemp-relaas is ontleend aan Rembertus Dodonaeus,
een bekende Nederlandse medicus en botanicus die leefde van omstreeks 1517 tot
1585. Het Natuurhistorisch Museum te Maastricht bezit een exemplaar van diens
bekendste werk, het Cruydt-boeck, dat in 1608 in Leiden werd gedrukt door Françoys
van Ravelingen of Raphelengius, de beheerder van het Leidse filiaal van de beroemde
Antwerpse uitgever Christoffel Plantijn.
Rembert Doedeszoon Joenckema, ook genoemd Doedens of Dodoens, werd in
Mechelen geboren als zoon van een lid van de vroedschap of stedelijke raad die de
voornaam Dionisius, Dodo of Doede droeg. Rembert studeerde medicijnen in Leuven
en werd vervolgens stadsarts in zijn geboorteplaats. Van 1574 tot 1579 was hij de
lijfarts van de Duitse keizer Maximiliaan II en van diens zoon, keizer Rudolf II.
Vanaf 1582 tot aan het eind van zijn leven was hij hoogleraar in de botanie en de
medische wetenschappen in Leiden.
Vanouds hebben mensen bij ziekte hun toevlucht genomen tot kruiden en er ook baat
bij gevonden. Sinds de Chinese keizer Cheng Nung (2700 v.Chr.) en Aristoteles'
leermeester Theophrastus (ca 350 v.Chr.) zijn er vele kruiden-handschriften en
-boeken verschenen. In 1583 was van Dodoens al een Latijnse versie van zijn
Cruydt-boeck verschenen, waar bekende geleerden als Clusius en Lobelius aan
meewerkten.
Dodoens schreef zijn ongeveer 1600 pagina's dikke Cruydt-boeck, dat met mooie
houtsneden is geïllustreerd, speciaal voor artsen, omdat hij het jammer vond dat het
verzamelen van heilzame kruiden door ‘Apothekers oft sommighen anderen
ongheleerden’ geschiedde en door de medici werd verwaarloosd. Toch schrijft hij
in de ‘Neerduytsche tale’ zodat ook leken er iets van kunnen opsteken.
Hij verwierp de zogenaamde signatuur-leer die in de kruidengeneeskunst een grote
rol speelde. Elke plant zou van God een teken hebben meegekregen dat verwees naar
het juiste gebruik: een plant met vruchten die op een slangenkop leken, zou tegen
slangenbeten helpen, rode bessen hielpen het best bloedingen te stelpen, enzovoorts.
Bij Dodoens gaven meer de praktische resultaten de doorslag, al werkte de oude
tekenenleer door in latere aanvullingen op zijn werk.
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Evenals auteurs in de Griekse oudheid onderscheidde Dodoens vier stoffen die het
wereldgebeuren bepalen en ook helende krachten uitoefenen: de vier elementen:
vuur (bloed), lucht (gele gal), water (slijm) en aarde (zwarte gal), verdeeld in vier
graden. In zijn boek Cosmographica bracht Dodoens de groei en de werking van
planten in verband met de bewegingen van hemellichamen en werelddelen.
Over alsem schrijft Dodoens dat het goed is voor de maag en dat het dronkenschap
kan beletten als het vóór de maaltijd wordt ingenomen. Ook tegen slepende koortsen
en malaria bewijst de alsem zijn nut. Bovendien verdrijft het wormen uit ‘lichaam
en darmen’. Met honing en salpeter op de keel gelegd helpt het tegen zwelling. In
kasten bewijst het zijn nut tegen motten.
De houtsnijder Veit Rudolf Speckle heeft de houtsneden in de eerste uitgave van het
zo'n twaalf kilo wegende Cruydt-boeck vervaardigd. Later werden de afbeeldingen
verkleind en vervolgens vervangen door platen van Pieter van der Borcht. De
plantentekenaars maakten nogal gedrongen afbeeldingen, waardoor de proporties in
het gedrang kwamen. In 1980 verscheen in Delft een facsimile uitgave, op basis van
de laatste complete editie van het Cruydt-boeck die in 1644 was verschenen.

Maastricht, Natuurhistorisch Museum, NHMM KR 79
Rembertus Dodonaeus en Carolus Clusius, Cruydt-boeck van Rembertus Dodonaeus,
volgens sijne laetste verbeteringe: met biivoegsels achter elck Capittel, uut
verscheyden Cruydtbeschrijvers; item in 't laetste een beschrijvinge vande Indiaensche
gewassen, meest getrocken uut de schriften van Carolus Clusius, Leiden (Plantijn/Van
Ravelingen) 1608.
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Kuise boom en druiven op fijn zand
De koninglycke hovenier aanwyzende de middelen om boomen, bloemen en kruyden,
te zaayen, planten, aenqueeken en voortteelen. Zo heet het even fraai als schilderachtig
ogend boek van D.H. Cause (1648-1699) dat in 1676, ‘Met konstige Koperen Platen
verciert’, bij ‘Marius Doornick t'Amsterdam’ werd gedrukt. Het boek was opgedragen
aan ‘Wilhelm Hendrik, Prince van Orange Nassau’, stadhouder Willem III, wiens
hof of tuin bij het jachthuis Soestdijk in het boek is afgebeeld.
De tuinkundige en tuinkunstige voorlichting van Cause is, behalve praktisch en
uitvoerig, menigmaal onmiskenbaar moralistisch van inslag. Zo noemt hij onder de
bomen de ‘Boom der kuisheit (Agnus castus, of castus agnus, “kuis lam”) met witte
of purperblaue bloemen die op zandige grond tiert’. ‘Zij kunnen lang leven’, zijn
‘tamelik hard van aart’, maar zijn ‘gevoelig voor kou en brengen nooyt zaat voort’.
‘Deze bomen worden geplant in kloosters en daar waar veel geestelijken zijn, ‘tot
bewaring van kuisheit en verdryving van alle gailheit’. De ‘Boom des Levens’
daarentegen gelijkt op een ‘stoer opryzende cypres. De “Boom des Doots” of
Ibenboom draagt grauwe schors. Zijn hout is van binnen zwartachtig en de
langwerpige rode bessen lijken op asperges.
Cause geeft een aantal recepten voor het bewaren van vruchten, zoals kruisbessen
en druiven: “Kruisbezijen” die bij volle maan of kort daarna zijn geplukt, worden in
een Keulse pot gedaan, waarna hete “Fransche wyn” erop gegoten wordt. Is de wijn
koud, dan komt er hete gesmolten boter op. Deze sluit de pot af waardoor de bessen
in wijn één jaar goed blijven, als de pot op een luchtige plaats staat.’ En: ‘Twee of
drie dagen na volle maan dient men volle gave trossen druiven te plukken. Ze mogen
uitsluitend aan de stelen worden aangeraakt en onder geen beding beademd worden.
Leg ze in een doos op de bodem waarvan een vinger dik fijn zand is gestrooid.
Druiventrossen en zand liggen afwisselend in lagen op elkaar. Zet de doos op een
droge plaats en dek ze af met druivenbladeren en zand.’
Volgens Cause kunnen druiven op die manier zeer lang bewaard worden.
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Gravure uit De koninglycke hovenier, met een gezicht op het stadhouderlijk lust- en jachthuis Soestdijk
en de daarachtergelegen tuin.
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Hij geeft in zijn boek ook ‘cierlycke modellen voor hagen, thuynen ende hoven’
alsmede adviezen voor het aanleggen van fraaie doolhoven. Een hovenier dient te
oculeren als de zon schijnt en nimmer ‘bij mottigh nogh regen aghtigh weder’.
Cause neemt graag zijn toevlucht tot de dichter Jacob Cats die hij gul citeert:
‘HEEFT YEMANDT IN HET LANDT EEN VRUGHT VAN BETER AART, MAAKT
DATJE ZIJN GEWAS MET UWE BOOMEN PAART.’
De schrijver haakte in op de toenmalige hausse in het kweken van uitheemse
gewassen. Hij geeft een ‘Oeffeningh van de Limoen en Orange Boomen ende
Hesperiden Cultuur’. De ‘Appel Sina-bomen’ kwamen uit Italië, Spanje of Portugal.
Ze werden in Holland in kunstig ontworpen oranjerieën opgekweekt.
Het hoveniersboek van Cause, dat prijkt in de collectie van het Natuurhistorisch
Museum te Maastricht, is rijkelijk geïllustreerd door de bloemenschilder Cornelis
Kick. Diens tekeningen, gegraveerd door J. Commelyn, zijn in gedempte tinten
gekleurd.

Maastricht, Natuurhistorisch Museum, NHMM KR 100
D.H. Cause, J. Commelyn, De koninglycke hovenier aanwyzende de middelen om
boomen, bloemen en kruyden, te zaayen, planten, aenqueeken en voortteelen, met
konstige koperen platen verciert, door D.H. Cause en Nederlantze Hesperides, dat
is oeffening en gebruik van de limoen- en oranje-boomen; gestelt na den aardt, en
climaat der Nederlanden, met kopere platen verçiert, door J. Commelyn, Amsterdam
(Marcus Doornick) 1676.
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Gravure uit Pomet's Histoire générale des drogues, illustratie bij de beschrijving van de balsemtechniek
die voor Egyptische mummies werd gebruikt.
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Kunst van mummificeren
De Histoire générale des drogues van de reislustige kruidenkoopman en drogist
Pierre Pomet (1658-1699) werd in 1694 uitgegeven in Parijs. Deze fraai geïllustreerde
algemene geschiedenis van kruiden, drogerijen en medicijnen behoort tot de
curiositeiten van het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Pomets boek, dat zo'n
vierhonderd illustraties telt, bevat een schat aan gegevens over het gebruik van kruiden
en aromaten in vroeger tijden.
Zo geeft Pomet een uitvoerige verhandeling over het mummificeren van lijken, waar
ondermeer cederolie, asfalt en vele meters linnen aan te pas kwamen. Voor bepaalde
ziekten had de auteur een verklaring die op het ogenblik hoogst merkwaardig aandoet.
Zo zou gangreen veroorzaakt worden door ‘een oneindig aantal vleesetende insecten’.
Hij meende dit door zijn microscoop te zien.
De schrijver was in de zeventiende eeuw in Frankrijk op kruidengebied een autoriteit,
die ook goede connecties had met het hof Maar dat hielp niet altijd: toen teksten en
tekeningen voor het boek, waaraan hij zoveel tijd en energie had besteed, gestolen
bleken te zijn maakte hij veel stampij. Hij stapte naar de rechter en eiste
schadevergoeding van mensen in Parijs die hij van de diefstal verdacht. De rechter
stuurde Pomet echter weg en beschouwde de zaak als ‘een bagatel’. Er waren trouwens
geen duidelijke bewijzen.
Een tragische bijzonderheid is dat Pierre Pomet de geest gaf op de dag dat Lodewijk
XIV hem een pensioen toekende als dank voor bewezen diensten. Maar ook na zijn
dood werd Pomet nog veel gelezen. Er verschenen een Duitse en een Engelse vertaling
van zijn Histoire des Drogues. Zijn zoon, Joseph Pomet, zorgde ervoor dat in 1735
nog een bewerking van het oorspronkelijke boek kon verschijnen.

Maastricht, Natuurhistorisch Museum, NHMM KR 74
Pierre Pomet, Histoire générale des drogues, traitant des plantes, des animaux, et
des mineraux; ouvrage enrichy de plus de quatre cent figures en taille-douce tirées
d'après nature; avec un discours qui explique leurs differens noms, les pays d'où
elles viennent, la maniere de connaître les veritables d'avec les falsifiées, et leurs
proprietez, où l'on découvre l'erreur des anciens et des modernes; le tout tres utile
au public. Par le Sieur Pierre Pomet, marchand epicier & droguiste, Parijs
(Jean-Baptiste Loyson et al.) 1694.
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De wereldgeschiedenis van Geerlof (hier verlatiniseerd als Gerlachus) Suikers wordt voorafgegaan
door een indrukwekkend statieportret van de auteur.

Kerkrade, Bisschoppelijk Centrum Abdij Rolduc, Rococobibliotheek,
achtste kast B 7 A
Geerlof Suikers en Isaac Verburg (1680-1745), Algemene kerkelyke en wereldlyke
geschiedenissen des bekenden aard-kloots, of: Een verhaal van al het gene
gedenkwaardig in de verscheide ryken en staten dezer wereldt is voorgevallen, van
de schepping der wereldt tot de doodt van Willem den III. Koning van Engelandt.
Midsgaders de levens van mannen en vrouwen, die zich gedurende dien tydt door
geleerdheit of door eenige andere aanmerkens-waardige hoedanigheit vermaard
gemaakt hebben. Deel 1-10 [in vijf banden], Amsterdam (Rudolf en Gerard Wetstein)
1721-1728.

Jos Stijfs, Limburgs boekjuweel. Cultureel erfgoed in Limburgse bibliotheken

51

Suikers en VIPS
Rembrandt van Rhyn had ‘geene lust talen te leren, maar werd een uitmuntend
schilder’. ‘Er light eene wonderlycke Kracht en aengenaeme regelmatigheid in zyne
schilderyen.’ Zijn kennis van het koper etsen ‘zweemt naer swarte konst...’. Veel
‘vermaarde persoenen’ als Rembrandt worden beschreven in Algemene kerkelyke en
wereldlyke geschiedenissen des bekenden aard-kloots,’ van de rechtsgeleerde Geerlof
Suikers. In de bibliotheek van Rolduc bevinden zich de tien grote delen van dit in
1721 bij Rudolf en Gerard Wetstein in Amsterdam gedrukte werk met talrijke
kopergravures, onder andere door P. Goeree. Zekere Isaak Verburg schreef de
inleiding.
‘Een verhaal van al het gene gedenkwaardig in de verscheidene Ryken en Staten
deser Wereldt is voorgevallen’, stond de schrijver voor ogen, ‘van de ‘Schepping
der Wereldt tot de Doodt van Willem III, Koning van Engelandt’. Helmondenaar
Suikers (1669-1717) was doctor in de rechten. Verburg mocht hem zéér en schreef
de geleerde ‘een gelukkig temperament’ toe.
Het verhaal begint bij de schepping en loopt bijbels verder via de Zondvloed, Abraham
en de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. In een voetnoot worden bij een relaas
over het Aards Paradijs joodse rabbijnen aangehaald. Zij beweerden dat Eva Adam
net zo lang met een stok had geslagen tot ook hij at van de verboden vruchten van
de Boom van Goed en Kwaad en daardoor medeplichtig en erfzondig werd.
Tussen de vele kaarten, de historie van vorstenhuizen en pausen figureren
levensbeschrijvingen van vermaarde mannen als Dürer, Macchiavelli, Zwingli, Lucas
van Leyden. In hun gezelschap bevindt zich ook ‘een braaf geneeskundige uit
Roermondt’. Dat is Elias Everhardus Vorstius. Hij werkte een tijd in Leiden en werd
rond 1565 naar Padua geroepen als lijfarts van de bisschop. Later werd hij lijfarts
van een aantal adellijke lieden en, na zijn terugkeer, van een gravin in Delft. In deze
stad werd hij hoogleraar. Daar stierf hij, 59 jaar oud.
Venlonaar Van de Put, alias Erycius Puteanus, behoort eveneens tot de rij
prominenten. Hij werd in Italië hoogleraar in de welsprekendheid. Philips IV, koning
van Spanje, benoemde hem tot zijn geschiedschrijver. De aartshertogen Albert van
Oostenrijk en Isabella van Spanje, regeerders van de Zuidelijke Nederlanden, riepen
hem naar Leuven waar hij professor werd en op 73-jarige leeftijd de geest gaf. De
Venlose humanist en kosmopoliet, vriend van paus Urbanus VII, schreef veel en
zwaar lovend, maar ook kluchtige stukken: ‘Van het Ei’ en ‘Lof van het Speeksel’.
Een handleiding voor het besturen van een wingewest, een krijgshistorisch werk en
enige reisboeken heeft hij op zijn naam staan. Machtige edelen stelden Van de Put
vrij van belasting, en zij schonken hem zelfs een kasteel bij Leuven.
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Butkens' Trophées de Brabant illustreert de vaandels van de vazallen van de hertog van Brabant -sinds
de slag van Weeringen (1288) ook hertog van Limburg- waaronder een aantal edelen uit het
(Zuid-)Limburgse en omgeving, zoals de heren van Diepenbeek-Lens, Elsloo, Wittem-Mechelen-Wylre
en Argenteau (bij Visé).
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Luister van Brabant vergaard
Trophées tant sacrés que prophanes de la duché de Brabant is een encyclopedische
vracht van tien zware delen Brabantse geschiedenis, geschreven door Christophorus
Butkens en in 1657 in Brussel gedrukt. Butkens was prior van het
Cisterciënzerklooster in Antwerpen. Zekere professor R. de Guasco heeft de boeken
ooit aan de bibliotheek van Rolduc geschonken.
Het werk bevat dozijnen landkaarten, bijvoorbeeld een kaart van Brabant in het jaar
1421: in de zuidelijke hoek Maastricht, Pietersheim, Hocht, Rekem, Elsloo, Steyn,
Roermond en Venlo. Vele bladzijden gaan over de oorsprong, opvolging en
afstamming van de hertogen en prinsen uit het Brabantse huis, met hun opvallendste
daden, hun stambomen en familiewapens. Baronnen, heren en edelen, vazallen en
onderhorigen van het hertogdom worden de lezer evenmin onthouden.
Butkens kan spannend vertellen over het beleg van Maastricht in 1304, door
Luikenaren die Wyck binnenvielen. Op 1 augustus 1318, tijdens de oorlog van de
hertog van Brabant tegen de heer van Valkenburg, werd gestreden om de steden
Heerlen en Sittard. In beide plaatsen behaalden de Brabanders een ‘luisterrijke zege’.
Een boeiende passage gaat over Tanchelijn, de in de twaalfde eeuw populaire
ketter in Antwerpen; hij klaagde de corruptie aan. Vele priesters hadden de wapenrok
aangetrokken. De simonie (de verkoop van geestelijke ambten en van aflaten voor
de kwijtschelding van straffen voor zonden) vierde hoogtij. Bisdommen van nog
levende bisschoppen werden doorverkocht. Soms erfde een vrouw van één van de
wereldlijke heren een bisdom. Ondermeer in Vlaanderen is dat voorgekomen.
Tanchelijn beweerde dat hij ‘de volheid van de Heilige Geest had ontvangen, gelijk
aan de Heiland’. Tanchelijn had mooie vrouwen in zijn sekte, waarop de echtgenoten
jaloers werden. Een priester sloeg Tanchelijn dood toen deze aan boord van een schip
wilde gaan. Volgelingen van hem werden verbrand. Harry Mulisch schreef in 1960
het toneelstuk Tanchelijn, kroniek van een ketter. Het plot was gebaseerd ‘op een
brief uit 1112’, die zogenaamd werd ontdekt in het archief van de Inquisitie, de
speciale kerkelijke rechtbank belast met het onderzoek naar ketterij.

Kerkrade, Bisschoppelijk Centrum Abdij Rolduc, Rococobibliotheek,
achtste kast B4
Christophorus Butkens, Trophées tant sacrés que prophanes de la duché de Brabant
reparti en dix livres, contenant: L'origine, succession et descendente des Ducs et
Princes de ceste Maison avec leurs actions plus signalées, ensemble les genealogies
de plusieurs ducs, princes, comtes, barons, seigneurs et nobles, leurs vassals et
subiects: avec les preuves servantes a entiere verification, dl 1-9 + supplement:
Preuves des trophées de Brabant, [Brussel] 1657
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Reclame voor de heilzame effecten van bronwater van Spa: afbeelding van een ‘gedierte gekomen
uit de nieren van een vrouw, door de kragt van 't water van Pouhon’, in Poellnitz' gidsje Amusemens
des eaux de Spa uit 1734.

Kerkrade, Bisschoppelijk Centrum Abdij Rolduc
Karl Ludwig von Poellnitz (1692-1775), Amusemens des eaux d'Aix-la-Chapelle:
ouvrage utile a ceux qui vont y prendre les bains, ou qui sont dans l'usage de ses
eaux: enrichi de tailles-douces, qui representent les vues et perspectives de cette
ville, de ses bains et fontaines, eglises et edifices publics / par l'auteur des Amusemens
des eaux de Spa, deel 1-3, Amsterdam (Pierre Mortier) 1736.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek, SB 6 J 4
Zie ook: (Karl Ludwig von Poellnitz), Amusemens des eaux de Spa: ouvrage utile à
ceux qui vont boire ces eaux minerales sur les lieux, deel 1-2, Amsterdam (Pierre
Mortier) 1734.
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Hoe amusant waren de baden van Aken?
Amusemens des eaux d'Aix la Chapelle is een achttiende-eeuws werk over Aken en
zijn baden. De Franse tekst is gebaseerd op de oorspronkelijke Duitse uitgave. De
schrijver was de Duitse baron Karl Ludwig von Poellnitz (1692-1775). Drie fraaie
goud beletterde bandjes uit 1736 -gedrukt bij Pierre Mortier in Amsterdam- in de
bibliotheek van de Abdij Rolduc.
Eerder had Poellnitz de Amusemens des eaux de Spa (eveneens zonder ‘t’ in het
eerste woord) op dezelfde wijze beschreven. Hij heeft geruime tijd in Spa en ook in
Aken gewoond. Hij was bij het bezoek van tsaar Peter I aan Aken in 1717. De auteur
wilde ‘van de verpozingen een beschrijving geven die behaagt’. Daarin is hij wel
geslaagd. Amusemens is gids, stadsvertelsel en galante achterklap tegelijk. Bestemd
voor wie ‘de baden wilden gebruiken en ervan genieten’. Het is geïllustreerd met
sterk anekdotische, romantische gravures van de stad Aken en van badende gasten.
Eerst wachten de lezer de vele badgeneugten: van het Keizersbad, het
Driekoningen-Bad, het Rozen-Bad en het Quirinus-Bad. En voor de armen was er
het ellendige Camphuys- of Armenbad. In de Akense baden werkte de beroemde
medicus Blondel. Poellnitz ergert zich aan de Akense geur van zwavel, die zo goed
is voor de ademhaling, maar menige badgast de keel uithangt.
Poellnitz vertelt ook wat over de omgeving: het plaatsje ‘Borset’ (Burscheid) had
nog een abdij en een kluis waar een kluizenaar woonde. De kalmijn-mijnen van
Gemmenich en La Calamine (Kelmis) waren nog in bedrijf. Gelardeerd met vele
voetnoten beschrijft Poellnitz de strijd tussen katholieken en protestanten in Aken.
De protestanten konden vanuit het katholieke Aken ter kerke gaan in het vrijere
‘Vals’ (Vaals). Ook beschrijft hij het uitstallen van de Akense relieken, waaronder
het woestijn-manna dat in Aken bewaard wordt.
Verrassender is zijn kijk op andere gasten in de herberg. Vlakbij de baden ligt
herberg De Florentijn, maar de schoonste is De Gouden Draak, dicht bij de baden,
de hete bron, de galerij, de esplanade, café's en balzalen. De Draak schonk de beste
wijn. Er logeert een nogal bizar gezelschap. Een dikke, zwaar zieke pastoor met zijn
knecht: een gebrekkige man met een vrolijk humeur. De Spanjaard Don Nugnez
(Nuñez?) houdt er van escapades; er is verder een stille filosoof en een barones die
de spraak kwijt is ‘en klanken uitstoot als van een parkiet’.
Poellnitz genoot van Aken en het Café De Gascon. Daar maakte hij kennis met
een Maltezer ridder die een zonnesteek had opgelopen en een gewichtige Duitse
hertog. Zij hadden hun hoop gesteld op de badkuur. Poellnitz amuseert de lezer verder
nog met anecdotes over het optreden van een sprekende hond, een wonderbaarlijke
genezing en een Parijzenaar die dacht naar de hel te gaan

Jos Stijfs, Limburgs boekjuweel. Cultureel erfgoed in Limburgse bibliotheken

56

De allegorische titelpagina van Gueudevilles Atlas historique toont de aarde, de zee en hemellichamen
in de wolken. Cartografen dartelen temidden van engelen, godinnen en koninklijke attributen. Een
sliert penningen met portretten van Romeinse keizers hangt in een boom.

Een gravure uit de Atlas historique toont een Turks gebruik: de minnaar die zijn arm verwondt voor
het raam van zijn geliefde om haar van zijn liefde te overtuigen.
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Veelzijdige atlas met strip-allure
Hij lijkt wel wat op een hedendaagse atlas, maar onderdelen ervan passen beter in
een encyclopedie. Het is een populaire uitgave die een heleboel weetjes in tekeningen
en in strips verpakt. De Atlas historique of Nieuwe Inleiding in de geschiedenis - de
oude en nieuwe aardrykskunde - van Gueudeville is tussen 1720 en 1739 bij Zacharie
in Amsterdam gedrukt. Zekere P.J. Jansen de Ceives heeft een exemplaar van dit
boekwerk in groot formaat geschonken aan Rolduc. De nogal ingewikkelde manier
waarop de vele kaarten en teksten bij elkaar horen blijkt uit een drietalig lijm-advies
of instructie voor het inbinden van het boek.
Er is in deze atlas veel meer te zien dan landkaarten, namelijk ook kalenders,
tijdstabellen die beginnen bij Adam, de afstamming van Jezus Christus, van profeten
en patriarchen.
De meest gangbare klassieke goden en godinnen zijn, met hun al dan niet
gelauwerde kopjes, bij elkaar gezet. Dat gebeurde ook met medailles en
onderscheidingen, wapens, vlaggen, schepen en vestingwerken. Monumenten als de
tempel van Salomo, de piramiden, en de zeven wereldwonderen worden afgebeeld
en systematisch beschreven.
Bij de tekeningen in groot formaat staat vaak dat het ‘kaarten om de intelligentie te
leiden’ betreft. Die lijken nog het meest op striptekeningen. Maar de minutieuze
uitwerking van de details overtreft de hedendaagse strips. Aan de hand van een reeks
plaatjes kan de lezer zich bijvoorbeeld gemakkelijk een voorstelling maken van een
optocht in het oude Rome.
Het boek is geschikt om er dagen lang in te lezen. Hoewel de Rolducse atlas er
niet uitziet alsof hij erg intensief gebruikt is.

Kerkrade, Bisschoppelijk Centrum Abdij Rolduc, Rococobibliotheek,
achtste kast A3 A-F
(Henri Abraham Chatelain) en Nicolas Guendeville, Atlas historique, ou nouvelle
introduction à l'histoire, à la chronologie & à la géographie ancienne & moderne:
représentée dans de nouvelles cartes, où l'on remarque l'établissement des états &
empires du monde, leur durée, leur chute, & leurs differens gouvernemens: la
chronologie des consuls Romains, des papes, des empereurs, des rois -, dl. 1-6 +
supplement deel: H.P. de Limiers, Supplément a l'atlas historique, contenant diverses
pieces de chronologie, de genealogie, d'histoire, & et d'autres sciences -, Amsterdam
(Zacharie Chatelain) 1720-1739, deel 1 (1739) en het supplement (1720) zijn
vermoedelijk delen uit latere, resp. eerdere edities.
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De zakeditie van Lipsius' Van de stantvastigheid.

Kerkrade, Bisschoppelijk Centrum Abdij Rolduc, Rococobibliotheek,
vijftiende kast J 2 A-D
Justi Lipsi V.C. Opera omnia postremum ab ipso aucta et recensita, deel 1-4,
Antwerpen (Plantijn-Moretus) 1637.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek CB 143 G 21
Justus Lipsius, Van de stantvastigheid, by t'samenspraeke verdeelt in twee boeken,
waer in byzonderlijk over d'algemeene tijdelijke zwarigheden gehandelt word.
Nieuwelijks uit het Latijn vertaelt door F.v.H (=Frans van Hoogstraten), Rotterdam
(Van Hoogstraten) 1675.
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Lipsius, rots bij rampspoed
Zijn de tijden moeilijk, dan is er plaats voor de crisis-filosofen. In Frankrijk was er
de gruwelijke Bartholomeusnacht, in de Nederlanden bracht het uitbreken van de
Tachtigjarige Oorlog de ellende van de Spaanse Furie, het beleg van Leiden en de
val van Antwerpen. Het mag geen toeval heten dat ook tegenwoordig Justus Lipsius
weer uit de coulissen wordt gehaald. Hij schreef Over standvastigheid bij algemene
rampspoed, in het Latijn: De constantia in publicis malis. Het is een verhandeling
in dialoogvorm uit 1584 van de geleerde Justus Lipsius (1547-1606), die als Joost
Lips in Overijse bij Brussel werd geboren1.. In de Rococobibliotheek van Rolduc is
Lipsius' werk te vinden, waaronder een exemplaar van zijn Opera omnia, zijn
verzameld werk, dat in 1637 in Antwerpen het licht zag. Ook de Stadsbibliotheek
Maastricht telt liefst twintig titels van hem, waaronder Opera omnia uit 1637, en de
Nederlandse vertaling van De constantia door Frans van Hoogstraten, Van de
stantvastigheid uit 1675, een mini ‘pocket’ boekje voor meditatieve uurtjes in de
postkoets. Justus Lipsius studeerde in Leuven en Rome, doceerde later geschiedenis
en Latijn in Jena, Leiden en Leuven. Degenen die het in zijn tijd kerkelijk voor het
zeggen hadden, vonden dat Lipsius niet zo recht in de leer stond en wel erg door de
klassiek heidense Oudheid, beïnvloed was. Hij moest er meer dan eens tussenuit
knijpen om kerkelijke sancties te ontlopen die hem dichtbij het gevang en zelfs het
schavot brachten. In Jena werd hij luthers, later in Leiden bekeerde hij zich tot het
daar gangbare calvinisme, maar uiteindelijk keerde hij toch weer tot het katholicisme
terug. De man die vrede en eensgezindheid als religieus ideaal zag, werd door de
koning van Spanje tot zijn geschiedschrijver benoemd. Leuven eerde hem na zijn
dood met een standbeeld. In zijn De constantia kiest de schrijver de dialoogvorm,
het gesprek tussen een jeugdige Lipsius en een oudere kanunnik Langius. Als
neo-stoïcijn en humanist propageert hij: blijf jezelf, ook als de tijden slecht zijn en
het leven hard is. Met dit werk, waarin hij de mensen aanraadt zich niet door het
noodlot er onder te laten krijgen, oogstte hij groot succes in de zestiende en
zeventiende eeuw, en ook nog daarna: er verschijnen bijna tachtig edities en
vertalingen van De constantia.
Na Lipsius' dood schreven treurspeldichters als Hooft en Corneille tragedies waarin
zulke ‘Lipsiaanse’, stoïcijnse helden voorkwamen: onverstoorbare wijsgeren, soms
symbolisch uitgebeeld door een zuil, een aambeeld of een rots. Het presenteren van
zulke Übermenschen was zeer lang daarna een dankbaar onderwerp van geleerde
kritieken. Lipsius had het in zijn tijd moeilijk, omdat hij God naar de smaak van
menige theoloog teveel onverstoorbaarheid toedichtte. Maar zijn opvattingen kunnen
ook in deze tijd gemakkelijk overkomen als die van een handlanger van
onderdrukkers. Onverstoorbaarheid die aan gevoelloosheid grenst, is geen effectief
wapen tegen onrecht.

Eindnoten:

Jos Stijfs, Limburgs boekjuweel. Cultureel erfgoed in Limburgse bibliotheken

1. De Leidse hoogleraar P.H. Schrijvers publiceerde een moderne, geannoteerde vertaling van De
constantia in publicis malis: Justus Lipius, Over standvastigheid bij algemene rampspoed,
Baarn (Ambo) 1983.
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Broeder Aloysius als vertrouwde leerling van Dr Kneipp, afbeelding uit: Broeder Aloysius, Troost
der Zieken, tweede vermeerderde uitgave.
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Waterkuurboekje en hoge Maas
Speuren in kaartenbakken: de sociale geschiedenis van Limburg zoals die te vinden
is in het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) te Maastricht; vaak
geraadpleegd als het gaat om armoe, drankbestrijding, stakingen in vroeger dagen.
Een leeszaal met de sfeer van een stille serre. Uit de magazijnrekken in de
Sint-Andrieskapel -ze zou er in de veertiende eeuw al hebben gestaan en is nu
hulpdepot van het SHCL- enkele merkwaardige uitgaven. Geen indrukwekkende
eeuwenoude banden, maar simpel gebrocheerde werkjes; soms nog geen pink dik.
Zoals het Verordenings- en Toelatingsboekje tot de spreekuren van Br. Aloysius te
Heerlen, met dezelfde tekst in het Frans. Een grijzig boekje voor patiënten dat bij
H. Weijerhorst in Heerlen werd gedrukt. De kaft van het exemplaar in het SHCL
gaat bijna schuil achter de nummer-etiketten.
Broeder Aloysius (kloosternaam van Eduard Vrijens, 1854-1942), leerling van de
bekende Duitse natuurgeneeskundige, bisschop Sebastian Kneipp (1821-1897), was
aan het begin van deze eeuw in Limburg befaamd om zijn water- en kruidentherapie,
die hij toepaste in de Kneipp-inrichting, een Kurhaus aan de Heerlense Gasthuisstraat.
In menig huisgezin is het in 1901 verschenen receptenboek van Broeder Aloysius,
Troost der Zieken, vlijtig nageplozen1..
Een van zijn patiënten was in 1896 de Maastrichtse koopman Daniël Thewissen. Hij
bezocht het Sint-Josephinstituut in Heerlen, zo blijkt uit zijn patiëntenboekje. De
bad-arts noteerde (in het Duits) het ziekteverloop en schreef water- en
kruidenbehandelingen voor, zoals: ‘das Heublumen- oder Salzhemd’, verder ‘der
Kopf- oder Vollguss’, een plens water respectievelijk over het hoofd of over het hele
lichaam. Daar hoorde bij: thee getrokken van drie eetlepels toorts-extract en tweemaal
daags vijf ‘Tropfen’ (druppels) venkel-olie, in te nemen op suiker of siroop. De
patiënt kreeg ook advies voor ‘aanwendingen aan huis’. Vaag is het advies: ‘Bij
twijfel raadplege men eerst wien het behoort’.
De Maastrichtenaar F. Lebens, die als ingenieur van Bruggen en Wegen in Antwerpen
werkzaam was, is de auteur van het uit 1882 daterend Overstroomingen der Maas.
Lebens vroeg zich af waarom de Maas onder andere bij Maastricht regelmatig buiten
de oevers trad. Hij wijt die overstromingen aan ‘het uitroeyen van menigvuldige
bosschen’. Ook het droogmaken van beken en moerassen, het verbreden, verdiepen
en openen van ontelbare grachten en waterlopen en de Maas-verkortingen in België
en Frankrijk waren gevaarlijke ingrepen. Daardoor werd het verval en dus de snelheid
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Omslag van Troost der Zieken door Br. Aloysius, uitgegeven in 1912.
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van het Maaswater vergroot: er ontstond ‘eene grootere drift der waateren’. Wie de
Maasprojecten van de laatste jaren volgt, merkt dat veel van de argumentatie van nu
dus al uit de negentiende eeuw dateert.
Wijzigingen aan Ourthe, Vesdre, Berwinne en aan de Maas bij Luik - schreef Lebens
-bedreigen Maastricht ‘aldaar de minste maatregelen genomen zijn’. Hij spreekt van
een ‘deerlijken toestand’, mede door de versmalling van het Maasdal ter hoogte van
kasteel Caestert, waar de Maas onder de Sint-Pietersberg langs stroomt. ‘De rijkste
velden overzwemmen’, de Seep, een beek in Gronsveld, kan het water niet meer
lossen, bouwland wordt onvruchtbaar. De Maas moest volgens Lebens bij Maastricht
worden verbreed en uitgediept. De Oude Maas bij Heugem moest weer heropend
worden en - zoals vroeger - om Wyck lopen. Dan zouden de verplaatsbare
noodbruggen die bij overstromingen Maastricht en Heer met elkaar verbonden
overbodig worden en kunnen worden afgedankt. Het is duidelijk dat deze
Antwerpenaar leefde voordat Maastricht aan méér bruggen dacht en de troetel-idee,
een metropool aan de Maas, nog niet verwezenlijkt was.

Maastricht, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, SHCL VAN 496
Verordenings- en Toelatingsboekje tot de spreekuren van Broeder Aloysius te Heerlen,
s.l., s.a. [Heerlen, ca 1895].

Maastricht, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, SHCL VAN 968
T. Lebens, Bijvoegsel aan het opstel over de overstroomingen der Maas, bij
Maastricht, door den ingenieur Lebens van Antwerpen, dato 20 October 1882,
opgemaakt, [s.l.] 1883.

Eindnoten:
1. Broeder Aloysius, Troost der zieken: eene verhandeling over ongeveer 200 beproefde
geneeskundige planten, over wateraanwendingen, huismiddelen en ziekten, Kerkrade (Alberts)
[1901].
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Afbeelding uit een andere brochure van N. Kramer, Help de invalide mijnwerkers: Een beroep op
allen die aangewezen zijn voor het welzijn der Nederlandsche Staatsburgers te waken, (Heerlen)
(Algemeene Nederlandsche Mijnwerkersbond) (ca. 1926).

Maastricht, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, SHCL LIM 7922
N. Kramer, De schande van 1925 of de dreigende volksverwildering. Hoe het
Algemeen Mijnwerkersfond wordt beheerd en de belangen der zieke en invalide
mijnwerkers worden behartigd, Heerlen (Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond)
[1928].

Maastricht, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, SHCL VAN 964
Huishoudelijk Reglement en Instructie van den secretaris van de Armenraad te
Maastricht, Maastricht 1913.
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Tegenstem uit 1925 en een armenraad
De schande van 1925 of de dreigende volksverwildering. Hoe het Algemeen
Mijnwerkersfonds wordt beheerd en de belangen der zieke en invalide mijnwerkers
worden behartigd!. Dat is de uitdagende titel van een in de jaren 1920 verschenen
boekje van de (socialistische) Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond (ANM), een
aanklacht tegen degenen die deze organisatie dwarsboomden.
‘Blijf bij ons Heer, een droeve volksverwildering bedreigt deze schoone streek’, zo
werd in de Limburgse kerken gebeden, zes weken vóór de verkiezing van de
Fondscommissie van het Algemeene Mijnwerkersfonds (AMF), de ziekenkas van
de mijnwerkers. Stemmen op kandidaten vanuit de ‘algemeene bond’, dus de seculiere
vakbond, werd als verraad aan de kerk afgeschilderd, aldus ANM-bondssecretaris
N. Kramer. Een ANM-zege stond in de Limburgse bladen destijds te boek als een
‘schande voor katholiek Limburg’.
De ANM-secretaris beklaagde zich erover dat hij in de Fondscommissie werd
tegengewerkt. En dat het AMF werkgevers informatie verstrekte om mijnwerkers te
kunnen ontslaan. Ook het toch niet linkse maandblad Roeping vond dat ‘het fonds’
(AMF) meer rekening hield met de werkgevers dan met de werknemers. Kortom:
boeiende lectuur in het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg over acties tégen
loonsverhoging, hoe het geloof het mijnkapitaal van pas kwam en over de strijd vóór
hoger ziekengeld. ‘Voor het geluk van den zwarten kameraad’ luidde een ANM-leuze
in een tijdperk waarin rooms-katholieke organisaties nog de lakens uitdeelden, waar
andere publicaties van getuigen.
Het Huishoudelijk Reglement en Instructie van den secretaris van de Armenraad te
Maastricht uit 1813, gedrukt bij Cl. Goffin, is heel anders van toon: een formeel
geschrift met strakke ambtelijke artikelen. Honderd jaar eerder was de zorg voor de
zwakkeren in de samenleving dan ook heel anders georganiseerd. De vergaderingen
van de Armenraad, bestaande uit notabelen, waren besloten. Hier werd ondermeer
geregeld hoe ‘de toestand van de arme’ onderzocht moest worden. Op verzoek werden
inlichtingen verstrekt aan instituten van weldadigheid, het college van burgemeester
en wethouders, de huisbezoeker, armenverzorgers en overige verwante instellingen.
Het bestuur van de Armenraad liet veel over aan de secretaris, die een machtige
positie moet hebben bekleed. Het keurige reglementboekje is een steriel ambtelijk
raampje om de armoede. Maar de stem van de armoelijders zelfheeft nooit in
reglementen doorgeklonken.
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Een van de in het antiphonole opgenomen kerkgezangen.
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Koorheren leren drukken
In 1744 werden enige augustijner koorheren van Rolduc door de drukker W. Delahaye
-die daarvoor speciaal uit Luik kwam- ingewijd in het ambacht van boekdrukker.
Toen zij voldoende van het vak hadden opgestoken gingen de monniken zelf aan de
slag.
Eén van de resultaten is een antiphonale, een bundel met liturgische gezangen,
dat evenals een vergelijkbaar graduale, omstreeks 1750 op Rolduc werd gedrukt.
Het antiphonale was bedoeld om tijdens de kerkdienst te gebruiken. Het is gebonden
in een rood marokijnen band versierd met een barokke bloemenmotief in
goudreliëfdruk. De schutbladen zijn bedekt met een prachtige damastachtig papier
-het lijkt wel duur behang- met een verwant motief in rood en goud. De boektitel op
de desbetreffende bladzijde is vervat in een wat schoolse aquarel in bleke (of
verbleekte?) tinten. De initialen van de verschillende gezangen -lauden, vespers,
nonen op zondagen en kerkelijke feestdagen- zijn voornamelijk met rood ingekleurd.
De titels zijn soms met gele krullen verfraaid op het vrij zware papier, dat een
watermerk met de letters VDL en een lelie draagt. Vermoedelijk bij een reparatie
zijn enige bladzijden vastgekleefd en daarna bij verder gebruik ingescheurd.
Dat door het klooster Rolduc in de achttiende eeuw een drukker speciaal werd
ingehuurd om een ‘huisdrukkerij’ op gang te brengen, wettigt de veronderstelling,
dat men voor eigen gebruik zodanige hoeveelheden drukwerk nodig had, dat het
drukken door de eigen monniken een lonende zaak moet zijn geweest. De kwaliteit
van het antiphonale laat zien dat de koorheren zich na enige tijd al aardig konden
redden in de boekdrukkunst, maar dat hun werk zich nog niet kon meten met dat van
tijdgenoten in andere abdijen.

Maastricht, Regionaal Historisch Centrum voor Limburg, Archief Abdij
Kloosterrade, inv. nr. 1213.
Antiphonale festorum pontificalium abbatiae Rodensis, Kerkrade (Abdij van
Kloosterrade) z.j. [circa 1750]
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Op deze houtsnede in De historia stirpium staan Fuchs' medewerkers, de botanisch tekenaar Albrecht
Meyer, en de kunstenaar Heinrich Füllmaurer, die Meyer's schetsen op het houtblok overbracht.
Vervolgens werd het blok uitgesneden door de prentmaker Veit Rudolf Speckle, die op een andere
illustratie is afgebeeld.

Steyl, Bibliotheek Societas Verbi Divini
a) Leonhart Fuchs, New Kreüterbuch: in welchem nit allein die gantz Histori, das
ist, Namen, Gestalt, Statt und Zeit der Wachsung, Natur, Krafft und Würkung, des
meysten Theyls der Kreüter so in Teütschen unnd andern Landen wachsen, mit dem
besten Vleiss beschriben, sonder auch aller derselben Wurtzel, Stengel, Bletter,
Blümen, Samen, Frücht, und in summa die gantze Gestalt, allso artlich und kunstlich
afgebildet und contrafayt ist, das dessgleichen vormals nie gesehen, noch an Tag
kommen, Bazel (Michael Isingrin) 1543.
b) Leonhart Fuchs, De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis et
vigiliis elaborati adiectis earundem vivis plusquam quingentis imaginibus, Bazel
(Michael Isingrin) 1542.
c) Pietro Andrea Gregorio Mattioli, Joachim Camerarius (ed.), Kreutterbuch desz
hochgelehrten unnd weitberühmten herrn D. Petri Andreae Matthioli, jetzt widerumb
mit vielen schönen newen Figuren, auch nützlichen Artzeneyen, und anderen guten
Stücken, zum dritten mal auss sonderm Fleiss gemehret, unnd verfertigt, durch
Ioachimum Camerarium - Sampt dreyen wolgeordneten nützlichen Registern der
Kreutter Lateinische und Teutsche Namen, und dann die Artzeneyen, dazu dieselbigen
zugebrauchen innhaltendt. Beneben gnugsamen Bericht, von den Distillier und
Brenöfen, Frankfurt am Main (Palthenius / Rosen) 1600.
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Variatie van vroege kruidenboeken
De bibliotheek van het klooster van de Societas Verbi Divini (Congregatie van het
Goddelijke Woord) in Steyl bevindt zich in een hoge lichte ruimte die het meest lijkt
op een klaslokaal aan het begin van de twintigste eeuw. De bezoeker komt in de
gangen menig geprepareerd oerwouddier tegen en missionarispoppen in oud-Chinese
uitmonstering. De bijzondere boekbanden staan in hoge houten vitrine- en
jaloeziekasten. De kostbaarste werken zijn naar een kluis in het riant gerenoveerde,
uit 1875 daterende SVD-missiehuis aan de overkant verhuisd. Op een lange tafel in
de ontvangkamer liggen ze al gereed. Ook in deze ruimte kijkt de -inmiddels heilig
verklaarde-congregatiestichter, pater Arnold Jansen, ons glunderend aan vanuit een
fraaie lijst. De patres en fratres -die ruim twintig jaar geleden in Steyl nog in groten
getale voorkwamen- spreken Duits.
In vroege kruidenboeken is ‘Steyl’ goed gesorteerd. Uit 1543 dateert het Duitse
Kreuterbuch van Leonhardt Fuchs (1501-1566), ‘Doctor in der Arzney’ en professor
in Tübingen, dat bij Michael Isingrin in Bazel werd gedrukt. Fuchs was 42 jaar oud
toen hij dit uitvoerige werk schreef in het middel-Duits en het opdroeg aan keizer
Karel V. Tegen slapeloosheid schreef Fuchs -naar wie de fuchsia is genoemd- een
voetwassing met bilzenkruid voor, dat overigens zwaar giftig is: het blad maakt de
gebruiker ‘dolzinnig’ wanneer hij het opeet. Voor een goede stoelgang was spinazie
aan te bevelen. Venkel prees Fuchs aan als goed voor de nieren, bevorderlijk voor
de melkgift van zogende vrouwen en weldadig voor longen en lever. Wie ‘goede
lichte dromen’ op prijs stelde kon zijn toevlucht tot melisse nemen.
Behalve dit niet-ingekleurde boek, is er van Fuchs een Latijnse versie van zijn
kruidenboek: De historiae stirpium (‘Over de (natuurlijke) historie van de
(planten)geslachten’), in 1542 ook door Isingrin gedrukt. Het is in een stevige leren
band gevat en voorzien van koperen sloten. Deze uitgave bevat houtsneden van Vitus
Rodolph Speckle naar ontwerpen van de botanische tekenaars Heinricus Füllmaurer
en Albertus Meyer, die alle drie zelf in het boek worden afgebeeld.
Van de Italiaan Petrus Andreas Matthiolus (1501-1577) is er eveneens een
Kreuterbuch dat in 1611 door Nicolaus Hoffmann in Frankfort aan de Main werd
gedrukt. Het werd bewerkt door de arts Ioachim Camera. Een vuistdikke band,
perkament op hout met koperen sloten. De titelbladzijde in krullerig handschrift.
Achterin zijn in de achttiende eeuw vele recepten toegevoegd en meegebonden.
Opvallend zijn de lessen in distilleren van dranken en het gebruik van distilleerovens.
Wie overigens teveel brandewijn had gedronken, werd aangeraden mosterdmelk te
drinken. Matthiolus was in 1555 lijfarts van aartshertog Ferdinand, later van diens
broer keizer Maximiliaan II.
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Het Latijnse bijbeltje in de daarvoor gemaakte cassette.

Maastricht, Regionaal Historisch Centrum voor Limburg, Archief Abdij
Kloosterrade, inv. nr. 2098
Zogenaamde Bijbel van Averbode, handschrift, Noordfrans dertiende/veertiende
eeuw.
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Geheim van zeldzaam bijbeltje
Het lijkt een lederen met goudkleurige ornamenten en koperen doppen beklede doos;
maar op de plaats waar de twee helften aan elkaar zitten is in plaats van scharnieren
een geribde boekrug te zien. Twee riempjes met koperbeslag en op het eind een oog
dat sluit om de doppen boven op de boekband dienen als slot. De riempjes zijn los:
in de geopende cassette is een uniek handschrift te zien.
Het is een in het Latijn geschreven bijbeltje dat in de dertiende of veertiende eeuw
-men vermoedt dat het omstreeks 1225 is geweest- in een Noord-Frans klooster is
vervaardigd. In de schrijfzaal van het klooster heeft, zo wordt verondersteld, een
drietal monniken op uiterst dun en soepel perkament de complete bijbel in
miniatuur-handschrift overgeschreven en versierd. Het kostbare boekje, dat vroeger
in de bibliotheek van de abdij van Averbode in Vlaams-Brabant heeft gestaan, kwam
later in Rolduc terecht, en wordt nu als onderdeel van het archief van de oude abdij
van Kloosterrade bewaard in het Regionaal Historisch Centrum voor Limburg in
Maastricht.
De uitzonderlijk fraaie miniaturen zouden een nader onderzoek naar de precieze
oorsprong van het handschrift en de verluchters zeker rechtvaardigen. Wat er nu over
bekend is, is gering. In het bisschoppelijk museum van Luik bevindt zich een
handschrift waarin enige overeenkomst is te ontdekken met het Rolducse bijbeltje.
Ook een dertiende-eeuws geschreven fragment van de Decreten van paus Gregorius
IX in de Universiteitsbibliotheek van Groningen laat stijlverwantschap zien. Het
perkament van het Rolducse bijbeltje is zó dun, dat de vaker gehoorde veronderstelling
dat hiervoor de huid van ongeboren lammeren zou zijn gebruikt plausibel lijkt (al
klinkt dat voor menigeen misschien wat luguber).
Opvallend zijn de stralende, rijk met goud versierde initialen die in het bijbeltje
voorkomen, naast de overige lichtblauwe of helderrode beginletters van bijbelverzen,
waarvan de rank versieringen vaak ver onder de bladspiegel van de kolommen
uitspringen. De initialen zijn meesterwerkjes van miniatuurkunst. In de eigenlijke
tekst zijn slechts minieme schriftverschillen te constateren in helling en rondingen
van de letters. De schrifthoogte is vrij constant, maar uit kleine variaties in de
aanzetten en de dichtheid van de letters is af te leiden dat meerdere kopiïsten aan het
bijbeltje hebben gewerkt.
Het bijbeltje is vaker binnen Rolduc tentoongesteld en ook enige malen daarbuiten.
Toen het zich nog in Kerkrade bevond, kregen de deelnemers aan rondleidingen in
het klooster het bijbeltje steevast even te zien. Het werd dan meestal even stil wanneer
de gids vertelde dat wanneer het handschrift voor een tentoonstelling elders werd
uitgeleend, het voor rond één miljoen gulden (bijna een half miljoen euro) verzekerd
moest worden.

Jos Stijfs, Limburgs boekjuweel. Cultureel erfgoed in Limburgse bibliotheken

72

Het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam was een reusachtig bouwwerk van staal en glas met een
grote koepel en een galerij. Deze voorloper van expositiecomplexen als RAI of MECC ‘..lag in een
grote tuin omgeven door winkels en restauraties’. Deze contemporaine prent komt uit de eerste
jaargang van De volksvlijt: tijdschrift voor nijverheid, landbouw, handel en scheepvaart / uitg. door
de Vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam, 1855-1887.
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Werklieden in 1869 op dienstreis
Ook in de negentiende eeuw waren er werkgevers, die in de gaten hadden dat het
voordelig was arbeiders nieuwe industriële producten te laten zien en hun oordeel
te vernemen.
Zoals in het huidige tijdperk van werkloosheid deed ook destijds een reisje voor
de baas sommigen smelten in dank en onderwerpingsgedrag. Wat is er veranderd?
Een arbeider zal in elk geval niet meer als ‘Uw Onderdanigste Dienaar’ schriftelijk
voor de broodheer in het stof zinken.
Uit 1870 dateert het Verslag van de Tentoonstelling te Amsterdam, in 1869 door 32
Limburgsche werklieden bezocht, in een grijs kaftje vol typografische krullen,
bibliotheekplakkers en -stempels. Het bevindt zich thans in de bibliotheek van het
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg te Maastricht. Het verslag is een
verantwoording van de twee zogenoemde ‘geleiders’, de heren Van Andel en Van
Beethoven uit Maastricht, die de werklieden op hun uitstapje vergezelden.
Het gezelschap reisde op maandag 6 september 1869 per trein van Maastricht naar
Venlo (de lijn Roermond-Weert-Eindhoven bestond nog niet!), waar de ‘Heer
President van de Kamer van Koophandel’ instapte. De geleiders hadden ‘het genoegen
aan den Moerdijk de werklieden de verbazende pijlers voor de brug over den Moerdijk
aan te wijzen’ (De befaamde ijzeren spoorbrug was door de Maastrichtenaar Grégoire
van den Bergh, later minister van Verkeer en Waterstaat, ontworpen!). Vlakbij de
expositie in het Paleis voor Volksvlijt, gelegen aan het Frederiksplein bij de Hogesluis
in Amsterdam, werd overnacht op een slaapzaal voor honderd personen. De
Limburgers toonden zich zeer tevreden, ook over de restauratie, schrijven de
rapporteurs.
Drie dagen achter elkaar werd de Tentoonstelling voor Nijverheid en Kunst zes
uur lang bezocht. Wel drieduizend ‘nommers’ van producten voor het huishouden
en ‘het bedrijf van de handwerksman’ waren te bezichtigen. Zes bekroonde inzenders
uit Limburg, onder wie een fabrikant van borstelwerk, werden door de Limburgse
bezoekers hoog geprezen. Maar er was ook kritiek: ‘Er waren teveel voorwerpen
van weelde, in het bijzonder uit het buitenland’, schrijven de begeleiders. De
bijgebouwen waren opgevuld met allerlei voorwerpen die niet in een catalogus waren
terug te vinden. Het beantwoordde niet aan het doel, aldus de geleiders. Het dak was
er slecht aan toe. Onderdelen van inzendingen uit Maastricht lagen er roestig en
verwaarloosd bij.
Ook de meestervaklieden zelf, een metselaar, een timmerman, een schrijnwerker en
een meubelwerker, schrijven hun indrukken op. Ze waren onder de indruk van het
Paleis voor Volksvlijt en van de stad, en ook bijvoorbeeld van de Franse meubels
van goede kwaliteit, al ‘kunnen wij het werk een
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vierde beter koop maken’. Ook zijn ze het erover eens dat ‘de burgerhuizen in
Frankrijk, Duitsland en België veel beter zijn dan in ons vaderland’, omdat ze minder
brandgevaarlijk zijn.
Zinkwerker en ‘pompenmaker’ (loodgieter) H. Henket heeft in het Paleis niets nieuws
gezien. Hij concludeert: ‘van veel voorwerpen (...) van het oog gezien en niet durvende
aanraken kan men weinig zeggen!’. Edmond Sarolea vindt veel producten in
Maastricht ‘beter koop’ dan in Amsterdam. ‘Dampwaschketels uit Hannover die in
A'dam te zien waren, zijn in M'tricht ook bij H. Sarolea (wellicht familie?) te krijgen.
(...) De drank is dubbel zoo duur en slegter dan in Maastricht’.
‘Jammerlyk dat de inrigting van de stads-burgerschool voor handwerkslieden in
Maastricht zoo betreurenswaardig is vergeleken met die in Amstersdam, hoewel in
Maastricht genie genoeg bestaat’, verzucht een deelnemer. Tip voor de ondernemers:
‘In Amsterdam leveren vijftien- en zestienjarigen de kwaliteit werk van een bekwaam
werkman’. F. Ernest, ‘UEd. Onderdanigsten dienaar’, kreeg een prijs voor zijn
borstelwerk. Hij is zeer dankbaar. Amanuensis P.A. Simays van de HBS in Maastricht
dankt eveneens, voor ‘de genoten gunst’ en hij is vooral de ‘Heren Geleiders’
erkentelijk. De natuur- en scheikundetoestellen die hij op de expositie heeft gezien,
konden hem overigens niet bekoren.
Het reisje kostte 588 gulden: de geleiders hadden nog 62 gulden over. Ze waren erg
te spreken over ‘het goede gedrag der werklieden’ en adviseerden -onder dankzegging
aan Provinciale Staten van Limburg en de gemeenteraad van Maastricht- dit geld te
besteden aan de gratificatie voor de werklieden die ‘het beste rapport hebben
uitgebragt’. Was deze reis niet ‘van het grootste nut voor werklieden, waardoor hun
kennis zeer vermeerderd, hun geest ontwikkeld kan worden?’ De bazen konden zich
op de borst kloppen.

Maastricht, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, SHCL VAN 944
(Van Andel en F. van Beethoven), Verslag van de geleiders der 32 werklieden naar
de tentoonstelling te Amsterdam, van maandag 6 september tot en met vrijdag den
10 september 1869, Maastricht (Hollman) 1870.
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Maria Sibylla Merian en haar ambities
Een vrouw die zich in het Duitsland van de zeventiende eeuw toelegt op het schilderen
van bloemen, insecten, het kweken van bloemen en vlinders, en daarnaast
natuuronderzoek verricht. Ze neemt afscheid van haar man en gaat met twee dochters
naar Friesland, waar zij zich bij een vrome commune aansluit. Zij bezoekt Amsterdam
en bestudeert daar vlinder- en rariteitenkabinetten van notabelen. Vervolgens reist
ze samen met een dochter per zeilschip naar Suriname en werkt daar twee jaar. Als
ze in Nederland terug is, beschrijft en schildert ze wat ze zag. Er verschijnt van haar
een boek over insecten en andere dieren dat wereldberoemd is geworden.
Zowel het werk als het uitzonderlijke leven van Maria Sibylla Merian (1647-1717),
kunstenares en natuuronderzoekster en een voor haar tijd zeer zelfbewuste vrouw,
zijn nog altijd actueel. Een bron van voortdurende verwondering over wat in één
leven zo al mogelijk is. In de bibliotheek van het SVD-missiehuis in Steyl bevinden
zich twee van haar werken, Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen
der Surinaamsche insecten, waar in de Surinaamsche rupsen en wormen, met alle
derzelver veranderingen, naar het leeven afgebeelt en beschreeven worden door
Maria Sybilla Meriaen, en Surinaamsche en Europische Insecten - rupsen, wormen,
padden, hagedissen, slangen, spinnen, kikvorschen en visschen - naer het leven en
levengrootte geschildert en nu in 't Koper overgebragt. Het zijn twee uitgaven op
groot formaat, in 1730 door Jean Frederic Bernard te Amsterdam gedrukt, gebonden
in één lederen band met goud-opdruk. De uitgever was Joannes Oosterwyck. Het
boek bevat een schat aan kopergravures, die in dit exemplaar ook prachtig met de
hand zijn ingekleurd.
Insecten en bloemen in wonderlijk heldere, soms fel oplichtende tinten. Oranje,
varianten rood, scharlaken paars en groenen zó sterk en fris van koloriet, alsof het
pas gisteren is geschilderd. Een felgele geborstelde rups op een pruimenboom. Rozen,
Spaanse jasmijn, klaprozen, anemonen, de oorspronkelijke onverknipte Hollandse
tulpen (zonder franjes en ruches), gecompliceerde orchideeën en lelies. Deze zijn
talloze malen gereproduceerd. Dat geldt minder voor de afbeeldingen van het
‘koolbloeizel’, koolzaad waar rupsen zich aan te goed doen, van de worstelende
krokodil of van ‘zes jonge Bosch Rotten (bosratten) die met hun staarten in de staart
van de moeder verstrengeld waren’.
Evenals in de schilderingen is Merian zeer nauwkeurig in haar beschrijvingen. Eén
zo'n detail: zij heeft Indianen ontmoet, bij wie zwangere vrouwen door middel van
het zaad van de ‘Krerekrere’ (Flos pavonis, pauwebloem of
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Exotische insecten en een buidelrat met jongen, een van de vele mooie gravure's uit Maria Sibylla
Merians boek over Surinaamse insecten. (Zie ook pagina 185)
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pauwekroon) een abortus opwekten, om zo te voorkomen dat hun kinderen zouden
opgroeien als slaven van de Hollandse handelaars.
Sommige passages, bijvoorbeeld ‘over mijn neger die ik altoos gebruikte’ of mijn
neger die zocht' als ze spreekt over inheemse assistenten bij haar onderzoek in
Suriname, weerspiegelen de blanke heersersmentaliteit die aan kolonialisme ten
grondslag ligt.
In Steyl bevindt zich nog een tweede, ongeïllustreerd exemplaar van Over de
voortteling, dat in 1719 werd gedrukt. Het valt in het niet na de verpletterende
confrontatie met de geïllustreerde uitgave die ik ernaast had gelegd.
Een bekende Nederlandse biografie van Maria Sibylla Merian is die van J.
Stuhldreher-Nienhuis, Verborgen Paradijzen, het leven en werken van M.S. Merian,
waarvan de tweede druk in 1945 verscheen. Eén jaar later verscheen een idealiserend,
verhalend gedicht van Bertus Aafjes over de bloemenschilderes en
natuuronderzoekster1. Opmerkelijk zijn de slotregels, waar -bij het voordragen- graag
de spot wordt gedreven met Aafjes idyllische germanisme:
DIT IS HET LEVEN VAN SIBYLLE;
ACH, IK HAD OOK ZOO LEVEN WILLEN:
ZOO REIN, ZOO MET MIJZELF TEVREDEN;
DOCH DAARVAN IS HIER NIET DE REDE.

Steyl, Bibliotheek Societas Verbi Divini Tevens aanwezig in
Stadsbibliotheek Maastricht, SB 6007 A 4 (bijgeb.)
Maria Sybilla Meriaen, Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der
Surinaamsche insecten, waar in de Surinaamsche rupsen en wormen, met alle
derzelver veranderingen, naar het leeven afgebeelt en beschreeven worden; - Waar
in ook de wonderbare padden, hagedissen, slangen, spinnen -: alles - naar het leeven
en leevensgroote geschildert, en nu in 't koper overgebragt.; Benevens een aenhangsel
van de veranderingen van visschen in kikvorschen, en van kikvorschen in visschen,
Amsterdam (Jean Frederic Bernard) 1730.

1

J. Stuhldreher-Nienhuis, Verborgen Paradijzen, het leven en werken van M.S. Merian, tweede
druk 1945; Bertus Aafjes, Maria Sibylla Merian, Amsterdam 1946.
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Bedelaars uit de negentiende eeuw in een aflevering van het Engelse satyrische tijdschrift Punch.
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Bedelarij anno 1919
De tijd van bezuinigingen, van bijstandstrekkers en minimumlijders mag zich ervoor
lenen terug te blikken naar het begin van de vorige eeuw, toen armoe op grote schaal
voorkwam. Scheren de ministeriële maaiers op de diepste stand over het sociale veld,
destijds maakten bestuurders zich zorgen hoe ze de landloperij en bedelarij konden
onderdrukken. Welke maatregelen kunnen genomen worden tegen de bedelarij en
landloperij?, is een sober uitgegeven preadvies van Th. van Lier, uitgebracht aan de
Armenraad te Heerlen op 6 mei 1919 en thans te raadplegen in het Sociaal Historisch
Centrum voor Limburg te Maastricht.
Van Lier had een voor zijn tijd nogal vooruitstrevende kijk op wat er aan de hand
was. De bedelaar die onverbloemd om een aalmoes vroeg, was in 1919 al op zijn
retour. Bij de stedelijke zogenoemde armenverzorgers veranderden de opvattingen
over bedelarij. Zij hadden een nieuwe soort bedelaars ontdekt: de kramers en leurders
die tevens bedelden. De landloper werd in dit verband omschreven als ‘een zwervende
bedelaar’.
Van Lier constateerde dat de industrie van de twintigste eeuw een
industrie-proletariaat had doen ontstaan. Mensen werden speelbal van een
arbeiderstekort, dat regelmatig omsloeg in een arbeidersoverschot en gingen dan
zwerven. Vaak ging het om seizoenarbeiders, die als zij werkeloos waren, toch een
bron van inkomsten moesten vinden. Van Lier: ‘De armenzorg gaat niet vrijuit (...)
De sociale uitkeringen zijn onvoldoende (...) De zorg voor oude lieden is onvoldoende
geregeld’. ‘Is het wonder’, zo vraagt hij zich af, ‘dat mensen die arm zijn een kistje
of korf met snuisterijen omhangen en zoo vermomde bedelarij bedrijven?’. Want
‘de onderste lagen der arbeiders leven van de hand in de tand, op den rand van
armoede’.
Daarom pleit Van Lier voor een geregelde staatshulp voor werklozen en een
staatsverzekering tegen werkloosheid. In 1919 klinkt het al: ‘Maar steun mag niet
de arbeidslust ondermijnen!’. ‘Anders’, aldus Van Lier, ‘is het een premie op luiheid’.
Destijds was er namelijk een trek waar te nemen van werklozen naar ‘gemeenten
met royale steuncomité's’. ‘De toestand wordt beheerscht door de Wet der Traagheid
(...) De last van de arbeid weegt zwaarder dan de opbrengst van het werk’. Volgens
deze adviseur komt er ‘bij werkschuwheid ook een soort erfelijkheid voor’. De bijl
lag aan de wortels van de eeuwenlang gecultiveerde arbeidsmoraal: ‘De zedelijke
waarde van den arbeid als Gode welgevallig raakt op den achtergrond’.
Ook wijst Van Lier de gemeentelijke bestuurders op de noodzaak van
karaktervorming. Want niet alleen wordt de arbeidsmoraal van de arbeider ondermijnd
door drankzucht, ook vrouwen van verdachte zeden bevorderen
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werkschuwheid. Van Lier heeft het over ‘het uitschot in de volkslogementen,
slaapsteden, volksgaarkeukens en bedelaarskroegen (...) Vooral deze kroegen zijn
een besmettingshaard van bedelarij en landloperij’. Naast de kleurrijke beschrijving
van wat zich in zijn omgeving voltrekt, spaart hij in zijn analyse de bestuurders niet,
die mede verantwoordelijk zijn voor de verpaupering.

Maastricht, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, SHCL VAN 967
Th. van Lier, Welke maatregelen kunnen genomen worden tegen de bedelarij en de
landloperij, preadvies aan de Armenraad, Heerlen 1919.
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Aanklacht tegen kinderarbeid
Hij schreef aan het einde van de negentiende eeuw een vlammende aanklacht tegen
kinderarbeid. Kinderarbeid was de mensen vertrouwd, zoals nu milieuproblemen.
Niet iedereen maakte zich daarover even druk. In het Sociaal Historisch Centrum
voor Limburg te Maastricht bevindt zich de uitgave De Arbeid der Kinderen in
Fabrieken onder godsdienstig, zedelijk en stoffelijk oogpunt geschouwd. De schrijver
ervan, J.H. Wijnen, was kapelaan van de Sint-Matthiaskerk aan de Boschstraat in
Maastricht, een parochie die zo langzamerhand meer weg had gekregen van een
sociaal knekelhuis dan van een bloeiende wijngaard.
Wijnens brochure, qua uitvoering niet opvallend, werd in 1893 bij Van de Weijer in
Utrecht gedrukt. Het is de bundeling van een reeks artikelen die al in de katholieke
krant De Maasbode hadden gestaan. In de schrijfstijl van de kapelaan overheersen
de tragische sfeertekening, de negentiende-eeuwse dramatiek: de sfeer van Dickens
in Maastricht.
Zoals in het verhaal over ‘een knaap van acht, in lompen gehuld; hij nuttigt in de
vroege ochtend enige beten broods. Hij moet heel vroeg beginnen met werken: dat
houdt in, het voortdurend aanslepen van materialen in een werkplaats. Zes uur
sjouwen. Dan een half uur rust. Uitgeput sleept de jongen zich naar huis (...) werpt
zijn krachteloze ledematen op het harde strooleger ter ruste neer’. Zo gaat dat zes
dagen per week.
Het Burgerlijk Armbestuur van Maastricht turfde in 1864 dat in de stad 358 kinderen
van negen tot veertien jaar in de fabrieken werkten. Over 158 kinderen was niets
bekend. Voor de hand lag dat ook zij werkten. Wijnen kijkt een ‘Staat der Arbeiders’
in, van ‘een van de grootste fabrieken in Maastricht’: 170 kinderen tussen zeven en
veertien jaar zijn er te werk gesteld. Tweeëntwintig procent van de communicantjes
van de Sint-Matthiasparochie werkte in de fabrieken, hielp mee in de productie van
papier, behang, sigaren of het slijpen van glaswerk. Maastricht telde toen
zevenentwintigduizend inwoners, de Sint-Matthiasparochie telde negenduizend
zielen.
Kinderen die met elf jaar ‘de eerste communie deden’ hadden nimmer van God of
van godsdienst gehoord. Wijnen fulmineert tegen de kinderarbeid. Die veroorzaakt
zijns inziens ‘verstomping des geestes, idiotisme, zedelijk bederf en losbandigheid,
onverschilligheid en verwaarlozing der christelijke plicht (...) en eindelijk verval des
lichaams, vroegtijdige dood, een zwakke en ziekelijke nakomst’. De kinderarbeid is
de ‘bittere vrucht van een tak des booms die de naam Nijverheid draagt’. Over het
uiterlijk en optreden van kinderen in het arbeidsproces schrijft Wijnen: ‘Ruw en
onbeschaafd
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Titelpagina van Arbeid der kinderen, 1893.
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hebben de ongelukkigen veel gelijkenis met de halfwilde bewoners van de bosschen
en prairiën in Amerika’. De Maastrichtse kapelaan toont zich begaan met hun lot:
‘Mijn hart bloedt’. Hij klaagt de christen-industriëlen aan: ‘De Heeren zuigen den
werkman uit’. Bovendien blijken tal van kinderen in fabrieken door werkmeesters
mishandeld te worden als ze niet gewillig zijn.
Kinderarbeid wreekt zich ook op latere leeftijd. Tussen 1870 en 1872 bleek bij het
loten van militairen een zeer groot aantal jongens uit Maastricht niet de
voorgeschreven gemiddelde lichaamslengte te halen. Hun lichaam was onvoldoende
ontwikkeld.
Wijnen houdt een roerend pleidooi alle kinderarbeid te verbieden. Door mr S. van
Houten was in 1873 in de Tweede Kamer een initiatief-wetsvoorstel ingediend. Het
voorstel werd sterk gewijzigd in 1874 door het parlement goedgekeurd. Dit beroemde
‘Kinderwetje van Van Houten’ maakte officieel een einde aan de kinderarbeid. Toch
werden nog lang kinderen vooral in de huisindustrie ingezet. In 1920 gaf de
provinciale overheid van Limburg aan het begin van de campagne van de
steenfabrieken nog arbeidskaarten voor kinderen af.
Op het ogenblik staat kinderarbeid maar zelden meer in de schijnwerpers. Toch
sjouwen -onder betere omstandigheden- heel wat jonge kinderen als goedkope
werkkrachten rond, bijvoorbeeld in (super)markten, winkels, in disco's, als
fruitplukkers, in stukloon, als reclame-‘ster’ of als bezorgers van kranten en
reclamedrukwerk. In de negentiende eeuw gold nog niet het excuus: ‘Maar ze willen
zelf toch zo graag’. Ze móesten, om niet te creperen. Vandaar dat nu vooral de
aandacht is gericht op het kinderproletariaat in de Derde Wereld.

Maastricht, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, SHCL VAN 088
J.H. Wijnen, De arbeid der kinderen in fabrieken, onder godsdienstig, zedelijk en
stoffelijk oogpunt beschouwd, Utrecht (Van de Weijer) 1873 (= overdruk uit De
Maasbode).
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De titelpagina van Das Kreüter Buch uit 1530 heeft een fraaie, met de hand ingekleurde titelpagina,
waarop onder andere Galenus en Aesculapius, twee artsen uit de Klassieke Oudheid, zijn afgebeeld.
Aardig is de onderaan in handschrift toegevoegde aantekening over de aanbevolen perioden voor het
verzamelen van kruiden.
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Volkse en officiële kruidenbijbel
Hieronymus Bock (1498-1554), bijgenaamd Tragus, was een Duitse pastoor die
tevens arts en kruidenkenner was. De bibliotheek van het SVD-missiehuis te Steyl
bezit Das Kreuter Buch. Het is een soms aandoenlijk, vertellerig werkje dat in 1546
in Straatsburg werd gedrukt. De ijl ingekleurde titelbladzijde is met de hand
geschreven en versierd.
Bock, die zijn inspiratie ondermeer opdeed als goedgemutste opzichter in tuinen van
adellijken, besluit menige plantenbeschrijving met een vrome uitroep. Hij wijkt graag
uit naar psalmteksten bij het verklaren van de werking van geneeskruiden. Zo doen
de pastoor en de kruidenkenner zich gelijkelijk gelden als Pfarrer Bock de Peonia
(Pioen) bespreekt: ‘Peonia in de kinderwieg beschermt kinderen tegen schrik, tegen
spoken en toevallen in de nacht’. Maar Bock vertelt even uitvoerig over wat de
‘Teutschen’ 's winters zoal koken: wikken, linzen, bonen, noten. En over het bereiden
van ‘Cappes’ (kool), sieraad van de ‘Teutsche Speisekammer’. Hij is dol op
verkleinwoorden (‘Kräutlein’, ‘Körnlein’) en spreekwoorden als: ‘Salz und Brot,
klagt man immer in der Not’ (als hij het heeft over broodbakken).
In 1530 is in Straatsburg Das Kreüter Buch oder Herbarius gedrukt, een anoniem
werk, door Johannes à Cuba ‘in teutscher Sprache’ bewerkt en door Balthasar Beck
in Straatsburg uitgegeven. Een wat primitievere uitgave dan de eerder beschreven
werken van Fuchs en Bock. In dit exemplaar zijn de afbeeldingen van planten en de
titels door een niet geschoolde hand ingekleurd met een fel-blauwe, haast lichtgevende
verf.
Van zwaarder kaliber en beroemd is het volumineuze Neu volkommen Kräuter Buch
van Bocks tijdgenoot en leerling Jacobus Theodorus Tabernaemontanus. Hij was
doctor in de medicijnen en keurvorstelijk lijfarts. Zesendertig jaar heeft hij gewerkt
aan het boek van ruim vijftienhonderd bladzijden, waarin drieduizend kruiden worden
besproken. De medici Casper en Hyronimus Baunin hebben het aangevuld en in
1687 in Bazel laten drukken bij Johann Ludwig König en Johann Brandmüller.
Dit werk had eeuwenlang een bijna officiële status als handboek en werd door talloze
artsen gebruikt, verbeterd en steeds opnieuw uitgegeven. Er is nauwelijks een
kruidenboek denkbaar zonder dat er iets van Tabernaemontanus in terug te vinden
is. Vergelijk oude kruidenboeken bijvoorbeeld met moderne tuinboeken.
Overeenkomst: eindeloos wordt uit teksten van andere schrijvers geput, gevarieerd.
De compilaties zijn soms moeilijk uit elkaar te houden.
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Deze in perkament gebonden kruidenbijbel, een zwaargewicht met koperen sluitwerk,
bevat uittreksels in het Engels, Spaans, Italiaans en Arabisch, evenals een extra
register in het Grieks. Bij Tabernaemontanus komt men ook beschrijvingen tegen
van koolsoorten, bonen, zwammen en gallen. De teksten zijn voorzien van
merkwaardige, nogal primitieve initialen. De uitgave in Steyl is spaarzaam ingekleurd.
Enkele bloemen zoals de calendula (Goudsbloem) hebben krijtvegen rood, groen en
geel meegekregen. Eén van de vele raadgevingen in dit boek: ‘Leg hazevoet onder
het kussen als u in de slaap praat. Het helpt bovendien tegen boze dromen’.

Steyl, Bibliotheek Societas Verbi Divini
a) Hieronymus Bock, Kreuter Buch: darin Underscheid, Würckung und Namen der
Kreuter so in Deutschen Landen wachsen, auch der selbigen gebrauch inn der Arznei
dargeben / von newem übersehen und gemehret; dazu mit Figuren gezieret,
Straatsburg (Rihel?) 1546.
b) Jakob Theodor Tabernaemontanus, Neu vollkommen Kräuter-Buch, darinnen über
3000 Kräuter mit schönen und kunstlichen Figuren, auch deren Underscheid und
Würckung, samt ihren Namen in mancherley Sprachen... durch Casparum Bauhinum...
gebessert... vermehrt... und... übersehen... [3de dr.]. Bazel, (Joh. Ludwig König und
Johann Brandmyller) 1687.
c) Das Kreuter Buch oder Herbarius. Das buch von allen kreutern, wurtzlen und
andern dingen, wie mans bruchen soll zu gesundtheit der menschen, von neuwem
corrigiert und gebessert, Straatsburg (Balthasar Beck) 1530.
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Ontvanger vocht tegen drankduivel
J.A. Antfang, ‘Ontvanger der Rijksmiddelen aan de Wezelsche Barrière bij Venlo’,
ergerde zich in 1863 aan de zijns inziens veel te lankmoedige houding van de
geestelijkheid tegenover drankzucht. Hij waagde het -vroom verpakt en in onderdanige
frasen- de geestelijken de les te lezen in een brochure. Zij droeg de titel: Nederige
opmerkingen en ootmoedige bede van een Roomsch Katholijk Correspondent der
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. Het bij Van der Made
in Amsterdam gedrukte boekje behoort, beroofd van zijn kaft, tot de collectie van
het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg te Maastricht.
Antfang kreeg in zijn strijd tegen de drankduivel en de verheffing van de verslaafde
‘slachtoffers van den Booze’ niet veel steun. De drankbestrijders verkondigden de
lof van de matigheid. Deze bezorgde ‘den werkman het aangroeien van zijn welstand,
het geluk in 't huisgezin en het genoegen van een eerlijk geweten’. De ijveraars
overtreffen elkaar in het gebruik van dikke woorden en uitroepen zoals: ‘De alkohol
is de grootste aanhitser van de zedeloosheid onzer eeuw’. Wat verbitterd schrijft
Antfang: ‘Nog hoor ik het antwoord een uwer, den Hoog Doorluchtigen, Zeer
Eerwaarden Monseigneur, Bisschop van Roermond (Mgr Paredis), op
Pinkstermaandag van 1860 mij gegeven: ‘Het is zoo erg niet. Hier drinken de
menschen bier en “weinig jenever”’. Antfang is ad rem: ‘Echter ontmoette ik dien
dag in de residentie van deze Doorl. Kerkvoogd, in zes herbergen, 62 mannen en 11
vrouwen -van half elf tot twee ure- die, uitgenomen 2 mannen die bier nuttigden,
allen jenever dronken! Ziedaar dus eene vergissing van dien Herder omtrent Zijne
kudde’.
Het alcoholisme, dat rond de eeuwwisseling de overgang van een agrarische naar
een industrieel-kapitalistische samenleving begeleidde, was vooral in Limburg een
groot probleem. Volgens een statistiek telde Limburg in 1905 één bierhuis op zestig
inwoners. In Brabant was er één op honderdvijftig inwoners en in Friesland maar
één op 738 inwoners. Het Limburgs record had Weert met ‘210 bierhuizen op 10.000
zielen’.
Antfang noemt zich in zijn bede een ‘geloovig Roomsch-Katholijk’. Hij beroept zich
op paus Pius IX, die het oprichten van anti-drankbroederschappen met aflaten
stimuleerde.
Op de ‘jeneverslaven’ gaat namelijk de ‘uitwerking der preek’ verloren, voor het
geloof lopen ze niet warm. ‘Het goede zaad is reeds verstikt’. Antfang schetst hoe
mannen 's zondags na de kerk ‘een dropken’ nemen en dan ‘bedwelmd en brommend
thuiskomen’, ‘als een beest eten en het overige van den Zondag verslapen’. In de
matigheidsvereniging staan echter voormalige dronkaards bekend als helden die de
drankduivel hebben overwonnen.

Jos Stijfs, Limburgs boekjuweel. Cultureel erfgoed in Limburgse bibliotheken

88
Pinkstermaandag 1860. De dag van Antfangs twee uren durende audiëntie, met de
zegen van bisschop Paredis toe, eindigde in een noodweer met ‘geweldigen storm’.
Er vielen bijna vijftig slachtoffers, ‘meest door sterke drank schadelijk bedwelmd’.
De schrijver merkt dramatisch op -alsof hij getuige was van een godsoordeel- ‘Zij
werden (...) eensklaps voor den verschrikkelijken rechterstoel gedaagd’.
De ijverige ontvanger te Venlo had nog andere troeven. Hij vergeleek de lakse
houding van de rooms-katholieke geestelijken wat betreft het drankprobleem, met
de ijver van de protestantse drankbestrijders. En hij adviseert geestelijken na
oprichting van een matigheidsvereniging ledenlijsten aan te leggen: ‘Waar de herders
voorgaan, zal de geheel kudde willig volgen’. Een ander fraai advies van Antfang:
‘Daar de hogere standen, op allerlei wijzen, de lagere in hunne magt hebben, door
dienstbaarheid of afhankelijkheid, zullen zij hierdoor, tegelijk met hun voorbeeld,
de lagere standen als van zelve tot navolging dringen’. Tenslotte herinnert hij aan
het goede voorbeeld van de vorst-bisschop van Breslau, die in 1855 in Kevelaer een
matigheidsvereniging oprichtte. Geweldige successen had hij in de strijd tegen de
drankzucht geboekt. De strijders van de Blauwe Knoop kwamen in Nederland niet
zo vroeg op gang. Toen ze er waren gingen ze er echter hard tegenaan.

Maastricht, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, SHCL VAN 969
J.H. Antfang, Nederige opmerkingen en ootmoedige bede van een Roomsch Katholijk
Correspondent der Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank,
Amsterdam (Van der Made) 1863.
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Hoe bekend is het evangelieboek Susteren?
Het Evangeliarium van Susteren is ook buiten Nederland bekend. Het is een uniek,
rijk geïllustreerd, vermoedelijk in de eerste helft van de elfde eeuw geschreven en
verlucht evangelieboek, eigenlijk een evangelistarium, een evangelieboek dat alleen
de eigenlijk evangelies van Matheus, Marcus, Lucas en Johannes omvat, zonder de
andere boeken van het Nieuwe Testament. Het is te zien in de schatkamer in de toren
van de tussen omstreeks 950 en 1200 gebouwde kerk van het beroemde voormalige
vrouwenklooster. Soms ligt het achter een kluisdeur in de sacristie. Het evangelieboek
met perkamenten bladen is in de achttiende eeuw ingebonden en berust in een open
te klappen doos van eikenhout die met roodbruin leer is overtrokken. De vroeger
aangebrachte ornamenten van edelmetaal op de hoeken zijn niet meer aanwezig.
Voorin staat een schenkingsminiatuur die in 1174 aan het oudere handschrift werd
toegevoegd door Imago, dochter van graaf Arnulf II van Loon, toen zij het pronkstuk
schonk bij haar benoeming tot abdis van het vrouwenklooster te Susteren. Deze
dedicatieminiatuur toont een vrouwelijke heilige, vermoedelijk de heilige Amelberga
(† ca 890), die de abdij heeft hersticht na de verwoesting door de Noormannen. Zij
staat onder een arcade tussen twee heilige bisschoppen, meestal geïnterpreteerd als
twee heilige bisschoppen van Utrecht, Gregorius en Alberic, die aan het huis van
Loon verwant zouden zijn. Zij zijn patroonheiligen van de abdij en aldaar in stenen
sarcofagen bijgezet. Tegenwoordig wordt ook wel gedacht dat hier de heilige apostelen
Petrus en Paulus zouden zijn afgebeeld, wiens autoriteit in de kerk afstraalt op de
abdis: het boek zou dan de kloosterregel zijn die zij oplegde aan de nonnen die aan
haar leiding waren toevertrouwd. De linkerheilige -wie het ook is- houdt een boek
in zijn arm, dat fraai gebonden is en bezet met edelstenen. Zo zou ook het
evangelieboek er kunnen hebben uitgezien, toen Imago van Loon het meebracht.
Het evangeliarium begint met de Canones Eusebiani: parallel-tabellen van de
corresponderende passages in de vier verschillende evangeliën. Dan volgen de vier
evangeliën zelf Aan elk evangelie gaat een paginagrote miniatuur vooraf waarop de
evangelist en het bij hem horend symbool zijn afgebeeld. Zij zijn voorgesteld als
strenge leraren met zwarte baarden. Matheus (met een engel als symbool) schrijft
zittend op een beklede stoel in de vorm van een kasteel. Marcus (met leeuw) is op
een troon gezeten; in de linkerhand het radeermesje om schrijffouten te verbeteren.
Lucas (met stier) zit peinzend op de zetel en wacht met opgeheven ganzenveer op
Goddelijke inspiratie. De evangelist Johannes (met arend) houdt de schrijfstift voor
de borst en kijkt peinzend naar een hand die uit de wolken komt. De hand is het
symbool van de uitdrukking van het Woord dat de wereld schiep, en de α (alfa) en
ω (omega) is, het begin en einde, van alle eeuwigheid.
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De miniatuuur met de heilige Amelberga tussen de apostelen Petrus en Paulus, die aan het
Evangeliarium werd toegevoegd toen het door de Abdis Imago van Loon aan het Susterense
vrouwenklooster werd geschonken (1174). (Zie ook afbeelding op pagina VI).
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De evangelisten-miniaturen zijn strak van compositie: een driehoekig tympaan met
het diersymbool steunt op twee zuiltjes waartussen de evangelist troont onder twee
opgenomen draperiën. De tinten zijn zwaar: vermiljoen, oker, groen, helderrood en
een typisch paars-grijs. De jongere miniaturen prijken tegen een vergulde achtergrond.
Op enige bladzijden zijn later eedsformules geschreven: teksten van eden waaruit
moest blijken dat adellijke ‘Jouffers’ (joffers) van de abdij op de vereiste vier,
respectievelijk acht of zestien kwartieren van adeldom konden bogen, nodig voor de
intrede in het ‘frijen Stijffs von Seusteren’ (Vrije Stift van Susteren). Een inventaris
van de kerkschatten van de abdij staat ook in het boek.
Aan de dichtheid van het schrift is te zien dat er meerdere schrijvers aan het
evangelieboek hebben gewerkt. In het eerste deel staan 26 regels op één pagina,
daarna worden het er 28.
Er wordt nog naar gegist wáár het evangeliarium is geschreven. Het is mogelijk
dat gedeelten ervan stammen uit de om haar scriptorium vermaarde abdij van het
Duitse Reichenau, gelegen op een eiland in het Meer van Konstanz. Het gebruikte
schrift -de zogenoemde Karolingische minuskel, een op de inscripties van de klassieke
oudheid gebaseerde blokletter- kwam in de negende en tiende eeuw voor. Miniaturen
en schrift tonen gelijkenis met het beroemde Evangeliarium van Lotharius (uit ±
840), dat zich in de Bibliothèque Nationale in Parijs bevindt, en met het evangelieboek
van de Sint-Victorsabdij te Xanten, thans in de Koninklijke Bibliotheek Albert I te
Brussel.
Het Susterense evangeliarium is, in verwaarloosde toestand, op een publieke veiling
bij de dood van een pastoor in 1861, bijna voor zeven stuivers (35 cent, dus nog geen
halve gulden!) verkocht. Maar een wakkere kapelaan greep tijdig in. In Susteren
wordt sinds jaar en dag trots verteld, dat er ‘al een miljoen dollar is geboden’ voor
de codex. Het belang voor de kerk- én kunstgeschiedenis blijkt daaruit, dat het al
vaak op belangrijke tentoonstellingen in binnen- en buitenland te zien is geweest:
het laatst op de grote dubbeltentoonstelling in Essen en Bonn van kunstwerken
afkomstig uit middeleeuwse vrouwenkloosters (2005)1..

Susteren, Schatkamer van de Parochiekerk van de H. Amelberga
Evangeliarium van Susteren, geïllumineerd handschrift uit de vroege elfde eeuw,
met toevoegingen uit 1174 en later.

1.

Zie Krone und Schleier: Kunst aus mittelalterlichen Frauenkloster, tentoonstellingscatalogus
Essen (Rheinland-museum) en Bonn (Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik)
2005, cat. nr. 131.
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Een pagina uit het handgeschreven woordenboekje van het Heerlense dialect door gemeentesecretaris
Kaufmann.
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Schrift vol Heerlens van gemeentesecretaris
De studiezaal van het Stadsarchief in Heerlen behoort tot het gebouwencomplex
waarin ook het Thermenmuseum is gehuisvest. Het is augustus 1983. Een gedempt
verlichte ruimte, grenzend aan de staal- en glasconstructie in helblauw en helgeel
waar de resten van de Romeinse baden te bezichtigen zijn. Opzij geeft de leeszaal
zicht op een heldere, steedse binnentuin.
In de leeszaal is een bijzonder cahier te raadplegen, een smal schrift van ongeveer
een arm lang, met een bruingemarmerde harde kaft. In 1877 nam de toenmalige
gemeentesecretaris van Heerlen, Nikolaus Jozef Hubert Kaufmann, het in gebruik
om woorden in Heerlens dialect te verzamelen. Het intensief gebruikte handschrift
hangt wat uit de band. De ruim 2250 woorden vormen een curieuze verzameling van
wat in de negentiende eeuw in Heerlen werd gesproken. ‘Hälisch - Hollänsch
Dictionair’ schreef Kaufmann op de kaft. Draai het boekje om en kantel het, de
tweede titel staat op de achterkant: ‘Hälische Gramatik’.
Secretaris Kaufmann werd geboren in 1834. Er is niet zóveel over hem bekend. Hij
was getrouwd met de zes jaar jongere Josephina Wilhelmina Cuijpers en had vijf
zonen en een dochter. En hij hield van zijn moedertaal: het dialect van Heerlen. Want,
zegt hij, ‘wiens hart <trilde> niet van vreugde in zijnen boezem en <wie werd niet>
door de zoetste gewaarwordingen aangedaan’ als hij in den vreemde zijn moedertaal
hoorde spreken?. En hij schrijft opgetogen: ‘Dat het Heerlensch idioom eenen grooten
rijkdom in uitdrukking en zeer veel euphonie (welluidendheid) bezit, zelfs meer dan
de Nederlandsche taal, zal ieder opmerkzame taaloefenaar weldra in het oog vallen’.
Zijn Gramatik had ondermeer ten doel: ‘leezing der dichtstukjes gemakkelijk te
maken en tevens aan anderen een leidraad te verstrekken het Heerlensch dialect
zuiver en met gemak te kunnen schrijven’.
De Heerlense gemeentesecretaris heeft lang aan zijn woordencollectie gewerkt. Hij
maakte alfabetisch geordende lijstjes ‘Hälisch - Nederlandsch’ en nummerde de
woorden. Later heeft hij er soms verbeteringen in aangebracht, geschrapt of stukjes
tekst aangeplakt. Een paar voorbeelden:
·

·
·
·
·
·

De Aester (ekster) en het Akkerstätske, letterlijk Akkerstaartje, waarmee de
kwikstaart wordt aangeduid.
Alling betekende toen ook al: alleen.
Bernstee = barnsteen
Bokes = boekweit
Bingzeel = bindtouw, en
Bokseboam = bodem van de broek
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Een pagina uit het handgeschreven woordenboekje van het Heerlense dialect door gemeentesecretaris
Kaufmann.
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Deze woorden zullen niet zoveel dialectsprekende Heerlenaren thans problemen
opleveren. Het figuurlijk gebruik van Bokseboam (Doe bis mich inne Bo..: = Jij bent
me er eentje..) noteerde Kaufmann niet.
Praktisch verdwenen zijn daarentegen de uitdrukkingen:
· Collarig = opvliegend
· Foezel = slechte jenever
· Ekstere = plagen, en
· Polevie = hiel
Maar Fots (wind) en Moervioel (muurbloem) mag de inheemse Heerlenaar niet
missen. Aan een confectiefirma herinnert de oude dialectnaam voor kort jasje:
Maketosch. Een vilten grijze hoed was een Moesfänger (letterlijk: muizevanger), het
onsmakelijke Röpsche (oprispen) en het Vreutele (wroeten) hebben onze tijd gehaald.
De oudere en meer ervaren dialectsprekers weten de oplossing voor: Omp of Paar
(oneven of even) en voor Schwaob (kakkerlak).
Midden in het handschrift heeft Kaufmann, ‘willende voldoen aan het verlangen van
Dr. M.’ (die niet nader wordt geïdentificeerd), een aantal dialectwoorden ook van
Latijnse benamingen voorzien, zoals Kettekroet = Leontidon taraxacum, Ginster of
brem: Genista pilosa. Hij omschreef de Klompbier, een dikke, roodsappige peer, en
de Kwetsbier, een peer met de handelsnaam Martin sec. In negentiende-eeuws
Heerlens werd een ‘klein armzalig vrouwtje’ volgens Kaufmann een ‘Hukselke’
genoemd. Kaufmann worstelde kennelijk met de vertaling van Hülbeer, dat hij blanco
liet: het was een tractatie in bier, dat werd geschonken om ketelmuziek af te kopen
als iemand hertrouwde.

Heerlen, Stadsarchief, 30 A 1
J. Kaufmann, Hällische gramatik: Hälisch-Hollänsche dictionair, handschrift uit ca
1878, met een toevoeging uit 1897.
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De verschillende edities van de Officieele gids voor Valkenburg en het Geuldal werden -net als nuvoor een deel gefinancierd door advertenties van lokale ondernemingen.
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Leven van lucht: Kurort Valkenburg
Omdat, zoals blijkt uit herhaalde pogingen, het doen floreren van een Kurort, wel
een diep Limburgs verlangen moet zijn, is het niet vreemd dat Valkenburg reeds in
het verleden al goed op weg was om de pretenties van een gezondheidsoase waar te
maken. In de negentiende eeuw ontving Valkenburg, zonder gehinderd te worden
door de oerschreeuw van de campinggast en de geur van bier en frites boven de
‘Costa Mayonaisa’, bedaarde gasten die genezing zochten voor hun kwalen.
Valkenburg had deftige pretenties als ‘Luft-kurort’. Daarvan getuigt de in maart 1890
verschenen Officieele gids voor Valkenburg en het Geuldal met fraaie platen en een
gekleurde wandelkaart, uitgegeven ‘onder toezicht der Vereeniging ‘Het Geuldal’
-de prille VVV- en gedrukt bij Weyerhorsts Couranten Handelsdrukkerij te Heerlen.
De Hollander Ten Klooster had de tekst bewerkt, ‘dankbaar voor zijn herwonnen
gezondheid’. Een exemplaar raadpleegde ik in de bibliotheek van het Stadsarchief
van Heerlen.
‘Uit een geneeskundig oogpunt bezien, moet het Geuldal gesteld worden boven elk
ander deel van ons vaderland’ schrijft de gepensioneerde arts van het Oost-Indisch
leger, J.F. Plet. Hij had zich -terug uit de Oost- tevreden in Valkenburg genesteld,
waar hij als medicus gezag had. De arts-officier ontdekt, dat zelfs lijders aan de
zogenoemde Tjilatjapsche koortsen in Valkenburg in enkele weken genazen. Daarom
was Valkenburg ‘zoo heilrijk voor de wederkeerende families uit Indië. (...) Het
klimaat langs de Geul is in de hoogste mate koortswerend. Allen die in Holland aan
de koorts lijden, zullen ze aan de Geul kwijtraken, ook zonder gebruik van quinnine’.
Bekende medici als Rosenstein, Huët en Stokvis hadden het Geuldal aanbevolen
voor borst-, breuk- en zenuwlijders. De Officieele gids roemt de ‘reinen dampkring’
van de omgeving. ‘Opmerkenswaard is dat sinds onheugelijke tijden te Valkenburg
geene kwaadaardige epidemieën voorkwamen.’ En: ‘de drooge, hooge,
geneeskrachtige berglucht, door uitdamping van de reine vochten der Geul verzacht
en bezwangerd met de door de talrijke bosschen uitgeademde zuurstof, maakt het
Geuldal tot een waar Luft-kurort voor lijders aan bronchitis: zelfs voor niet al te ver
gevorderde teringhlijders is veel kans op herstel’.
Met vier hotels en vijf rijtuigverhuurders was Valkenburg een lustoord voor mensen
die er genezing zochten. Zomerweekblad ‘Het Geuldal’ bevatte ‘de naamlijst der
vertoevende logeergasten’. Ze konden in de mergelgroeven afdalen, de reuzentrap
beklimmen. Wekelijks waren er concerten in de tuin van Hotel Vossen. De Officieele
gids vermeldde de plaatsen van alle 46 rustbanken,
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de talrijke wandelingen met ‘ververschingen’ (consumpties) te gebruiken (jawel) bij
de adverteerders in de gids. De slotruïne was voor tien cent toegankelijk, nadat bij
Jan Caelen aan de hoek Markt/Hovetstraat de sleutel was gehaald. De kluis werd
nog bewoond door kluizenaar Nicolas Laurent. Onder de kapel van Geulhem groeide
‘een onderaardsch gewas’: de paddestoel Rhiza-morpha subterrenea. De vreemdeling
kreeg in Geulhem ‘kushandjes van kleuters (...) in ruiling van een paar centen’.
Vanuit Valkenburg werden rijtoeren gemaakt met paard en wagen, naar Maastricht,
Hoensbroek, Aken, Luik, Rolduc, tot in Eupen toe. Soms kan de oude beschrijving
als een aanklacht overkomen: ‘Het kasteel Schaesberg verheft zich nog in zijn
oorspronkelijken stijl’. Dat was in 1890 nog wel zo: nu is er vrijwel niets meer van
over.
‘Reine lucht, heldere bronnen en trouwe oogen lachen den bezoeker een welkom
toe’. Zo meldt de Officieele gids met een lang Meinacht-gedicht en talrijke annonces
in krullerige drukletters. Interessant was -in een tijd dat zuivelpromotie onbekend
was- de combinatie Bier- en Melkhuis of Café-Melkhuis, die in Valkenburg spontaan
en vaak voorkwam. De klanten werden onthaald op ‘Bières de Bavière’. Maar ze
konden ook verse zoete room en melk bestellen, wanneer zij de melktijden van het
vee enigszins in de gaten hielden.
Sinds het heilzame en winstgevende Thermae-water Valkenburg heeft gepromoveerd
tot ‘Bad Valkenburg’ vervagen -door de uitlaatgassen?- de herinneringen aan het
vroegere als heilzaam aangeprezen Luft-kurort.

Heerlen, Stadsarchief BR. L 61 en BR. T 19
Officieele gids voor Valkenburg en het Geuldal, met fraaie platen en gekleurde
wandelkaart uitgeg. onder toezicht der Vereeniging ‘Het Geuldal’ te Valkenburg,
Heerlen (Weyerhorst's Courant- en Handelsdrukker) (1890).
(Teksten deels door Ten Klooster).
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Vrome hof van dames in Thorn
Een in 1903 verschenen boekje, pretentieus uitgevoerd: zwaar papier, fraaie initialen
in de tekst. Het is later in kunstleer gebonden. Edmond van Wintershoven, pastoor
te Emael (B) is de schrijver van Staat van het vorstelijk Hof en van het land van
Thorn (MDC - MDCCC), dat door ‘F. Schmitz, Groote Gracht 3, Maastricht’, werd
uitgegeven. In het Stadsarchief van Heerlen bevindt zich een exemplaar. Van
Wintershoven schrijft, dat hij een kwartijntje (een boekje in kwarto formaat) heeft
ontdekt over de ambten en bedieningen in het stift van Thorn gedurende de laatste
twee eeuwen van zijn bestaan, van 1600 tot 1800. Het is de bewerking van een verder
niet genoemd werkje. Het heeft de functie van register, met een volledige lijst van
alle abdissen, dekanessen, kanunnikessen, kanunniken enzovoort.
Aan het eind van de tiende eeuw stichtten graaf Ansfried van Teisterbant en zijn
echgenote Hilsondis van Strijen een kerk en klooster, waarvan hun dochter Benedicta
de abdis werd. In de twaalfde eeuw kwam hier een vrijwereldlijk Rijksstift uit voort,
een klein onafhankelijk vorstendom, dat tot het Heilige Roomse Rijk behoorde. In
het rijke stadsstaatje, een gebiedje waar slechts joffers van de allerhoogste adel
welkom waren, regeerde in een paleisje de abdis-vorstin. Van de strenge kloosterregel
van Benedictus schakelden de joffers over naar het soepeler kanunnikessen-bestaan.
Niet alleen dorpen in de omgeving van Thorn, zoals Grathem, Baexem, Ittervoort
en Stramproy, vielen onder de heerschappij van het stift, maar ook bijvoorbeeld het
zuidelijker gelegen Abdissenbosch, een rectoraat onder Waubach / Ubach over
Worms, en plaatsen in het huidige Belgisch-Limburg als Kinrooi en Kessenich.
Van Wintershoven was kennelijk onder de indruk van de omgang, de hoofse
bedrijvigheid en het aantal functies in het vrije vorstendommetje. ‘Handtastelijk
wordt hier de waarheid bevestigd van het aloude spreekwoord: onder den kromstaf
is het goed toeven’. Met andere woorden: tal van personen profiteerden van de abdij
en het kapittel, waar zij op niet al te moeilijke wijze in hun onderhoud konden
voorzien.
De opsomming van functies en namen is in drieën verdeeld: I: Het Hof; II: Het
Kapittel: en III: Het Landgerecht. De lijst van vorstin-abdissen begint met ‘Josina,
graffine zu der Marck’, die in 1577 werd gekozen en in 1604 overleed. De
vorstin-abdis Anna van Salm-Reifferscheidt huwde met graaf Jan van Ritbergh, nog
geen jaar nadat zij -in 1646- was gekozen. Telgen van beroemde vorstelijke en
hoogadellijke geslachten regeerden in Thorn, zoals Lotharingen, Saksen,
Leeuwenstein, de Palts. Een abdis in Thorn omringde zich met -eveneens adellijkecoadjutrices, een hofmeester, een ‘cavalier’ en een minister.
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Titelpagina van de kleine studie over het Stift Thorn, met een reproductie van een oude gravure met
een gezicht op de abdij en een afbeelding van de vorstin-abdis als titelprent.
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De joffers uit Thorn woonden niet uitsluitend veelvuldig koordiensten bij, zij waren
ook vaak kunstzinnig bezig of verpoosden zich in de fraaie hoftuinen. Hier zou de
joffer Jacoba van Heinsberg haar geliefde ridder Everhard de la Marck hebben
ontmoet, een relatie die uiteindelijk niettemin strandde op Jacoba's kloosterlijke
vroomheid. Abdis Josina Walburgis, gravin van Leeuwenstein-Rochefort, was onder
druk van haar (hervormde) vader al op twaalfjarige leeftijd als kanunnikes goed
ondergebracht in het stift. Met vijftien jaar was ze niet zonder tumult en intriges als
vorstin-abdis geïnstalleerd en bekleed met kromstaf en zwaard. Een romance met
kolonel Herman Frederik, graaf van den Bergh, een Gelderse edelman die in
Maastricht diende, liep uit op haar schaking. Later trouwde Josina met graaf Herman.
In 1795 lijfden de Fransen het lilliputstaatje in bij de Franse Republiek, samen met
de overige gebieden beneden de grote rivieren. Er kwam een eind aan het
welvarend-vrome hoofse bewind in Thorn, dat zo'n twaalfhonderd inwoners telde.
Veel gebouwen van het stift werden afgebroken, inclusief het paleis van de
vorstin-abdis. Ondermeer de kerk van het stift, die sindsdien fungeert als parochiekerk,
getuigt nu nog van de vroegere glorie van Thorn.

Heerlen, Stadsarchief 6 A 49 en 6 A 50
Edmond van Wintershoven, Staat van het vorstelijk hof en van het land van Thorn
(MDC-MDCCC), Maastricht (Schmitz) 1904.
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Een kaart van Romeinse sporen en andere archeologische vondsten in de Ardennen bij St.-Vith
(rechtsboven).

Heerlen, Stadsarchief 20 A 13 en 18 B 55
M(ichael) Bormann, Beitrag zur Geschichte der Ardennen, 2 dl. Trier
(Lintz)1841-1842 en M(ichael) Bormann, Nachlese zu dem ersten Theile meiner
Beiträge zur Ardennen-Geschichte, über die römischen Lagerstellen und
Schlachtfelder in denselben; so über die Langmauer und deren Verzweigungen durch
das Ösling, nebst zwei Karten..., Prüm (C. Plaum) 1846.
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Romeins Ardennen-offensief
Michel Bormann, pastoor in het Duitse plaatsje Daleiden in de Eifel liet in 1846 bij
uitgever C. Plaum in Prüm een boekje verschijnen over de geschiedenis van de
Ardennen. Het heet Nachlese zu dem ersten Theile meiner Beiträge zur Ardennen
Geschichte. Bormann was behalve zielenherder ook koninklijke schoolinspecteur en
lid van de ‘Vereniging van Historie-vrienden in de Rijnlanden’. Hij droeg zijn
pennenvrucht, die ik aantrof in het Stadsarchief van Heerlen, op aan de koninklijke
Landrat, de hoogwelgeboren heer Moriz. Het convict voor jongens in Trier profiteerde
van de opbrengst van het boekje, dat zeveneneenhalve Groschen per exemplaar
kostte.
Bormann geeft een overzicht van de Romeinse legerplaatsen, heirbanen en
slachtvelden in de Ardennen tussen Sankt Vith en Lutermange, nabij Bastogne. Hij
beschrijft de Romeinse vestingen ten tijde van Caesars offensief tegen de Eburonen
onder leiding van Ambiorix, over de veldheren Sabinus en Cotta Cicero en de
strategische operaties in de Ardennen.
In het winterkwartier bij de plaats Thommen vond een veldslag plaats waarbij
ongeveer twintigduizend militairen in het strijdperk traden. Door de Maas over te
steken verrasten de Eburonen de Romeinen terwijl zij hout kapten in de bossen.
Bormann vraagt zich afwaar het belangrijkste Eburonenbolwerk zich bevond. Hij
weet het niet zeker; hij zegt dat sommigen het zoeken bij Wittem, tussen Aken en
Maastricht; anderen veronderstellen dat het kamp bij Baroux (bij Luik) of bij Tongeren
gelegen moet hebben. Een belangrijke legerstelling van Cicero bevond zich bij
Niederwampach.
De schrijver heeft ook twee fraaie kaarten getekend, waarop ondermeer de Langmauer
is te zien, de Romeinse verdedigingslinie tegen de Eburonen in het Oslinggebied.
Bormann schuwt niet in zijn geschiedkundig verhaal sfeer en lokale kleur te brengen,
wanneer hij vertelt over Romeinse bodemvondsten: stenen badkuipen, tegels,
schrijfgriffels en urnen. Maar ook wil hij de bewoners tussen Maas, Moezel en Rijn
door middel van zijn boekje inprenten dat hun voorvaderen bijna tweeduizend jaar
geleden in een hevige vrijheidsstrijd waren verwikkeld. Zij vochten tegen de Romeinse
slavernij en ‘drenkten de bodem met hun bloed’.
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Een van de afbeeldingen uit de achttiende-eeuwse Lutherbijbel: voorwerpen uit de tempel van
Jeruzalem; joodse priesters; de afgod Moloch met koelenkop.
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Lutherbijbel in Heerlen
Een imposante bijbel; zijn volume verwekt in de studiezaal enig opzien. In zwaar
leder gebonden, restanten van koperen sloten op de twee vuisten dikke boekband.
Deze kolos bevindt zich in het Stadsarchief Heerlen, waar hij in 1983 ongenummerd
werd aangetroffen; hij was ogenschijnlijk zelden door iemand ingekeken. Thans is
hij te zien in een vitrine in het kasteel van Hoensbroek.
Het gaat om de Biblia, das ist die gantze Heilige Schrift, Alten und Neuen
Testaments, in de beroemde vertaling van Maarten Luther en voorzien van diens
inleiding en annotaties in de marge. Deze editie is in 1730 in Tübingen uitgegeven
onder toezicht en directie van Christoph Matthäus Pfaff, ‘onder censuur en met
privilege van de theologische faculteit van Tübingen en de abt van het klooster Lorch’.
De tekst was geredigeerd en van nader commentaar voorzien door Johann Georg
Cotta, professor in de theologie en de taalkunde, die daarbij door ‘doctoren,
hoogleraren, kanseliers en proosten’ was geholpen. Het deel met het Nieuwe
Testament werd bewerkt door de theoloog en taalkundige dr. Johann Christian
Klemmen.
De bijbel, die een ‘harmonie der evangeliën’ bevat, werd opgedragen aan Eberhard
Ludwig, hertog van Würtemberg. De schrijvers noemen hem ‘onze genadigste
landvorst en Heer’ en duiden hem ook aan met ‘de geheiligde persoon uwer
Hoogvorstelijke Doorluchtigheid’. De samenstellers en uitgevers zijn ‘de
onderdanigste knechten’ van de hertog. Hij was de lutheranen goed gezind.
Maarten Luther, die het belang van de prediking in de volkstaal benadrukte, was
de eerste die ‘de Bijbel Duits liet spreken’. De uitgave van zijn bijbelvertaling was
zonder meer de grootste letterkundige gebeurtenis van de zestiende eeuw binnen het
Duitse cultuurgebied. Al spoedig verschenen vele vertalingen, meestal in grote
oplagen. De hier besproken achttiende-eeuwse editie is mede aantrekkelijk door zijn
afbeeldingen: al schijnt het volume van dit boek mensen af te schrikken, de uitvoerige
prentvertellingen maken deze reus toch wat minder ongenaakbaar. En een ook voor
de gewone man goed toegankelijke Heilige Schrift, een volksbijbel, was Luthers
opzet.
De bijbel -met vijfhonderd genummerde en ongeveer honderd ongenummerde
bladzijden- bevat schitterende gravures van Georg David Nessenthaler en Johann
Amman. Op één bladzijde worden voorwerpen uit de tempel in Jeruzalem afgebeeld
samen met afgoden.
Afgod Moloch met koeienkop parmantig tronend op een oven. In zijn gloeiende
armen een pas geofferde baby. De toonbroden en het heilige vaatwerk, ze zijn
minutieus uitgetekend en in vakjes gezet. Behalve de illustraties van de tekst zelf
vindt men bij menig hoofdstuk ook een afsluitend siervignet met het motto ‘Gott
allein die Ehr’, omgeven door tierelantijnen.
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In de hoofdstukken zijn de veelvuldige commentaren gezet in een afwijkende letter,
zo'n fragment begint met een (ongekleurde) sierlijke letter. Daarnaast vallen de
‘Anwendungen’ of toepassingen op. Dat zijn aanbevelingen voor ‘nuttig gebruik’,
waar meestal een kort gebed op volgt. Aanbevolen is ondermeer dat ‘men de
gemeenschap van ongelovigen moet mijden’. Een even duidelijk commentaar:
‘Openlijke zware zonden moeten ook openlijk en nadrukkelijk zwaar bestraft worden,
opdat de toorn Gods afgewend worde’.
Die didactische of moralistische opzet komt ook in de afbeeldingen tot uiting. Zo
wordt in een fraaie allegorische gravure van Johann Amman het tijdperk van het
Oude Testament vergeleken met de Nieuwtestamentische periode. Christus zweeft
in een aureool door de lucht terwijl engelen met het Nieuwe Testament komen
aanvliegen. De Messias is een kwieke bevrijder; hij wekt de Oudtestamentische
mensen op. Die liggen vastgekluisterd aan de stenen tafelen van Mozes, de wet van
het Oude Verbond. Zij worden door slangen belaagd; sommigen zijn afgebeeld met
afgodsbeeldjes en andere heidense attributen.
De bijbel bevat ook een Chronologia, een tijdsregister van de bijbelse
gebeurtenissen: In het jaar 1 worden de schepping van de aarde, planten, de dieren
en tenslotte de mensen, vermeld, en ook de zondeval. Tijdens het jaar 2 worden de
eerste mensen buiten het aards paradijs geboren.
Het is niet zó vreemd dat er zich een Lutherbijbel in Heerlen bevindt: de lutheranen
hebben oude banden met Limburg. De Limburgse rijksarchivaris, priester-historicus
Jos Habets (1829-1893) heeft in 1874 de lutherse wederwaardigheden in Limburg
beschreven. Vanaf 1521 zijn in de Nederlanden boeken van Luther bij keizerlijk
plakkaat verboden; ze belandden op de brandstapel. Op 1 juni 1523 werden twee
monniken, twee ‘Lutherse ketters’ in Brussel verbrand. ‘Lutherye’ werd al gauw een
ander woord voor ketterij. Ook Roermond verbrandde al in 1523 lutherse boeken.
In Aken zijn in 1524 enige lutheranen in het openbaar met het zwaard onthoofd.
Enige jaren later belandde in Vaals prediker Jacob van Lovendaal met doorstoken
tong op de brandstapel wegens ‘Lutherye’. In Maastricht waren hageprekers eveneens
actief. Omstreeks 1527 werden ze in de herberg ‘De Lanscroon’ opgesloten. Veertig
jaar later belaagden ‘muytmaekende’ gereformeerden de kerken van de ‘catholyken’
die ‘paepsche stoutigheden’ en vergaande pesterijen bedreven jegens de aanhangers
van de Reformatie. In 1634 kreeg Maastricht zijn eerste classis (afdeling in de
protestantse kerkelijke organisatie). In Heerlen kwam in 1649 de eerste vaste
predikant. In 1984 vierde Maastricht 300 jaar Lutherse Kerk.
Bij de Nederlandse lutheranen heeft Vaals vanouds een naam als toevluchtsoord. De
plaats behoorde vanaf 1632, na de verovering door Frederik Hendrik, tot de Staatse
Nederlanden. Vanuit het katholieke Alten -waar hervormden
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zich pas vanaf 1801 konden permitteren hun geloof openlijk te belijdenweken vele
lutheranen uit naar het naburige Vaals. In Vaals bouwden de hervormden in 1736
de achthoekige ‘Lutherse Tempel’. Nu is het gebouw voor culturele doeleinden in
gebruik. Later in de achttiende eeuw kwam de lutherse lakenfabrikant Johan Arnold
von Clermont die er zich met bedrijf en familie vestigen. Hij liet Vaalsenaren voor
zich werken. De Clermonts resideerden in een paleisachtige gebouw, dat nu in gebruik
is als gemeentehuis. Af en toe ging het er overigens heet aan toe tussen katholieken
en lutheranen. In 1762 vochten ze letterlijk om een Vaalser dopeling. De katholieke
pastoor en koster werden na de rel verbannen.
De Lutherbijbel uit Heerlen is niet uniek. De belangrijkste Nederlandse
(prenten)bijbels zijn uitvoerig en systematisch beschreven in de reeks Bijbel en Prent
van het Boekencentrum in Den Haag1.. De oorspronkelijke opzet van auteur Wilco
C. Poortman, álle grote en kleine Nederlandse prentenbijbels tot 1850 te beschrijven,
bleek niet haalbaar. In aansluiting op dit project werden in 1983 te Doorn in een
tentoonstelling ‘Boekzaal der Nederlandse bijbels’ honderdelf nummers getoond. In
hetzelfde jaar liep de tentoonstelling ‘Luther in de Lage Landen’ in Rijksmuseum
Het Catharijneconvent in Utrecht. De aandacht was vooral gericht op Luthers invloed
in de Nederlanden in de zestiende eeuw en op de geschiedenis van de Nederlandse
lutheranen. Ook hun kerkschatten uit de zeventiende en achttiende eeuw lagen er
uitgestald.

Heerlen, Stadsarchief: Bibliotheek Sint-Pancratiusparochie nummer 15.
(In langdurig bruikleen afgestaan aan Kasteel Hoensbroek).
Biblia, das ist die gantze Heilige Schrift, Alten und Neuen Testaments / nach der
Übersetzung und mit den Vorreden und Randglossen D. Martin Luthers; mit neuen
Vorreden... ausgefertiget unter der Aufsicht und Direction Christoph Matthäi Pfaffen,
4 dl. Tübingen (Johann Georg und Christian Gottfried Cotta) 1730.

1.

Wilco C. Poortman, Bijbel en prent, dl 1-2, Den Haag.
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Een kaart van ‘Maeseyck’ zoals het er uitzag in 1672, toen het als hoofdkwartier diende voor het
Franse leger, uitvouwblad gebruikt als titelprent voor Notice historique sur la ville de Maeseyck.
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Wolters en glorie van Maaseik
Notice historique sur la ville de Maeseyck is een van de boeken van de hand van
Mathias Joseph Wolters, die in de historische bibliotheek van het Stadsarchief van
Heerlen zijn te vinden. Het boekje over Maaseik, in 1855 bij F. en E. Gyselinck in
Gent verschenen, vermeldt niet de volledige naam van de schrijver. Er staat slechts
‘par M.J.W.’, initialen die zijn te identificeren met de negentiende-eeuwse in
Roermond geboren bouw- en waterstaatkundig ingenieur Mathias Joseph Wolters
(1793-1859), die ook als historicus actief was.
In het boekje verhaalt Wolters hoe in de achtste eeuw de gezusters Harlindis en
Relindis van hun adellijke ouders Adélard en Grimona een klooster mochten stichten.
Dat was in Eyck, of Aldeneyck, bij Maaseik. De dochters waren opgevoed door
religieuzen in het (toen) Zuid-Nederlandse Valenciennes. In hun Eycker convent
hielden de nonnen zich onledig met het stikken en borduren van paramenten
(liturgische gewaden als kazuifels) en kunstig overschrijven van boeken. Zo
kopieerden zij de vier evangeliën en de psalmen. Naar een legende vertelt, bemoeide
zich de duivel ermee: hij blies de kaarsen van de zusters uit. Maar een engel kwam
fluks te hulp, ging achter het schrijvend tweetal staan en vulde het scriptorium (de
schrijfzaal) met hemels licht. In de kelder onder de sacristie van de huidige
parochiekerk wordt nog steeds een evangelieboek uit de achtste eeuw bewaard, dat
doorgaat voor het oudste van België.
Ook Sint Willibrord en Sint Bonifacius bezochten het klooster van de adellijke zusjes
in Aldeneik. Zij deden er zelfs wonderen: volgens een biograaf vulde Willibrord op
mirakuleuze wijze een vaas vol wijn, toen er tekort aan drank was. Later gebeurden
er wonderen op de graven van Harlindis en Relindis. Na de dood van Harlindis werd
Relindis de volgende abdis. Ook tegenwoordig worden in Maaseik de feestdagen
van Relindis, op 8 februari, en van Harlindis, op 12 oktober, nog gevierd.
Wolters las ook de kroniek van Sint-Agnes in Maaseik, een klooster dat in 1430 door
Venlose regularissen was gesticht. In 1466 weken de nonnen voor oorlogsgeweld
uit naar Venlo en Roermond. In 1482 raakte het klooster in brand. De zusters waren
toen te gast bij collega's in Susteren. Een VVV-wandeling voert langs de resten van
het Agnietenklooster. Abt Lucas van Eyck schreef in de veertiende eeuw in Maaseik
een lange rijmkroniek.
Wolters stelt Maaseiker ‘grote mannen’ voor. Daartoe behoren Hannardus Gamerius,
een laat-middeleeuws dichter, doctor en hellenist uit Heppeneert, die het tot ridder
bracht, en natuurlijk de beroemdste Nederlandse schilders uit de vijftiende eeuw, de
gebroeders Hubert en Jan van Eyck.
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In de kerk van de dames van de Congregatie van Windesheim van Kinrooi (een
gehucht bij Kessenich, benoorden Maaseik) bevond zich volgens Wolters ‘een grote
schoonheid’, te weten een altaarstuk voorstellende de kruisafname van Christus, ‘dat
aan Van Dijck werd toegeschreven’. In de Franse Tijd verhuisde het doek naar het
Louvre. Daarna is het naar de Sint-Servaaskerk in Maastricht overgebracht. Het werk,
thans toegeschreven aan de school van Van Dijck, hangt in een zijkapel.
Wolters was tevens een bekwaam architect. Heel wat kerken in Oost-Vlaanderen
heeft hij ontworpen, in een stijl die later in Nederland ‘Waterstaatstijl’ heet. Niet
vreemd omdat Wolters immers ook, als waterstaatkundige, actief was bij projecten
als de aanleg van de Zuid-Willemsvaart, tussen Maastricht en Den Bosch. Ook bij
de uitbreiding van de Bossche Fronten in Maastricht werd op de expertise van Wolters
een beroep gedaan.
Wolters verbergt niet zijn romantische jeugdgevoelens. Hij beschrijft dat hij -achttien
jaar oud-vervuld was van ‘een eerste, kuise liefde’. Dolgelukkig danste hij onder de
stadslinde in Maaseik met een elegant donkerogig meisje. ‘Wat jammer dat de
verrukkingen van de jeugd niet altijd kunnen duren’, verzucht de schrijver. Ondanks
‘de zestig winters die hij op zijn kop heeft gehad’ verwekte de naam Aldeneik later
altijd ‘een zoet gevoel’ in de ziel van Wolters.

Heerlen, Stadsarchief 28 E 9
M.J.W. (= Mathias Joseph Wolters), Notice historique sur la ville de Maeseyck, Gent
(Gyselynck) 1855.
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Carolus Tuinman, lusthof van spreekwoorden
Een schitterend exemplaar uit de Jezuïetencollectie van de Universiteitsbibliotheek
Maastricht is De oorsprong en uitlegging van dagelijks gebruikte Nederduitsche
spreekwoorden, opgeheldert tot grondig verstand der vaderlandsche moedertaal.
Dit tweedelige werk verscheen in 1726 en 1727 bij de boekverkoper Michiel
Schryver in Middelburg. Het werd geschreven door de in Maastricht geboren
taalkundige, dominee Carolus Tuinman (1659-1729), en is ook nu nog boeiende
lectuur.
Spreekwoorden moet men ‘spaarzaam, tijdig en welgepast’ gebruiken, vindt
Tuinman. Anders riekt het ‘vunzig naar Jan Hagel en achterstraatjes’. Het is om de
‘zinrijke aardigheid’, ‘kracht’, ‘nadruk en klem’ van uitdrukkingen met ‘cierlyke
verbeelding’ te doen die ‘eene wonderlijke bevalligheid’ hebben; waar ‘duidelijke
onderrichting’ van uitgaat.
Het eerste deel had bij een druk van honderd exemplaren zodanig succes, dat de
schrijver met een tweede deel kwam. Hierin werden buitenlandse spreekwoorden
aangevuld met vertaalde medische en weerkundige teksten! Collega's prijzen het
werk van de predikant, maar ‘waanwijze betweters’ met ‘scheele ogen’ zullen hem
‘leppig beschimpen’. Geen wonder, Tuinman had ooit geschreven tegen de
‘vrijgeesten’ of libertijnen. Uit die hoek kwam kennelijk de kritiek.
Vele nu bekende spreekwoorden over kool en geit, koks met lange messen
enzovoort, kwamen ruim tweehonderd jaar geleden ook al voor. Uitgestorven zijn:
‘Hij heeft het hooi binnen’. ‘Hij wist van Teeuwes, noch van Meeuwes’ om uit te
drukken dat iemand dronken is. Maar ook ‘Er zyn meer oude zuipers, dan oude
artzen’. ‘Iemand in de baard varen’ betekende iemand tegenspreken. Werd gezegd
‘Hij wil het ei scheren’, dan probeerde men iets te (ver)halen waar niets was. Bij
Tuinman heet corruptie ‘zich de handen laten vullen’; het spreekwoord ‘De zon trekt
water’, was van toepassing. Let op: ‘Hoeren en boeven spreken altijd van hun eeren’.
Van een bangerik werd beweerd: ‘Hij zou een ei in zijn aars gaar branden’. Bedenk:
‘Korte rekening, lange vriendschap’. Want over oude rekeningen gingen ook vroeger
al veel ruzies.
Tuinman somt ook ongunstig kwalificaties of regelrechte scheldwoorden op: een
‘neskebol’ gold als nar of gek. Een ‘bloedbeuling’ is iemand ‘zonder moed en vernuft’,
een ‘looze leek’ een bedrieger, een ‘fokzwantser’ een pluimstrijker of vleier; een
‘sletvink’ was een morsige vrouw, een ‘totolf’ was een ‘spookwijf’ en de ‘gramstorige
norskop’ kreeg de titel ‘ork’.
In het tweede deel van zijn boek verklaart Tuinman voornamen, zoals Hubert: van
hoedman of herder. Gysbert: van geitman of bok. Luther: van liebaart (= luipaard).
De daarop volgende geneeskunstige gedichten die Tuinman
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De titelpagina van Carolus Tuinmans spreekwoordenverzameling toont een nijvere ‘tuinman’, de
auteur, die de Nederlandse Maagd de vruchten van zijn arbeid aanbiedt: een tros druiven. Het geheel
speelt zich af in een bloeiende, door een fontein besproeide en dus vruchtbare lusthof, gelegen in een
landschap vol verwijzingen naar de Bijbel (zoals de verdrijving van Adam en Eva uit het Aards
Paradijs, rechtsboven). Het geheel is een allegorie op het (didactische) nut van het onderhavige werk
voor de lezer die het met vlijt bestudeert.

Jos Stijfs, Limburgs boekjuweel. Cultureel erfgoed in Limburgse bibliotheken

113
vertaalde onder de titel Schoole van Salerno, zijn van de hand van Johannes de
Mediolano uit Salerno, in het koninkrijk Napels. Die stad was in de achttiende eeuw
befaamd om haar artsen. Hierin worden onder andere voedingsadviezen opgesomd
als: paling eten schaadt de stem; rauwe peren zijn giftig. Wijnruit (Ruta graveolens)
‘zorgt voor heldere ogen’, vermindert de minneluim der mannen en vermeerdert deze
bij vrouwen. Maar de bondigste raad is deze:
‘INDIEN GY ARTZEN HULP WILT MISSEN.
GA SLECHTS BY DEZE DRIE TE RAAD:
ONTLAST UW HART VAN DROEFENISSEN,
NEEMT RUST, EN HOUD IN VOEDSEL MAAT’.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU WA 182 C 8
Carolus Tuinman, De oorsprong en uitlegging van dagelijks gebruikte Nederduitsche
spreekwoorden, 2de deel; Hier zyn bygevoegt: Natuurlyke voortekenen van allerlei
weder en De school van Salerno, Middelburg (Michiel Schryver) 1726-1727.
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De titelpagina van Christiaan Huygens' De Wereldbeschouwer, waarin onder andere zijn theorie over
mogelijk leven op andere ‘aardklooten’ ofwel planeten. Huygens nam geen blad voor de mond: de
grote Franse wiskundige en filosoof René Descartes wordt afgekraakt, de opvattingen van de geleerde
jezuïet, Athanasius Kircher, die volhield dat de aarde stil stond, worden uitgemaakt voor ‘uitgestampte
beuzelingen’.
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Planetariërs van Christiaan Huygens
Christaan Huygens (1629-1695) heeft niet de naam een populaire schrijver te zijn.
Integendeel. Ook zijn vader, Constantijn Huygens (1596-1687) is vaak voor een
duistere dichter-staatsman versleten. Het vooroordeel weegt soms zwaarder dan de
ongenaakbaarheid van het genie. Van Christiaan Huygens, die in zijn tijd een
wereldvermaarde geleerde was, staat een boeiend werkje in de Jezuïetencollectie van
de Universiteitsbibliotheek Maastricht. Het is getiteld: De Wereldbeschouwer, of
gissingen over de hemelsche aardklooten, en dezelver cieraad, geschreven van
Christiaan Hugens, aan zijn broeder Konstantijn Hugens uit het Latijn vertaald door
P. Rabus. Het verscheen in 1699, vier jaar na de dood van de auteur, bij Barend Bos,
boekverkooper in Rotterdam.
Het manuscript lag gereed toen Christiaan stierf. Zijn broer, Constantijn jr.
(1628-1697), was niet alleen naar zijn vader vernoemd, maar had hem ook opgevolgd
als secretaris van de prins van Oranje, stadhouder-koning Willem III, en was in zijn
vrije tijd een begaafd tekenaar. Hij zou de uitgave van Christiaan's werk bezorgen,
maar kon er echter ‘geen tyd voor uitbreken’, en na zijn dood ontfermde Pieter Rabus
zich erover, ‘niet zonder de grootste wellust die my in het doorbladeren van eenig
geschrift is overkomen’.
Hoewel Christiaan in eerste instantie rechten had gestudeerd, ontleende hij zijn
internationale reputatie aan zijn baanbrekende bijdrage aan de wis- en natuurkunde
en de astronomie. Bij het grote publiek is hij voornamelijk bekend als de ontdekker
van de wetmatigheid van de slingerbeweging. Zijn toepassing van de slinger als
gangregelaar voor raderuurwerken was opzienbarend; de slingerklok bleek zowel
van groot praktisch nut als van belang voor de verdere ontwikkeling van de
natuurkunde. Maar Huygens' onderzoek beperkte zich niet tot de mechanica: hij
publiceerde ook over wiskundige onderwerpen, met name over
waarschijnlijkheidsrekening en getallentheorie, werd beroemd door zijn theorie over
de golfbeweging van het licht, en was bovendien een uitzonderlijke muziektheoreticus.
Huygens' staat van dienst als sterrenkundige is al even indrukwekkend. Hij
vervaardigde ‘Starrekijkers’ of telescopen, construeerde toestellen om de lenzen te
slijpen en monteerde oculairen en microscopen. Het bekendste resultaat van zijn
observaties was de ontdekking van de ringen van Saturnus. Het is geen toeval dat
een van de ruimtevaartuigjes, gebruikt in het recente Amerikaans-Europese project
ter bestudering van die planeet, zijn naam draagt.
In De Wereldbeschouwer beantwoordt Huygens de vraag of op andere planeten dan
de aarde leven voorkomt en hoe dat eruit ziet. Hij heeft met zijn ‘Kijkglazen’ intensief
‘verr’ gelegene Hemelsche lichamen' bespied. Gedetailleerd,
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soms omslachtig en bij vlagen van diep religieus besef doordrongen, beschrijft hij
het leven in de ruimte naar aardse gelijkenissen. Zijn ‘gissing’ of theorie behelst ‘dat
God van alles wat Hy gemaakt heeft, stuk voor stuk, ons geen berigt heeft willen
geven’ en dat ‘een groot deel van Gods werken buiten het gezigt der Menschen is
gesteld’. Mogen wij daar dan wel nader onderzoek naar doen? Huygens vindt van
wel, met ‘de snedigheid des vernufts’: wij hebben ons verstand immers niet voor
niets, we hebben het tenslotte van God zelf gekregen.
De ‘schikking der Dwaalstarren’ berust bij Huygens op de leer van Nikolaus
Copernicus (1473-1543): de beweging van de planeten -inclusief de aarde- om de
zon en om de eigen as. Na het observeren van Jupiter en Saturnus, van ‘andere
Trawanten’ (satellieten) en van ‘Hairstarren’ (kometen) gist Huygens, dat op andere
planeten ‘aardgewassen’ (planten) en dieren voorkomen, en dat daar dan ook ‘redelijke
dieren’ bij zullen zijn, al zijn dat ‘juist niet menschen gelijk wy zijn’. De ‘inwoonders
van de Dwaalstarren’, de Planetarii, zijn van een soort waar God zich gaarne ‘in
verlustigt’, evenals Hij dat doet in onze aarde die Hij heeft geschapen. ‘Zo'n groot
geluk’, schrijft Huygens, kan niet alleen aan onze aarde zijn voorbehouden.
Vooral water is het leven-brengend element op de planeten, waar bij Huygens
‘kruiden, groen, blaren, vrugten, steenen uit zand te zamen groeyen’. Waarom zou
God ‘geduuriglyk nieuw en geheel ander leven’ moeten scheppen? Het zou even gek
zijn om te geloven ‘dat in Britanje Endvogels uit de boomen werden geboren’. Buiten
het leven in aardse contouren ‘schijnt nauwlyks een ander overig te zyn, of met
gedagten eenigsins te konnen begrepen werden’ denkt Huygens. Hij speculeert, dat
men op de planeten ‘gezelschappen, samenkoutingen van vrienden, minnaryen,
boertigheden en schouwspelen’ kan tegenkomen. Zelfs ruzie en nijd verbindt ons
met de Planetariërs, die in Huygens' beschrijving veel gewoner overkomen dan de
aliens of andere buitenaardse wezens in de science fiction films van onze eigen tijd.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU WA 191 A 5
Christiaan Huygens, De Wereldbeschouwer, of gissingen over de hemelsche
aardklooten, en dezelver cieraad, geschreven van Christiaan Hugens, aan zijn broeder
Konstantijn Hugens; uit het Latijn vertaald door P. Rabus, Rotterdam (Barend Bos)
1699
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Politiek gekonkel, kijvende kranten
In de boekenverzameling van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg bevindt
zich een boeiend schotschrift (schimpschrift of pamflet) over Maastricht en zijn
stadsbestuur in het midden van de negentiende eeuw: De Limburgsche coterie:
Bijdrage tot de geschiedenis der politieke moraliteit in onze dagen. Een hartelijk
woord aan de Maastrichtenaar door Jos Russel, redacteur van l'Ami du Limbourg.
Het geelkleurig boekje werd in 1866 gedrukt op de persen van de Maastrichtse
drukkerij van Russel zelf, redacteur en uitgever van de lokale krant L'Ami du
Limbourg.
Russel stelt met ergernis vast ‘hoe het geld verknoeid, hoe de inwoners met de neus
geleid worden en hoe willekeur en eigenbelang in ons midden troonen en heerschen’.
Het is een relaas vol intriges: ‘Maastricht heeft goedgevonden te bukken voor een
kliekje dat door listen, lagen en huichelarij aan het bewind is geraakt en dat ‘alle
middelen aanwendt en voor goed houdt om de bovenhand te houden’.
In het geding is de macht van een zekere Willem Hubert Pyls. Een uit Stevensweert
afkomstige bediende trouwt in Maastricht en krijgt een zoon: Hubert. ‘Hij wies in
jaren en sluwheid’ en ontdook in 1845 als illegale zeepzieder (zeepmaker) in het
nerinkje van mama de accijnzen. 's Nachts was zeeplucht te ruiken bij het huis van
de weduwe Pyls. Zij werd gepakt. De oude vrouw stond later alleen voor de rechtbank.
Waar was haar enige zoon, vraagt Russel, zoonlief die van het bedrijfje profiteerde?
Het vonnis luidde: vierhonderd gulden boete of drie maanden gevangenisstraf. Moeder
nam alle schuld op zich. Russel dist het geval op met onverholen venijn.
In 1855 werd Pyls wethouder van Maastricht. Burgemeester D.P. Wijnands, die door
Pyls en zijn makkers werd weggepest, maakte het daarna niet lang meer. Er kwamen
bijna allemaal ‘Pyls-mensen’ in de raad. In 1861 werd Pyls zelf tot burgemeester
benoemd. De jaarwedde van deze maire klom van twaalfhonderd naar vijftienhonderd,
en daarna tot tweeduizend gulden; de wethouders ontvingen vierentwintighonderd
gulden per jaar. Er werd druk gebouwd en aangelegd: een ‘stadgazfabrijk’, nieuwe
wegen, riolering. De rijke burgerij klaagde over de hoge stadsbelastingen.
Angèle M.F. Slijpen uit Maastricht schreef in 1983 een doctoraalscriptie, Een
omstreden magistraat. W.H. Pijls (1819-1903), burgemeester van Maastricht in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Zij schetst daarin ondermeer de belangrijke
rol van één van de Commissarissen des Konings in Pyls' tijd, jhr. mr. Van der Does
de Willebois. Deze rapporteerde weliswaar ongunstig over Pyls aan de koning en de
minister van Binnenlandse Zaken, maar bleek in praktijk
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De titelpagina van Russel's pamflet.
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toch vaak op Pyls' hand te zijn. Angèle Slijpen registreert zowel diens opportunisme
en belustheid op de macht als zijn politieke soepelheid. Hij springt er uit als een
pientere, handige man die -hoewel niet als de sympathiekste burgemeester- de stad
vooruit hielp, ondermeer door belangrijke wegen te laten aanleggen.
Pyls beheerste de Courrier de la Meuse: Journal de Limbourg, een nieuw Franstalig
dagblad voor ‘gegoede burgers van het Hertogdom’, dat verscheen naast het al langer
bestaande, Nederlandstalige nieuwsblad De Limburger. Russel had voorheen gewerkt
voor de krant van Pyls, maar als uitgever, redacteur en belangrijkste auteur van zijn
eigen L'Ami du Limbourg gebruikte hij deze krant om het beleid van Pyls en zijn
‘coterie’ aan de kaak te stellen, waarbij hij niet schuwde op de persoon te spelen.
Russel nam het op voor de conservatief-katholieke industrieel Petrus Regout, die
zijn baas was, en die in een hardnekkig conflict met de liberale burgemeester Pyls
was verwikkeld.
Pyls schrok er niet voor terug zijn macht als magistraat in deze strijd in te zetten: zo
mocht Regout geen ‘gaz’ leveren aan de Cité Ouvrière in de Sint-Theunissstraat, de
huisvesting die hij voor de arbeiders van zijn fabrieken had laten bouwen; ook werd
hij gedwarsboomd bij het aanleggen van een eigen waterleiding. Er kwam geen
verlichting langs de Zuid-Willemsvaart, omdat Regouts onderneming dan van het
licht profijt zou hebben. 's Nachts raakten dientengevolge mensen te water en
verdronken.
Dit kleinsteedse gekonkel werd met alle ‘hatelijke en crapuleuse driften’ uit de doeken
gedaan in de twee elkaar beconcurrerende krantjes, de Courrier de la Meuse voor
de coterie van Pyls, L'Ami du Limbourg voor het kamp van Russel en Regout. De
ruzie trok door alle geledingen van de Maastrichtse samenleving, en raakte zelfs het
recent opgerichte maar eerbiedwaardige Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap: het stadsbestuur weigerde de initiatieven van het genootschap uit
gemeentelijke middelen te subsidiëren zolang Russel als secretaris in het bestuur
zetelde: het geld kwam er pas toen hij opstapte.
Zulk gekuip en de in twee kranten gespuide hatelijkheden tussen de ‘coterie’ van
Pyls en het kamp van Regout geven een weinig verheffend beeld van het politieke
leven van Maastricht in die tijd. Hoewel -of juist omdat- Russel een partijganger was
van een van de twee -en dus bepaald niet objectieftekent zijn pamflet de verpeste
stads-politieke sfeer in de felste kleuren.

Maastricht, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, SHC VAN 966
J. Russel, De Limburgsche coterie: Bijdrage tot de geschiedenis der politieke
moraliteit in onze dagen. Een hartelijk woord aan de Maastrichtenaren, Maastricht
(Russel) 1866.
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Een Brusselse dame uit de burgerij met haar dienstmaagd, terugkerende van de markt, een met de
hand ingekleurde gravure uit Maaskamps reisbeschrijving.
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Reisbrieven: België in 1814
In 1814 maakte een Hollandse handelsman een reis door België. Zijn indrukken zijn
interessant, omdat hij zich voor meer dan alleen de commercie interesseerde. Niet
dat hij geen oog had voor economische aspecten: hij bezocht fabrieken en ondernemers
en vond het samenstellen van prijslijsten belangrijk. Maar de charme van Reis door
België in het jaar 1814 ligt in de beschrijvingen van mensen en de sfeertekening.
Met ‘Kaarten, Platen, Gezigten en Kostumen’ -naar tekeningen van E. Coene die in
bruintinten werden gedrukt en deels ingekleurd- werd het boekje in 1815 uitgegeven
bij E. Maaskamp in Amsterdam en P.J. de Mat in Brussel. Ik trof het aan in de
Jezuïeten-collectie van de Universiteitsbibliotheek Maastricht.
De niet met name genoemde schrijver -het was de uitgever, Evert Maaskamp
(1769-1834), zelf- verheugt zich dat in België ‘de siroop beter koop is dan in Holland’
en hij juicht over een ontbijt bereid uit varkensoren en -poten, waarvan hij in Mechelen
zo heeft genoten, dat hij verzucht dat ‘gantsch Europa welligt niets zoo volkomen
in zijne soort oplevert’. Een Hollandse hymne aan de Belgische hoofdkaas (zult,
‘huidvleis’) onderbreekt de beschrijving van monumenten. Hij zag het kasteel
Schoonenberg bij Laken, bewonderde de waterval die werkte op een stoommachine
en de kluizenaarsgrot. Zijn bezoek aan steden -zoals Antwerpen, dat toen
veertigduizend inwoners telde- levert altijd een reeks beschrijvingen van belangrijke
gebouwen op en een opsomming van aanzienlijke burgers die over een kostelijk
‘schilderyenkabinet’ beschikten.
Over Brussel (zeventigduizend inwoners) vertelt hij dat Manneken Pis, ‘het gebronds
kind’, van koning Lodewijk XV van Frankrijk een rijke garderobe ten geschenke
kreeg. Tussen de toeristische informatie staat vervolgens een prijslijst voor ‘koetsen,
landauers en reis-chaisen’. Het Belgische bier is van goede kracht en smaak, maar
de wijn is slecht. ‘In Leuven (achttienduizend inwoners) verkoopt men ‘caniak’, dat
wordt omschreven als een ‘sterker bier voor de tafel der gegoeden’, en het ‘Leuvensch’
voor de export. ‘Peterman’ is een zwaar bier dat in ‘koffijhuizen’ wordt getapt.
De Hollander sprak met kanunniken in Tienen, van wie hij hoorde dat priesters die
zich met vrouwen bezig hielden ter plaatse ‘keuken kippen’ heetten. En vanuit zijn
rijtuig zag hij het landvolk in de dorpen dat in lemen hutten woonde, lieden met ‘eene
werkzame en vrolijke geaardheid (...) en zeer voorkomend’. Van Sint Truiden
herinnert hij zich ‘het groenende en welige koolzaad’ dat hier ‘drok geteeld’ wordt.
Het dertienduizend inwoners tellende Tongeren bezat een geneeskrachtige
ijzerhoudende bron uit de tijd der Romeinen: het ‘beschutsel van de bron’ was met
Ionische zuilen versierd.
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Maastricht (achttienduizend inwoners) wordt in het boekje een ‘fraaije stad, eene
der sterkste vestingen in Europa’ genoemd. De Jeker heet bij hem nog Jaar, ‘de
fraaije huizen maken eene zeer goede vertooning’. De stedelijke boekerij bevond
zich destijds op de derde verdieping van het stadhuis. De Sint-Pietersberg, waar
geleerden fossielen verzamelen, wordt als merkwaardigheid uitvoerig beschreven.
Vondsten werden in het plaatselijke lyceum, maar ook in de kabinetten van
gefortuneerde burgers bewaard. Mergel was overigens in ieder huis te vinden, niet
alleen in de muren, maar ook als brokjes waarmee smeervlekken uit kleren verwijderd
konden worden. De Hollandse handelsman zag hoe ‘op de berg’ ondermeer cichorei,
tabak en meekrap werden geteeld.
Luik staat bij de negentiende-eeuwse schrijver in een kwade reuk. Sluipmoorden
waren daar niet zeldzaam, en soms -zo schrijft hij- werden reizigers ‘ruw mishandeld’.
Maar door ‘de gestrengheid van de Prins van Outremont en zijn opvolgers’ was de
stad met circa vijfenveertigduizend inwoners erop vooruit gegaan. Men sprak ‘zuyver
Fransch’, ‘het Walsch’ (Waals) en ‘het Koeter Walsch bij het gemeen’: de taal van
‘de gewone man’ was voor de betere standen Koeterwaals. Wijnbergen waren
aangelegd op de oevers van de Maas. De reisnotities zijn niet geschikt om de huidige
wijnbouwers te bemoedigen. De schrijver vindt de wijn slecht, nauwelijks anders
geschikt dan warm te gebruiken. ‘De meeste druiven zijn om azijn van te maken’.
Aangrijpend is de beschrijving van de kolenmijnen bij Luik, de Butte de Saint-Gilles.
Ze waren berucht omdat af en toe ‘stiklicht’ (koolmonoxide), ‘wildvuur’ (mijnbrand),
‘trek- of klapvuur’ (ontploffingen) voorkwamen. Op 28 februari 1812 liep de mijn
Beaujonc onder water, waarbij tweeëntwintig mensen om het leven kwamen.
Merkwaardig is wat hij bericht over het stadje Montjoye (Monschau): daar zou
vroeger in de Roer zijn gevist op parels ‘van tamelijke grootte en waarde’. Aken
telde in 1814 slechts vijfentwintigduizend inwoners, Eupen twintigduizend. In Aken
verdienden mensen in de lakenindustrie er wat bij door urine te verzamelen, die
gebruikt werd voor het soepel en vettig maken van wollen stoffen. In de Nederlandse
lakennijverheid werden die mensen kruikenzeikers genoemd. Raapolie was geschikt
om te magere wol te vetten. Een van de brieven vermeldt dat de Eau de cologne van
J.F. Farina ondermeer tegen ‘hysterieke toevallen’ wordt aangewend. Ook in Vaals
bloeide de lakenindustrie. De auteur roemt de ‘prachtige gebouwen’ waarin men
werkt dankzij ‘de Edele Heer Clermont’. Opvallend was de ‘ongemene
verdraagzaamheid (...) waar hier vijf onderscheiden gezindten -Roomsch, Lutersch,
Gereformeerd, Doopsgezind en Joodsch- ongestoord haren godsdienst uitoefenen’.
Met racistische inbeelding kijkt hij op de Belgen neer: ‘men ontmoet alzoo op het
uiterlijk aanzien geenszins die schranderheid, dat vernuftige en
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zelfstandige hetgeen men anders uit den over het geheel genomen gezonden
dampkring zoude vermoeden. De gestrenge gelaatkundige bemerkt misschien dadelijk
eene vermenging van ras, welke haren oorsprong heeft in eene langdurige
overheersching onder verschillende Hoofden’. Hij vraagt zich af of ook de ‘zware
binnenlandsche Bieren’ er wellicht schuld aan zijn. Op het land zag hij echter ook
‘voortreffelijke mannelijke gestalten, zonder echter eene bijzondere geestverheffing
te openbaren’. En ‘onder de vrouwen ontmoet men eene groote menigte van meer
dan dagelijksche gezigten, de armen en de beenen te kort, te gezet, bruine ogen,
sterke wenkbrauwen (...) welligt een weinig te zwaare lippen (...) niet zoo schrander.
‘Maar uitgezonderd de Limburgsche vrouwen’, die hij ‘bijzonder schoon, ongemeen
scherpzinnig en goedaardig’ vindt.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU WA 202 C 39
Evert Maaskamp, Reis door België in het jaar 1814: in brieven, Amsterdam-Brussel
(Maaskamp-De Mat) 1815.
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De allegorische titelprent van een prachteditie van La Fontaine's berijmde fabels: de gebochelde
Aesopus, als klassieke fabeldichter het grote voorbeeld voor La Fontaine, verwijst naar de gelauwerde
buste van de auteur, die is omgeven door de dieren die in zijn fabels aan bod komen.
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La Fontaine: folianten vol fabels
Mensen hebben altijd van avonturen gehouden die ze dieren lieten beleven. Daarom
had Aesopus (± 550 voor Christus) met fabels succes en zijn beesten-sketches zijn
nog steeds populair. Phaedrus, slaaf aan het hof van de Romeinse keizer Tiberius,
tekende omstreeks 50 voor Christus de wonderlijke vertelsels op, die van de
gebochelde Phrygiër Aesopus waren overgeleverd. Was zijn leven zelf geen mythe?
De fabels van Aesopus, waarin dieren menselijk doen, de leerdichten die op sprookjes
lijken, stonden model voor latere fabeldichters. Eén van hen, Jean de La Fontaine
(1621-1695) behoort tot de Franse klassieken.
Vier kloeke folianten, in leer gebonden en goudgestempeld, elk bestaande uit drie
boeken met in totaal 276 fabels, kwamen uit het Jezuïetencollege van Warmond naar
de Universiteitsbibliotheek Maastricht: Fables choisies, mises en vers par J. de La
Fontaine. Ze verschenen in 1755 in Parijs bij Desaint en Saillant en bij Durand, nadat
ze bij Charles-Antoine Jombert waren gedrukt. J.N. Oudry, hofschilder en professor
aan de Koninklijke Academie van Schone Kunsten, schiep de uitbundige illustraties,
waarnaar N. Dupuis en C.N. Cochin-le-fils de houtsneden en gravures vervaardigden.
Aan de fabels gaat een eerbiedige opdracht aan de koning vooraf. De ‘zeer bescheiden,
zeer gehoorzame en zeer trouwe dienaar en persoon’ (van de inleider) De Montenault,
looft Lodewijk XV breedvoerig. Een aantal individuele fabels is overigens aan enige
hoge edelen opgedragen.
De editie van 1755 is gebaseerd op de uitgaven van 1668 tot 1694, die nog door La
Fontaine zelf zijn geredigeerd. Niet alleen de zedenles maar ook het aardige verhaal
spreekt bij hem sterk. De fabel ‘Het hert en het schaap’ bevat de les, dat het niet
verstandig is de vijand van degene van wie men geld lenen wil als borg aan te wijzen.
‘De vlieg en de mier’ geeft het advies dat wie bij machthebbers in een goed blaadje
staat, daarover moet zwijgen om jaloezie te vermijden. Vrijheid telt soms meer dan
brood, al kan het risico dodelijk zijn, getuige ‘De wolf en de hond’.
La Fontaine was een man uit de provincie; hij kwam uit Château-Thierry aan de
Marne. Een opleiding tot geestelijke verwisselde hij weldra voor een rechtenstudie.
Min of meer onder dwang huwde hij de veertienjarige Marie Héricart. Al vroeg raakte
hij in de ban van de Griekse klassieken en hij was een bewonderaar van Boccaccio.
Als dichter en schrijver van wufte ‘libertijnse vertellingen’ en toneelstukken kreeg
La Fontaine ook in Parijs bekendheid. Een duel-avontuur moest hij bekopen met een
tijdelijke verbanning. De hertogin van Bouillon, een nicht van de invloedrijke
kardinaal Mazarin, was echter een trouwe beschermster. Andere vrienden aan het
Franse hof waren Henriëtte van Engeland (als hertogin van Orléans de schoonzuster
van
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Lodewijk XIV), de machtige minister Nicolas Fouquet, de prins van Conti en vooral
Madame de Sablière. Ze hielpen hem menigmaal als hij financieel aan de grond zat.
Als oude, blinde en eenzame man verzoende La Fontaine zich met de kerk. De hertog
van Bourgondië kende hem vervolgens een jaargeld van vijftige Louis d'or toe.
De gevierde fabeldichter liet zich de strijkages van de hofkliek aanleunen en was
ook bevriend met grote schrijvers als Racine en Molière. Maar hij liet weinig na om
zich onmogelijk te maken. In gezelschap vergat hij zijn omgeving, of hij deed alsof.
Hij kon zo nadrukkelijk zwijgen, dat iedereen het op de zenuwen kreeg. Hij bracht
uren slapend door temidden van de drukke conversatie van de Parijse salons. ‘Als
hij iets zei, was het zeer bizar, uitzonderlijk en onverwacht’, vertelt de levensschets
in deze uitgave. Ooit beweerde hij zich niet te herinneren dat hij een zoon had. Hij
wordt een dromer genoemd, ‘vol lethargie en meditatie’, een ‘gentilhomme savant’,
die verstrooid in rijtuigen rondreed.
De dierfabel is vanouds gebruikt om misstanden aan te klagen. De dichter laat
agressieve, domme of ijdele dieren opdraven, waarbij de lezer zich kan afvragen
welke politicus, geestelijke of edelman op de korrel wordt genomen. Een boeiend
kijkspel zijn de illustraties in het grote Fabelboek, dat zwanger gaat van zinnebeelden.
De fabeldichter schept uit de hoorn des overvloeds, de fakkel der waarheid ontsteekt
hij aan wijze lessen; de slangen van de voorzichtigheid en de vindingrijkheid
kronkelen zich om bloemrijke taferelen. Zestig jaar na zijn dood werd La Fontaine
afgebeeld als een groot man naar wie zelfs Aesopus opkeek. De roem van zijn fabels,
getuigend van Franse grandeur, heeft de hofschilder met overdadige ornamenten tot
in de hemel van de goden getild.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU RAA 781 [-784]
Fables choisies, mises en vers par J. de La Fontaine, dl 1-4, Parijs (Desaint et Saillant
et al.) 1755-1759.
Noot: dit exemplaar bevat een aantekening ‘Ex biblioteca principis canini’, waaruit
blijkt dat het afkomstig is uit de bibliotheek van Lucien Bonaparte, Prins van Canino,
de oudste broer van Napoleon.

Jos Stijfs, Limburgs boekjuweel. Cultureel erfgoed in Limburgse bibliotheken

127

Raserije: kruiden tegen hondsdolheid
Wat nu hondsdolheid wordt genoemd, heette vroeger ‘raserie’ of ‘raserye’, niet te
verwarren met ‘dullicheyt’, wat gekte bij mensen betekende. Er waren nog geen
veterinaire laboratoria waar het kadaver onderzocht kon worden van een dartelend
steenmartertje, dat ‘verdacht gedrag’ niet had overleefd. Hondsdolheid was vroeger
een gevreesde ziekte, waartegen even drastische maatregelen werden genomen. In
de Stadsbibliotheek Maastricht bevindt zich al eeuwen een perkamenten bandje,
waarin enige -overwegend medische- traktaten zijn gebundeld. Een verhandeling
over de pest, eentje over de opschik van vrouwen, een handboek voor apothekers,
een verzameling adviezen om gezond te blijven. En tenslotte een werkje, waarvan
het aanhangsel een zestiende-eeuwse behandeling van hondsdolheid bevat: Een
schoon medecijn ende meesterboecxken: voor alle huysluyden seer nut ende
profitelijck om alle siecten ende toevallen der beesten... te ghenesen. Item noch hier
bij ghedruckt Eenen waerachtighen natuerlicken ende seer nodighen raedt voer die
raserie dwelcke aen minschen ende beesten beproefft en oprecht bevonden is. Derick
Wylix van Santen in Rees, aan de Rijn ten zuid-oosten van Nijmegen, heeft dit werkje
in 1578 gedrukt.
De schrijver is Gerit van Leesten, ‘Pastor tot Epe’. Hij heeft hondsdolle dieren met
kruidenmengsels behandeld en na kennelijk gunstige resultaten ‘tot meerdere
sekerheydt der waerheyt’ zijn therapie en recepten in november 1559 opgeschreven.
Voor het behandelen van dolheid moeten, zegt Van Leesten, de volgende kruiden
groen worden geplukt: averuit, wijnruit, klein hoefblad, kleine betonie, wilde
kaardenbol (die niet geschoten mag zijn) en gentiaan. De beste tijd om te plukken
ligt tussen het feest van Onze Lieve Vrouw Geboorte en Hemelvaartsdag. Bij ‘sonne
en lochte’ gedroogd, dient met daarna de kruiden in een ‘sacksken (te) verwaeren’.
Ze worden fijngewreven in vijzel of mortiersteen, met ‘een half quart’ bronwater en
een soort wijnazijn vermengd en zes- of achtmaal stevig door een schone doek
geslagen. Het ‘sop’ komt in een schone kan. Wanneer een mens of een beest door
een razende hond is gebeten of verwond, moet de wond met een scherp vierkant
houtje (‘holdtken’) worden geopend en schoongeschraapt totdat ze bloedt. Vervolgens
komt het kruidenmengsel op de wond, die met schoon linnen wordt dichtgebonden.
De gebeten patiënt zal driemaal daags een roemer van het kruidensap ‘bloedwarm’
opdrinken. De wond moet regelmatig gezuiverd worden en de kleren van de patiënt
krijgen een wasbeurt. De verzorger moet zijn handen met zout reinigen.
Beesten die een hondsdolle beet hebben opgelopen krijgen een stukje van de staart
en van een oor afgesneden, de wond wordt met bronwater overgoten. Ze worden drie
dagen vastgebonden in de stal en krijgen driemaal daags
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Het kleine handboekje voor de behandeling van ziekten bij dieren, gevolgd door een ‘raedt’ of advies
wat te doen bij gevallen van hondsdolheid bij mens en dier, ingenaaid tussen de andere traktaatjes in
deze verzamelbundel.
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een hoeveelheid van de kruidendrank ingegoten. Ossen en andere ‘hornen beesten’
kan men de kruiden het best ‘in een koel blat’ verpakt toedienen.
Alle mensen of dieren die door een razende hond of een ander beest worden gebeten
en zijn raad binnen drie dagen opvolgen, ‘eer hy (= de ziekte) int bloet kompt’, zullen
‘mit dese Almachtiger genade d(i)e alle dinc in syner macht heft sonder vaerende
sorghen sijn’. De pastoor had de remedies op zichzelf én op zijn beesten beproefd.
Het tijdperk van afschieten en enten was nog ver.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 130 G 4
De verzamelband of convoluut bevat de volgende traktaatjes:
a Heinrich Rantzau, Henrici Ranzovii De Conservanda valetudine liber...,
Antwerpen (Christoffel Plantijn) 1584.
b Quiricus de Augustis, Het licht der apotekers. Tracterende de confectie, operatie,
ende kennisse van alderhande electuarien, pillen, trocissen, pulveren, lochsaven,
syropen, unguenten, ceroten, olyen, etc. ende alsoo voorts (van alle het gene
datmen inder apoteke uzeerende is) leerende hoemen die kennen, componeeren
ende maken sal. Nu op een nieu ghecorrigeert ende verbetert. Gecomponeert
vanden alder subtijlsten M. ende D. inder medecijnen. Quirico de Augustis van
Terdona, Amsterdam (Cornelis Claesz.) 1590.
c Gerard Goossens, Het cieraet der vrouwen..., Antwerpen (s.n.) 1566.
d Gerit van Leesten, Een schoon medecijn ende meesterboecxken: voor alle
huysluyden seer nut ende profitelijck om alle siecten ende toevallen der beesten...
te ghenesen. Item noch hier bij ghedruckt Eenen waerachtighen natuerlicken
ende seer nodighen raedt voer die raserie dwelcke aen minschen ende beesten
beproefft en oprecht bevonden is..., Rees (Dld) (Derick Wylix van Santen) 1578.
e David van Mauden, Examen der peste, in het welck gheleert wort wat peste is,
haer oorsaecken, teeckenen ende toevallinghen, met de eure oft ghenesinghen
der selve, Antwerpen (Christoffel Plantijn) 1584.
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De titelpagina van het enig bekende exemplaar van deze vroege editie van de Refereinen van Anna
Bijns. Zowel het grafische ornament als het zetsel van de tekst wijkt af van de andere (eerste?) editie
uit hetzelfde jaar, waarvan ook maar één enkel exemplaar bewaard is gebleven.
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Onbekend exemplaar van Anna Bijns' ‘Refereinen’
Soms worden bij bibliotheken belangrijke vondsten in eigen huis gedaan. Zoals in
de Stadsbibliotheek Maastricht, waar in het midden van de jaren 1980 ontdekt werd
dat het daar aanwezige exemplaar van een uitgave uit 1528 van de Refereinen van
de dichteres Anna Bijns (1494-1575) bij Neerlandici helemaal niet bekend was, zelfs
niet bij de Anna Bijns-specialisten. Van deze eerste editie van dit Schoon ende
suverlijc boecxken, inhoudende veel scoone constige refereinen, vol scrifturen en
doctrinen, van diueersce materien... seer wel gemaect vander eersame ende ingeniose
maecht Anna Bijns, zou nog slechts één exemplaar bestaan, dat in de Koninklijke
Bibliotheek Albert I in Brussel als kostbaarheid wordt bewaard.
Welke signalen leidden tot de bijzondere vondst in Maastricht? Drs. Aletta Schmidt,
indertijd verantwoordelijk voor de oude en bijzondere drukken van de
Stadsbibliotheek, las de aankondiging van een Leuvense uitgever, die trots het
verschijnen van een facsimile uitgave aankondigde ‘naar het enig bewaarde
exemplaar’ in Brussel1.. Ook volgens de Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot
1540 door W. Nijhoff en M.E. Kronenberg (1923) bestond er maar één exemplaar.
In de Stadsbibliotheek had men zich niet eerder gerealiseerd dat het bestaan van het
Maastrichtse exemplaar, al meer dan honderd jaar in het bezit van de bibliotheek,
nooit tot de vakwereld was doorgedrongen.
Het post-incunabeltje (een boekje uit de periode 1500-1540) van Anna Bijns werd
-goed verzekerd- naar Brussel gebracht, waar het grondig door experts werd
bestudeerd. De exemplaren in Maastricht en Brussel blijken exemplaren te zijn van
verschillende edities, want ze zijn met verschillend zetsel gedrukt. Door het hele
boekje heen zijn grotere en kleinere verschillen aan te wijzen, zoals bij voorbeeld in
de balkversiering aan de rechterkant op de titelpagina en de spelling van enige
woorden.
Het kleine, rechthoekige boekje van tien bij veertien centimeter past in de palm van
een hand. Het is van oblong (langwerpig) formaat, zodat een couplet op een pagina
zou gaan. Dat lukte de drukker echter lang niet altijd. Het Schoon ende suverlijc
boecxken is in de tweede helft van de negentiende eeuw opnieuw gebonden in
goudgestempeld kalfsleer, en van gemarmerde schutbladen voorzien. Het 176 pagina's
tellend werkje, ‘seer wel gemaect vander eersame en ingeniose maecht Anna Bijns’
en gericht tegen de ‘vermaledide Lutersce sectie’, werd in Antwerpen gedrukt door
Jacob van Liesvelt.
De eerste bundel van Bijns' Refereinen uit 1528 werd al in 1529 in het Latijn vertaald.
Van deze Latijnse editie zijn maar drie exemplaren bekend, waarvan één exemplaar
-naast die in Londen en Brussel- zich eveneens in de Stadsbibliotheek Maastricht
bevindt.

Jos Stijfs, Limburgs boekjuweel. Cultureel erfgoed in Limburgse bibliotheken

132
In de Nederlandse literatuurgeschiedenis neemt Anna Bijns -een dichteres in de
traditie van de Rederijkers- een bijzondere plaats in. Deze rooms-katholieke
schoolmeesteres uit Antwerpen was een gepassioneerd voorvechtster van het oude
geloof: zij schreef drie bundels met fel anti-hervormings verzen. ‘Meer suers dan
soets’ was haar lijfspreuk: zij zag overal verderf en met name Luthers Hervorming
vond ze het summum van kerkelijke verloedering. In het de bundel Refereinen uit
1528 staan verzen zoals deze:

Referein
WEER GEESTELIC WEERLIC / BOERE / OFT PRELATEN
WI SIJN ARM CRANCKE / SONDIGE VATEN
IDEL VAN DEUCHDEN / MAER VOL GEBREKEN
HOE COMET DAN / DAT WI / MALCANDEREN DUS HATEN
BECLAPPEN / BELIEGEN / DRAGEN ACHTER STRATEN
DIE SELVE TOTTEN OOREN / IN SONDE STEKEN
DAT VOLC NU DINCT DERFT WEL STOUTELIC SPREKEN
EN PRINCIPALIC VAN MUNCKEN EN PAPEN
EN HOE SI DE WAERHEIT / BET SEGGEN OFT SPREKEN
HOE VENENIGE SLANGEN / DAER MEER OP GAPEN
EN OFT DE PRIESTERS / SOM UIT WAREN OM RAPEN
TEN SIJN GEEN INGELEN / MAER MENSCHEN CRANC
BESIET U SEELVEN ARM SCHORFTE SCAPEN.

Uit deze dichtregels blijkt -vrij vertaald- dat Anna Bijns niet zo vrolijk tegen de
wereld aankeek. De mensen, priester of leek, van hoog tot laag, zijn allemaal ziek,
zonder deugden, vol gebreken, tot over de oren in zonde gedompeld. Waarom haten,
beroddelen, beliegen en bedriegen ze elkaar? Er wordt wel erg makkelijk kritiek
geleverd op monniken en ‘papen’ (priesters). Scherp houdt men in de gaten of ze de
waarheid spreken en of priesters soms stelen. Maar zij zijn toch ook geen engelen;
integendeel: het zijn onvolkomen mensen net als wij allemaal. ‘Kijk toch eerst eens
naar jezelf, arme schurftige schapen’, is Anna's advies.
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Het staat wel vast dat Anna zelfs in haar prille jeugd nimmer ‘sotte en amoureuse
Refereinen’ heeft vervaardigd, zoals ooit wel beweerd is. Dat zij mogelijk de auteur
is geweest van het rederijkersspel Marieken van Nimwegen werd vroeger vaak
verondersteld, maar ook dit wordt tegenwoordig niet waarschijnlijk geacht. Naast
haar polemische gedichten schreef zij echter ook innige, mystiek-godsdienstige
verzen en natuurgedichten.
Eén van Anna's ‘refereinen’ werd in 1984 door Gerda van Groesen op haar eigen
handpers herdrukt, in een bibliofiele uitgave met een oplage van slechts vijfentwintig
exemplaren op fraai papier, onder de titel Dweigeren staat den meiskens met allen
wel. Anna Bijns schreef op 22 juli 1527 deze rijmende waarschuwing tegen
opdringerige mannen, voor ‘proper meiskens, jonk ende wellustig fijn’. Let op, zegt
ze, de vrijers ‘spelen met herpen en luten’, maar de meisjes moeten niet vlug toegeven
en in het huwelijk stappen. Ze moeten hun minnaar desnoods ‘gelijk enen vuylen
beslijkten zak’ buiten in de regen laten staan, hem ‘met puilende ogen’ hagel en
sneeuw laten trotseren. Want ‘Dat lichtelijk verkregen es wordt weinig geacht’. ‘Al
dinkt den zelke het vrijen goed spel / Dweigeren staat den meiskens met allen wel’!

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 6001 E 2
Anna Bijns, Schoon ende suverlijc boecxken, inhoudende veel scoone constige
refereinen, vol scrifturen en doctrinen, van diueersce materien, nae wt wisen der
regelen, als hier int register na volgen, seer wel gemaect vander eersame ende
ingeniose maecht Anna Bijns, Antwerpen (Jacob van Liesvelt) 1528.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 6000 E 1
De Stadsbibliotheek bezit ook een exemplaar van de Latijnse versie:
Anna Bijns, Pulcher & syncerus libellus, continens in se plura loepida, &
artificiosa cantica,... ab honesta & ingeniosa virgine Anna Bijns Antverpiana, et
deinde per doctis simum virum Eligium Euchariu in lingua latina translatus,
Antwerpen (Willem Vorsterman) 1529.

Eindnoten:
1. Anna Bijns, Schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel... constige refereinen (1528),
bezorgd en toegelicht door Lode Roose; met een nawoord door Marnix Gijsen. Dl. I: Tekst. Dl.
II: Commentaar. - Facsimile-uitg. naar het Heber-Serrure ex. in de Koninklijke Bibliotheek
Albert I, Leuven / Amersfoort / Brussel 1987. Vrijwel tegelijkertijd verscheen een op het
algemene publieke gerichte selectie: Anna Bijns; Herman Pleij en E.K. Grootes (red.), 't Is al
vrouwenwerk: refreinen van Anna Bijns, Amsterdam 1987.
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Op de titelpagina van Oomius' traktaat over het voorkomen van zelfmoord staat een groot aantal
-soms ingenieuze-manieren om uit het leven te stappen afgebeeld.
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Vreemde ideeën over zelfdoding
Het kartonnen bandje waartussen blauwe linten uitsteken is met goudgestempeld
perkament overtrokken; de bladzijden zijn goud op snee. Prophylacticum vitae, ofte
bescherminge des levens tegens selfs-moorderye, ingestelt door Simon Oomius. Een
gruwelijk boekje in de Universiteitsbibliotheek Maastricht, dat het etiket ‘Bibliotheca
Seminarii Warmondani’ draagt. In 1660 is het bij Iacob Benjamin en Christoffel
Cunradus in Amsterdam gedrukt.
De titelplaat laat een verscheidenheid van methoden zien om het leven vaarwel te
zeggen. Een mannetje dat uit een raam tuimelt. Iemand die het koord der wanhoop
nota bene aan een hoefijzer heeft bevestigd. Even pathetisch is het gebaar van een
man, die de spitse punt van het zwaard op zijn navel heeft gericht. Er valt, op de
voorgrond, een persoon ‘uit den hoge’ reddeloos in een waterton. En wie tuurt daar
somber in de gifbeker? Ja, zelfs geselaars doen alle moeite van het tijdelijke afscheid
te nemen.
Maar de verhandeling van Oomius verklaart ‘in 't breede’ zelfdoding in aanleidingen,
oorzaken, redenen. Zij verhaalt van de middelen, somt de tegenwerpingen op en legt
uit hoe het ‘quaed’ voorkomen kan worden. De Lutherse dominee Simon Oomius,
‘dienaer Iesu Christi in de Gemeynte tot Purmerlandt’ -twaalf jaar later schrijft hij
nog een ruim duizend bladzijden tellende verhandeling (Bolsward, 1672) over de
theologie van o.a. ‘Pausgezinden, Lutherschen, Jesu-wijten’ (jezuieten)- is hard in
zijn oordeel. Zelfdoding is een ‘vuyle daedt’ van ‘onmenselycke boosheydt’ en is
vaak veroorzaakt door ingevingen van de ‘duyvel Sathan’.
De in zijn tijd bij de katholieken gebruikelijke boeteprocessies -vóór Pasennoemt hij
‘duyvelsche Dulligheydt’. De geselaars trokken groepsgewijs door de straten en
dienden zichzelf twee- tot driehonderd slagen toe met ‘gecnoopte ende scherpe
haeckjens ingehechte touwen’. De heilige Catharina van Siëna die reeds als baby in
de wieg op vrijdag de moederborst weigerde, strafte zich als volwassene met ‘ijsere
ketens opt bloote lyf’. Franciscus van Assisi deed het om ‘den brandt van syne lusten
te stillen’. En door de ‘Paepsche schryvers Augustinus Wichmans en Henricus
Sedulius werden hoog geacht den welcken in de processie tot Maestricht het bloedt
van 't gequetste lichaem op hare beenen op de straeten neder droop’, schrijft Oomius.
(De theoloog Wichmans (1596-1661), was abt van de praemonstratenzer abdij van
Tongerlo).
De duivel verleidt mensen ‘om moorddaedighe handen aen haer selven te leggen’,
maar soms is de ellende van het leven de aanleiding. Een boze bedelaar wordt van
een huis weggestuurd, begint wanhopig te schelden en zal daarna ‘sulcken vuyle tale
utbraecken tegen de Godt des Hemels’. Oomius
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keurt het kastijden van het lichaam goed, maar de roomsen schepten graag op met
hun geseling: ‘want waerlyck, waer toe dient anders haer barrevoets gaen in
pellegrimagien ende de geesslingen van haer selven op de straeten dan op datse van
den menschen met de Phariseen gesien ende ge-eert mochten worden’? Volgens hem
worden de lichamen magerder, maar de zielen vetter van hoogmoed en ‘ydele
roemsuchtigheydt’. De strenge Papisten vergelijkt hij met Baals priesters. Romeinse
kardinalen huurden voor een goudstuk arme sloebers die zich in hun plaats moesten
geselen en ‘sy maekende goede chiere (sier)’. In Halberstadt, in Saksen, huurden
kerkgangers in de vastentijd zelfs een man in -een zogenaamde Adam- die als
zondebok alle zonden van de parochie op zich nam. Tegen betaling diende hij dan
op opvallende wijze boete te doen. Voor Pasen werd vervolgens gebiecht, afgerekend
met Adam en de gelovigen voelden zich opgelucht en schuldeloos.
Soms zijn er zelfmoordepidemieën. Oomius haalt Plutarchus aan: ‘de maegdekens
van Lemnos' kozen massaal de dood omdat het daar gewoonte scheen te zijn!
“Melancholycke droefheydt” heerste soms onder “Eremyten ende Munnicken”
(kluizenaars en monniken)’.
Ambassaderaad van de Verenigde Nederlanden Berchius, met standplaats Venetië,
bezocht in 1625 ter plaatse een kartuizerklooster, waar de pater-generaal net op
visitatie was. Hij had juist het jaarverslag van zijn orde aan de paus gestuurd. ‘Gode
zy danck, maer vyftigh hebben haer selven dit Jaer verhangen’, merkt de rapporteur
op. Oomius wijt het aan eenzaamheid, het vele vis eten en het verplichte stilzwijgen.
Maar ook de ‘melancholycke syffereije (lijden), geimagineerde kruycken’
-beproevingen die thans voor neurosen zouden doorgaan- kunnen ‘therte quellen tot
finale wanhoope ende violente doodt’.
Een zekere Franciscus van Spira heeft in Padua op allerlei ingenieuze manieren
getracht uit het leven te stappen, omdat hij gemarteld werd door aanhoudende twijfel
aan Gods genade. Geen scherp voorwerp was voor hem veilig als hij aandrang tot
zelfvernietiging kreeg. Uiteindelijk blijken de genade, het optimisme en dus God te
zegevieren. Oomius houdt dat voor aan alle tobbers en veelgeplaagden en zelfs aan
de militaire zelfmoordcommando's te land en ter zee. Zijn boek was bedoeld ter
voorkóming van ‘Self-moorderye’. Maar in feite liet het zich lezen als een catalogus
die de meest bizarre intenties en exotische manieren om de levensvlam voortijdig te
doven uitputtend behandelt.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU WA 181 A 25
Simon Oomius, Prophylacticum vitae. Ofte bescherminge des levens, tegens
selfs-moorderye..., Amsterdam (Jacob Benjamin) 1660.
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Roomsch kabinet maant heidens dartele priaap
Een Romeinse reeks voorwerpen van eredienst en kunst uit de Klassieke Oudheid,
voorzien van achttiende-eeuws moralistisch commentaar. Met de teneur: klassieke
kunst is bijzonder, omdat ze zo oud is en van ver komt. Maar de makers zijn heidense
deugnieten, die met christelijke gestrengheid worden toegesproken, Het knerpend
droge wit-perkamenten bandje uit de Jezuïetencollectie van de Universiteitsbibliotheek
Maastricht, draagt de lange titel: Het Roomsch kabinet van oudheden, bestaande in
goden- en andere beelden, gereetschappen en eertekens der priesteren, krijgstekens,
lampen, doppen, armbanden, gespen, ringen, sleutels, teerlingen, schrijfriemen,
schraapmessen en traanflessen die men vindt te Romen', dat alles ‘uitgelegt en
verklaart’ door Michiel Angelus de la Chausse. Het werd vertaald door David van
Hoogstraaten (die de verzuchting slaakt dat ‘Hoogduitschers, moffen en knoeten’ de
‘Nederduitsche’ taal mishandelen door ‘hunne kreupele overzettingen’ uit het Latijn).
Het met veel gravures verluchte boekje is in 1731 uitgegeven door P. de Clerq in
Amsterdam.
De la Chausse is vindingrijk in het aandragen van verontschuldigingen voor zijn
voornemen om Romeinse, Griekse en Egyptische zaken uit de ‘Heidensche âloudheit’
voluit te beschrijven. Hij stelt namelijk, dat het zijn doel is ‘de schandelykheit van
het Heidendom’ aan te tonen. Daartoe is alle gelegenheid bij de cultus van Priapus
of Mutinus, de dartele vruchtbaarheidsgod, beschermer der vrouwen, tevens
verschrikker van dieven. Vrouwen droegen ‘phallen van koper, goud en zilver om
den hals’ om vruchtbaarheid af te smeken. Priapus is soms olijk afgebeeld als ‘een
teellid met oren’: het oor verwijst naar een te verwekken kind. De la Chausse vond
veel van zijn materiaal in de ‘kunstkamers zijner goede bekenden van Romen’,
waaronder de schatkamer van kardinaal Barberini. In zulke kunstkabinetten -die hij
overigens beschrijft als spiegels van de ‘onheilige kerkzeden der Romeinen’, van
‘Heidensche godgeleerdheit’ en ‘vuils bygelovigheit’- stond menige ‘gevleugelden
zwans’ (phallus) te kijk. ‘Priaep’ blaast soms op de klater, een oud instrument, om
de ‘drift der geilheit aen te haelen’. Een belangrijke rol in de liefde speelt de
‘Maen-godin’; zij geeft mild licht, ‘koestert de zaden, vermeerdert de vruchten en
begunstigt het baren der vrouwen’ die haar en Diana aanroepen. De ‘Nieuw Maen’
doet de ‘reten des lichaems verwijden’, vergroot het aantal geboorten en is ‘heilzaem
tot het verhaesten der baringe’.
Niet minder uitheems is het beeldje van de godin Angerona: fluitend met een vinger
in de mond. Dat deed ze om tot zwijgen te manen. Isisbeelden, bezaaid met borsten
die op ogen lijken, geven de ‘moeder der goden’, de ‘grote voedster’, een uitdrukking
van opperste verbazing. In de ‘Boekkaemer’ bewaarde ‘den uitmuntenden kardinale
Chigi’ het beeld van ‘God met hanekam’. Zekere Octavius Ferrarius schreef een
hoofdstukje over graflampen en de bij
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Een van de vele gravures uit Roomsch kabinet van oudheden toont boven een afbeelding van een
beeldje van Priapus ‘als een teellid met oren’ en daaronder een aantal andere expliciet aan de
liefdesdaad -en dus aan de vruchtbaarheid- refererende objecten: gevleugelde phalli.
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doden geplaatste flesjes gevuld met tranen van de (betaalde) lijkhuilsters of
weenvrouwen.
Ook de betaalde liefde in het Antieke Rome komt aan bod: de schrijver citeert een
passage uit het Boek van de Slaven van zekere Laurentius Pignorius, over jongens
met ‘opgekruld hair’ en ‘aardige meisjes’ in schone linnen rokken die vadsige
Romeinen behaagden. Zij lagen schransend en kletsend op tafelbedden van
‘elpenbeen’ (ivoor) of ‘schiltpad’. Zij gebruikten zelfs bekers, wulps van vorm, die
de lustslaven hen aanreikten. ‘Hij drinkt uit eenen glazen zwans’ citeert hij de
hekeldichter Juvenalis.
Gekleurde lampen hoorden vanouds thuis in ‘hoerhuizen, dat daer vrouluiden te
krygen waren’. Een vroeg concilie bepaalde zelfs ‘dat de Geloovigen zich wachten
van opentlyk Lampen te branden’. Maar de kerk draaide later bij. Op den duur was
het stoken van kaarsen niet devoter dan de prikkelende walm van olielampen.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU WA 27 A 16
Michel-Ange de La Chausse, Het Roomsch kabinet van oudheden, bestaande in
goden- en andere beelden, gereetschappen en eertekens der priesteren, ...die men
vindt te Romen. Uitgelegt en verklaart door Michiel Angelus de la Chausse. Uit het
Latyn vertaalt door David van Hoogstraten, uitgegeeven door P. Le Clercq,
Amsterdam (Adriaan Wor en erven Gerard onder de Linden) 1731.
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Deze fraaie zestiende-eeuwse boekband in de Stadsbibliotheek Maastricht bevat een verzameling
verschillende publicaties, waaronder het tot nu toe enig bekende exemplaar van de oudste uitgave
van een keuze uit de Adagia van Erasmus, vergezeld van een Nederlandse vertaling van de gekozen
spreekwoorden.
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Maastrichts unicum:
Adagia van Erasmus, Latijn-Nederlands
Het enige exemplaar van de oudste Latijns-Nederlandse editie (Leuven 1534) van
een selectie uit de Adagia, de spreekwoordenverzameling van Desiderius Erasmus
(1469-1536), bevindt zich in de Stadsbibliotheek Maastricht. De Neerlandica drs.
Aletta Schmidt, lange jaren verbonden aan deze instelling, heeft dat indertijd aan het
licht gebracht.
Dit leerboek van de grote humanist uit Rotterdam -waarvan de vertaler niet bekend
is- maakt deel uit van een convoluut, een verzamelband waarin -om kosten te sparenverschillende werken gezamenlijk zijn ingebonden. Hier gaat het om zes uitgaven
uit de periode 1520-1545, waaronder een editie van verhalen uit de Decamerone van
Giovanni Boccacio en een door Philippe de Commines geschreven geschiedenis over
koning Lodewijk XI van Frankrijk en Karel de Stoute, hertog van Bourgondië.
Dit zeldzame boekje uit de tijd van het Humanisme ontleent een deel van zijn charme
aan de bijzondere, goed geconserveerde lederen band, waarvan de rug van vijf ribben
is voorzien, en waarvan de platten zijn versierd met een stralende, in reliëf
gestempelde, allegorische afbeelding. Binnen een rechthoekig paneel prijkt een
vrouwenfiguur met de handen over de borst gekruist, voorzien van de tekst: Fides
(geloof). Zij tuurt naar een kruis in de wolken en de woorden Meritum Christi
(verdienste van Christus). Boven de linkerschouder van de vrouw staat: Spes (hoop);
naast haar rechter voet: Charitas (liefde). Onder het kruis een vers uit Psalm 70, ‘Op
U, Heer, hoop ik, verlaat mij in eeuwigheid niet. U bevrijdt mij in rechtvaardigheid’;
en een randschrift, op de vier hoeken door een bloempje onderbroken, citeert uit
psalm 90: ‘Op U hoop ik, verlos mij, etc’. Linksonder heeft de binder zijn handelsmerk
ingestempeld: een kruis tussen de letters I en B: I (†) B. De initialen I.B. staan voor
de Leuvense binder I(J)acob Bathen. Of dit dezelfde Jacob Bathen is die van
1552-1554 als eerste drukker in Maastricht werkzaam was is niet zeker, maar lijkt
zeer waarschijnlijk.
In De kunst der oude boekbinders (1921) van A. Hulshof en J. Schretlen is dit type
band uitvoerig beschreven: het zou in Frankrijk -wellicht in Lyon- kunnen zijn
ontstaan, of van Vlaamse oorsprong zijn1.. Er zijn enkele banden van dit type bekend
met reliëfpanelen waarop vermeld staat ‘M.C.R. 1534’. Dat zou kunnen duiden op
vervaardiging in het Sint-Martinus- en Gregorius-klooster in Leuven. MCR zou dan
betekenen Monasterium Canonicorum Regularum, klooster van de reguliere
kanunniken. Ornament en medaillon op de achterzijde doen -qua uitvoering- ‘verslapt’
Italiaans aan. De Leuvense binder zou zich echter ook van een Franse plaatstempel
bediend kunnen hebben.
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Erasmus heeft in zijn Adagia vele duizenden Latijnse uitdrukkingen, spreekwoorden
en zinswendingen verzameld, en die rijkelijk van commentaar voorzien. Het boekje
in de Stadsbibliotheek is getiteld Communium adagiorum e chiliadibus Erasmi
selectorum aliquot centuriae in puerorum usum cum vernacula interpretation..., dat
is letterlijk: ‘Enkele honderdtallen van de gangbare spreekwoorden die uit de
duizendtallen van Erasmus geselecteerd zijn, tot gebruik van de jeugd, met een
vertaling in de volkstaal’.
Het boekje is dus expliciet voor de jeugd samengesteld. Vergelijking van de Latijnse
spreekwoorden uit klassieke bron met de toegevoegde Nederlandse vertaling hielp
de leerlingen in de laagste klassen van de Latijnse School -die geacht werden ook
Latijn te leren spreken!- zich correct uit te drukken. Daarom werden Erasmus'
spreekwoorden, mèt vertaling, vaak op school gebruikt om Latijn te leren. Er werd
dan een selectie uit Erasmus' duizenden voorbeelden gemaakt (ook om de kosten te
drukken), en zijn geleerde commentaren werden meestal achterwege gelaten. Het
boekje in de Stadsbibliotheek is het vroegste voorbeeld hiervan.
Enige voorbeelden komen ons ook nu nog bekend voor: ‘gheen huijsken zonder sin
cruijsken’ en ‘water inde see draghen’. Wat moeilijker zijn: ‘een vat geeft uvt soot
in heeft’. Met andere woorden: er kan slechts uit komen wat er in zit. ‘Ic sou er om
doer een vier gaen’, oftewel: daarvoor zou ik door het vuur gaan. ‘Wel voergaen
doet wel volghen’, of: goed voorbeeld doet goed volgen. Curieus zijn zinswendingen
als ‘fictilis homo’, dat wil zeggen ‘een teer menneken’ en -met een sneer naar de
Grieken- ‘ad calendas graecas’, hetgeen in het spraakgebruik betekende:
‘nimmermeer’ of ‘tot Sint Juttemis’. Onder ‘pedarius senator’ wordt verstaan ‘een
volgher’, iemand die weinig oorspronkelijk is en zijn superieur klakkeloos achterna
loopt.
Erasmus kon als schrijver, vertaler en bewerker op een geweldige productie bogen.
Over de verzaking van de wereld, het Boek van de Anti-barbaren, Over de wijze van
preken, zijn geschriften tegen Luther en zijn imposante correspondentie zouden het
later in populariteit nimmer halen bij Erasmus' veelvuldig herdrukte Moriae
Encomium, de speelse en vaak sarcastische Lof der Zotheid (uitgegeven door Giles
Gourmont, Parijs, 1511). De titel bevat een woordspeling op de naam van Erasmus'
jongere vriend Thomas More, die in het Grieks ‘Moros’, dat is: dwaasheid, kon
betekenen. De godin der dwaasheid spotte en klaagde mistoestanden aan: ‘Fortuna
is de dwazen welgezind’; ‘de dwaasheid spreekt de waarheid, maar zij heeft een
zwak geheugen!’.
Terwijl een deel van Europa zich in het strijdgewoel stortte, werkte Erasmus aan een
verhandeling over de spreuk uit zijn Adagia: ‘Dulce bellis inexertis’: ‘de oorlog is
zoet voor wie haar niet kennen’. Oorlogen maakten de zieke Erasmus opstandig en
verdrietig. In een brief aan de abt Antonius
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van Sint-Omaars schreef hij: ‘Wij zijn opgesloten door de pest, worden door rovers
belaagd en we drinken slechte wijn! Maar wij zijn de overwinnaars!’
De controversiële, veelzijdige en avontuurlijke humanist blijft ook in onze dagen
interessant genoeg. Neem bijvoorbeeld de toneelcreatie van Henk van Ulsen in Wat
wil die Rotterdammer?, een dramatische act waarin hij Erasmus tot leven wekte.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 6001 E 18
Desiderius Erasmus, Communium adagiorum e chiliadibus Erasmi selectorum aliquot
centuriae in puerorum usum cum vernacula interpretatione..., Leuven 1534.
[opgenomen in een verzamelband]

Eindnoten:
1. A. Hulshof en M.J. Schretlen, De kunst der oude boekbinders: XVde en XVIde eeuwsche
boekbanden in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek, Utrecht 1921.
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Gezicht op Maastricht vanuit het oosten, gravure uit de stedenatlas van Braun en Hogenberg.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek, SB 6006 A 1/ 1-3 en
SB 6006 A 2/ 1-3
(Georg Bruin en Franz Hogenberg), Civitates orbis terrarum, dl 1-6: 1: Civitates...;
2: De praecipuis totius universi urbibus; 3-4: Urbium praecipuarum totius mundi;
5: Urbium praecipuarum mundi theatrum; 6: Theatrum praecipuarum totius mundi
urbium, Keulen (Peter von Brachel) 1572-1618.
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Driemaal vroegste stedenatlas
Van de vroegste systematische atlas van wereldsteden, Civitates orbis terrarum,
uitgegeven door Georg Braun (of Bruin, 1541-1622), kanunnik van de kathedraal
van Keulen, met platen van de in Mechelen geboren kaarttekenaar en graveur Frans
Hogenberg (1535-1590) zag ik drie exemplaren die zich in Maastricht bevinden.
De Stadsbibliotheek Maastricht bezit twee exemplaren met de originele Latijnse
tekst, die in goede tot redelijke staat verkeren. Eén exemplaar waarvan de ruim 360
stadsplattegronden met de hand zijn ingekleurd, en één exemplaar van een latere
editie van de atlas die niet is ingekleurd. Het eerste exemplaar bestaat uit vijf fraaie
goudgestempelde leren banden: dl. I 1593; dl. II ongedateerd; dl. III 1593; dl. IV
1594; dl. V ongedateerd; dl. VI ontbreekt. De ongekleurde versie bestaat uit dl. I
1612; dl. II ongedat.; dl. III 1593; dl. IV 1594; dl. V ongedat.; dl. VI 1618. Enige
bladzijden ontbreken. De Universiteitsbibliotheek Maastricht bezit daarentegen een
nog ouder exemplaar van deze oudste stedenatlas, een Franstalige editie uit 1575.
Ook dit is een niet ingekleurd exemplaar in een beschadigde lederen band, waarop
resten van de goudopdruk nog zichtbaar zijn, met enige waterschade aan het boekblok
zelf.
De Civitates orbis terrarum, vaak ook kortweg geciteerd als ‘Braun-Hogenberg’,
stamt uit de glorietijd van de kartografie. Deze stedenatlas documenteerde ‘de
belangrijkste steden van het universum’, in tekst en in beeld. Elke beschreven stad
werd geïllustreerd met een grote gravure, een stadsplattegrond in vogelvlucht geplaatst
in een min of meer gefantaseerde omgeving en voorzien van wat grafische
versieringen. Daarbij komt een pagina of twee stadsbeschrijving, met nadruk op de
historie. Braun voorzag de atlas van een inleiding, waarin hij het ontstaan van de
stad behandelde, ‘gebouwd als bescherming tegen vijanden en wilde beesten’ en de
betekenis van de individuele steden. De teksten bij de platen handelen over de
stadsgeschiedenis, lokale heldendaden en plaatselijke merkwaardigheden.
De grote stedenatlas is ‘rijk aan schilderachtige details, maar de versieringen maken
een strenge indruk’, schrijft de Britse cartograaf R.A. Skelton in zijn Decorative
printed maps of the 15th to 18th centuries (London 1967). Nog steeds van grote
interesse zijn de kleine tekeningen van figuren in de lokale klederdracht, die als
versiering bij de stadsperspectieven zijn ingetekend. Braun voegde ze overigens
voornamelijk toe vanwege de Turken, die van menselijke ‘konterfeitsels’
(afbeeldingen) niet gediend waren, omdat de islam dat verbood. Zij konden de atlas
dus niet gebruiken, dacht men, en ook niet voor militaire doeleinden misbruiken. Dit
laatste argument woog zwaar: men herinnerde zich de belegering van de keizerlijke
hoofdstad Wenen uit 1529 nog maar al te goed!
De productie en ‘marketing’ van een kostbaar product als deze atlas was een
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riskante en kapitaalsintensieve onderneming. Frans Hogenberg vestigde zich met
zijn bedrijfje in Keulen, waar hij de verkoop van de atlassen voor heel Europa
organiseerde. De platen voor de Nederlandse steden in zijn stedenatlas ontleende hij
aan de vroegere stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Dat was evenals
Hogenberg een calvinist die na de val van Antwerpen in 1584 naar Keulen was
uitgeweken. Talrijke andere onderdelen van de atlas zijn overgenomen uit het
Theatrum orbis terrarum, de prachtige atlas van de befaamde Antwerpse cartograaf
Abraham Ortelius (1527-1598), die in 1570 was verschenen. Dit werk was een
belangrijk model voor Braun en Hogenberg's Civitates, waarvan de opzet duidelijk
op Ortelius' Theatrum is gebaseerd. Hogenberg had zelf eerder als graveur bijgedragen
aan de eerste uitgaven daarvan. Van sommige belangrijke steden zijn er meer platen,
die over dubbele bladzijden zijn afgedrukt: Rome heeft er vier, Maastricht en
Jeruzalem elk twee. Soms zijn de perspectieven van blijkbaar minder belangrijk
geachte steden met drie tegelijk gegroepeerd op twee tegenover elkaar liggende
pagina's. Zo'n trio is: Mechelen, Leuven en Bergen op Zoom. De atlas beperkte zich
niet tot Europa: de reizen van de zeevaarders leverden gegevens op over steden als
Constantinopel, Aden en zelfs Calcutta.
Voor Limburg zijn uiteraard de prenten en de beschijving van Maastricht van groot
belang. Braun noemt Maastricht ‘de sterke stad aan de Maas’. Hij schrijft over de
Maastrichtse humanist ‘Matthias Herbin’, de ‘Recteur de l'escole de Mastrect’ (dat
is dus Mathieu Herben of Herbenus, rector van de school van het kapittel van
Sint-Servaas). Op de platen staan interessante details, bij voorbeeld, de ‘Hunneberg’
en ‘Huyschberch’, de toenmalige benaming van de Sint-Pietersberg. Braun beschrijft
‘de aangename hellingen en bosschages in het zuiden’ (de Sint-Pietersberg en het
Cannerbosch?), merkt de korenvelden op en constateert dat de grond hier goed voedsel
voor de beesten oplevert. De enige vermelde plaats in de buurt is Gellick! Op een
groot eiland in de Maas zijn twee vrouwtjes te onderscheiden die een rij hemdjes in
het gras te bleken leggen. Ook aan de kant van Wyck werd op de weiden aan de
Maasoever wasgoed gebleekt. Op de voorgrond trekt een man met paard en ploeg
door het vlakke landschap. De grote cartouche met de titel van de prent en de
toelichting daarop wordt geflankeerd door een zwierig geklede edelman en zijn
vrouwe, die Maastrichtse inwoners moeten voorstellen, in gezelschap van twee
soldaten, symbool voor de militaire functie van de vestingstad Maastricht.
In de legenda of toelichting bij een van de platen van Maastricht is de volgorde van
de cijfers, die naar een lijstje gebouwen en stadspoorten verwijzen, in de war geraakt:
na 24 en 25 volgen 27, 26 en 28. Deze drukfout is in latere uitgaven hersteld. De
atlas werd vijftig jaar lang herdrukt. Om een uitgave compleet te krijgen, moest men
delen aanschaffen die in verschillende jaren waren gedrukt. Daardoor kan het
bijvoorbeeld voorkomen dat in een individuele set het derde of het vierde deel ouder
is dan het eerste!
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Edel of dierlijk door Lavater-portret
Een van de meest schilderachtige figuren uit de achttiende eeuw was Johann Kaspar
Lavater (1741-1801), protestants predikant in Zürich, religieus dichter en pedagoog,
die in Europa naam maakte als gelaatkundige. Goethe was een tijd met hem bevriend.
Hij wisselde met deze Zwitser ideeën uit. In de Jezuïetencollectie van de
Universiteitsbibliotheek Maastricht bevindt zich een exemplaar van het bekende
vierdelige werk van Lavater, dat in de Nederlandse vertaling heet: Over de
Physiognomie. Het is in 1781 verschenen bij Joh. Allart in Amsterdam. Goethe
schreef een bijdrage in dit boek over gelaatkunde.
Lavater ging overwegend intuïtief te werk. Zijn studie van gelaatsprofielen verwierf
op den duur een zeker gezag, mede door het reken- en meetkundige systeem dat hij
ontwikkelde voor de psychologische interpretatie van menselijke gelaatstrekken en
schedelvormen, waarbij hij zich baseerde op silhouetten (schaduwportretjes en profil).
Tegenwoordig worden de werken van Lavater als curiosa beschouwd, maar in zijn
tijd werden ze wel degelijk serieus genomen. Zijn theorieën muntten niet uit door
logica; levendige fantasie had vaak de overhand. Naast zijn physionomische studies
heeft hij nog andere merkwaardige verhandelingen geschreven, bijvoorbeeld over
visioenen, de duivel, de spoken en het leven na de dood. Het verbaast niet dat
sommigen deze ‘wundersüchtige’ asceet uit de periode van de Sturm und Drang
bijgeloof verweten. Maar hij vond ook medestanders die, net als hij, tegen de
Verlichting en het opkomende nationalisme waren gekant. Een in felle bewoordingen
gesteld pamflet tegen de Franse bezetters deed hem in de gevangenis belanden.
Lavater begint zijn verhandeling bij Aristoteles en Plato, die mensen- en
dierengezichten al met elkaar vergeleken. Hij schakelt dan over naar de Italiaan
Giovanni Battista della Porta (1535?-1615), een vanuit een magische ideeënwereld
denkende natuuronderzoeker die -bijvoorbeeld- in gezichten van jagers een gelijkenis
ontdekte met de koppen van hun jachthonden. Vooral de gravures waarin zulke
overeenkomsten worden gepresenteerd zijn hartveroverend. Geitenbokken en
daaronder de gezichten van frappant daarop gelijkende patriarchen: smalle schedels,
haarslierten, een stevige sik. Lavater steekt hier de draak mee, want: ‘Bij de mens
heeft menselijkheid altijd voorrang, die het dier nooit zal bereiken’. Daarom is Porta
met speculaties over de ‘ezelachtigheid van een man’ op de verkeerde weg. Het
‘flodderige nederhangen der onderlippe’ in de tekeningen heeft niets menselijks.
Niettemin koppelt ook Lavater het uiterlijk aan het karakter. Hij onderscheidt ‘trappen
van dierlykheid’ in het menselijk gelaat. Een dubbele boog in de gezichtslijn van de
mond duidt op ‘eene wilde en onmenschlyke dierlykheid’.
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Eén van de afbeeldingen uit de Nederlandse bewerking van Lavaters Physiognomie. Een gezichtstype
wordt hier met de kop van een os vergeleken; uit zulke identificaties trok Lavater ook psychologische
conclusies: ‘Dat in den bovenstaanden Manskop zich voordoet iets -dat om het met één woord te
noemen, naar een beest zweemt, zal buiten allen twyfel weezen: - Doch my dunkt - meerder een
mengsel van eenen Os en Leeuw, dan alleenlyk het osachtige daar in te vinden zou zyn’.

Een portret van Johann Caspar Lavater.
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Zijn er paarden met zwane-, herte- en zwijnshalzen, een mens met een zwaan-achtige
hals neigt naar hoogmoed. Mooi is edel, ‘trots, moedig, vermeeten’. Zo straalt de
tijger ‘gramschap en bloeddorstigheid en valsche list in de oogen’ uit. Erger: dit ‘lykt
op het blyde lachen van den Satan, wanneer een vrome valt’.
In Romeinse catacomben zijn pogingen ondernomen door sorteren van schedels en
botten te achterhalen, welke onderdelen behoorden tot het skelet van ‘eenen Heiligen’
of ‘eenen heillozen guit’. Hier houdt de schrijver zich op de vlakte. Zijn ‘wezenkunde’
is maar een hulpmiddel. In de botten is hoogstens ‘sterkte en zwakheid’ te
onderkennen. Aan schedelvormen, waaronder ‘stomkoppen, klootsche hoofde’
(vierkante koppen en waterhoofden) is wel ‘eene neiging’ af te zien. Duitsers hebben
grote achterhoofden en Nederlanders -vond Lavater- hadden langwerpige hoofden.
Ouders en schoolmeesters moeten bij het slaan de hoofdschedels of ‘bekkeneelen’
der kinderen zeker ontzien!
In de silhouetten van schedels ‘onderzocht’ de Zwitserse dominee de menselijke
aanleg, eigenschappen als ‘natuurlyke inwendige kracht’, scheppingskracht enzovoort,
die daarin zouden zijn weerspiegeld. De vooruitspringende kin is een pluspunt, maar
stompneuzen hebben snel een hang tot zorgeloosheid, stompheid en domheid!
Dweperig merkt Lavater op dat het ‘voorhoofd van een genie zweemt naar edele
tederheid’.
En dan komen de racistische vooroordelen. Lavater toont ‘Het aangezigt van eenen
Moor’ (waardoor de lezers) ‘in de diepten der onmenschelykheid nederdaalen’.
Borstelige wenkbrauwen daarentegen zijn ‘het Ordens-Lint der Philosophen’. Een
hoogleraar uit het Noord-Duitse Oldenburg, B. von Lichtenberg, krijgt de kans
Lavater in dit boek terug te fluiten: ‘kan een geleerde man er soms niet uitzien als
een ossendrijver, een lastdrager of werkman?’ En waarom zou een knecht niet het
sierlijke voorkomen kunnen hebben ‘van eenen hoogontwikkelden Prins?’ Hij vraagt
zich af of God bij voorbeeld de ziel van een Newton in ‘het ligchaam van eenen
Neger’ had kunnen plaatsen en hoe ‘eene engelachtige ziel in een lelyk ligchaam’ is
te ontdekken. ‘Zoude Newton in eenen zo anders gestelden kop van den Neger zyne
Licht - theorie uitgevonden hebben? Dat is de vraage’.
Lavater wist geen oplossing. Hij hulde zich liever in poëtische teksten bij zwart
ingekleurde schedelprofielen. Prominente tijdgenoten wier edele inborst in zijn
portretten duidelijk werd, waren zeer content.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU PS BII 1 / MU WAF 5 D 9-11 /
SU BF 851
Johann Caspar Lavater, Over de physiognomie (vertaald uit het Duits door J.W. van
Haa), dl. 1-4, Amsterdam (Johannes Allart) 1780-1783.
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De titelprent van de Nederlandse bewerking van Chomels Woordenboek, waarop allerhande agrarische
en huishoudelijke activiteiten zijn uitgebeeld: de akkerbouw, jagen, vissen, maar ook zaken als het
bakken en het distilleren. De prent benadrukt dus de op het praktische huiselijke leven gerichte
strekking van het boek.
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Wereld van Chomels woordenboek
Onder een woordenboek verstond men vroeger iets anders dan nu. Het Algemeen
huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek, van de Franse geestelijke
Noël Chomel (1633-1712) is naar onze maatstaven eerder een encyclopedie. In de
Jezuïetencollectie van de Universiteitsbibliotheek Maastricht bevindt zich een tweede
druk van dit werk, dat in 1778 werd uitgegeven door Joh. le Mair in Leiden, in
samenwerking met de Leeuwardense boekhandelaar J.A. de Chalmot. De zeven
kloeke, in halfleder gebonden delen, zijn een ingrijpende Nederlandse bewerking
van de derde, sterk vermeerderde Franse editie van Chomels Dictionnaire
oeconomique... uit 1732.
Het is een vreemdsoortig naslagwerk dat enerzijds serieuze informatie geeft, maar
daarnaast ook rare en niet te controleren verhalen bevat. De uitgever, Jacques
Alexandre de Chalmot (ca 1720-1801), die de Nederlandse tekst zelf redigeerde,
zegt dat hij tien jaar nodig had gehad om Chomels ‘verwarde mengeling’ te ordenen
en te bewerken. Hij roemt de hulp van J.H. Knoop, de hortulanus (hovenier) van
prinses Maria Louisa van Oranje-Nassau, en van talrijke professoren. De Chalmot
zou nog een Vervolg op Noel Chomel, Algemeen huishoudelijk-... woordenboek
uitgeven, in maar liefst negen delen (1786-1793).
Het rijk geïllustreerde Woordenboek werd opgedragen aan de gouverneur-generaal
van Nederlands-Indië, Jeremias van Riemsdyk. Waarom? De bewerker wil zijn zoon,
Hendrik Amelius de Chalmot, ‘ten sterksten’ bij diens superieur aanbevelen! Tot
vaders verdriet had Hendrik zijn boekhandel niet willen overnemen, maar had voor
een ambtelijke carrière gekozen in de Oost, waar hij het bracht tot ‘Eerste Clerq van
Politie en Secretaris van Justitie’ op het eiland Ternate.
Het achttiende-eeuwse Woordenboek is zulke avontuurlijke lectuur, omdat het,
vergeleken met uitgaven in onze dagen, onzakelijk, inconsequent en grillig van opzet
is en zonder neiging tot objectiviteit. Enkele voorbeelden: astrologie heet hier
‘sterrewaan’, maar een verdere verklaring wordt overbodig geacht. Vrouwen die het
‘vel van het aangezigt’ willen versieren, leren gestampte wortels van Salomonszegel
en leliebollen te gebruiken, die met varkensreuzel en schapenvet tot crème worden
verwerkt. De goede ‘Parfuimen’ zijn van witte, grijze, gele en zwarte amber uit de
potvis. De amber is goed voor ‘hert, maag en hersens’. ‘Geletterde persoonen’ krijgen
er echter ‘opstygingen en duyzelingen’ van. Als ‘rookpoeyer’ (wij zouden zeggen
wierook) is amber een afrodisiacum: ‘voortreffelijk om het zaad bij mannen aan te
zetten’.
Het artikel over bier en de brouwkunst is over zestien kolommen uitgemeten: menig
bierboekje van nu is minder informatief dan deze verhandeling.
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Dronkenschap is overigens ook mogelijk zónder te drinken: ‘De uitwaasseming der
vlugge geesten uit wyn kan yemand die in een wynkelder verblyft door inademing
dronken doen worden en de hersenen aandoen’. Wie 's anderendaags na een drinkgelag
‘een berooid hoofd’ heeft, vindt ‘schielyk’ heil bij een glas ‘alsemwyn’. Thee,
‘koolsop’ (koolsoep), bittere amandelen, zoete melk en amandelolie zijn volgens dit
vademecum eveneens geschikt om een kater te verdrijven.
Hoe richt men een bibliotheek in? Het Woordenboek spreekt: ‘Van een Boekery die
schoon en proefkundig ingerigt moet zyn dient men bij goed weer de ramen te openen
en voor doortocht te zorgen’. Boekenkasten dienen van ‘Eiken zonder kant en spint’
vervaardigd te worden. Jaarlijks dienen ze dunnetjes met ‘terpentynwater overstreken’
te worden en ‘met campher te worden berookt’. Tegen ongedierte helpt ook enige
boeken in ‘Rusleeder’ te laten binden en losse stukjes van dit leer in de kasten te
leggen, om wormen af te schrikken.
Zonder wiskundige kennis was het moeilijk verantwoord klassieke bloemperken aan
te leggen. Het boek geeft derhalve uitklapbare sjablonen, die lieden met grote tuinen
konden overnemen. Zó eenvoudig kon men over goede (Franse) smaak beschikken!
De toen al modieuze ‘Broeijkonst’, het vervroegen van gewassen door middel van
warmte, dus door teelt onder glas, krijgt alle aandacht. Elementaire biologie over
‘man-wijvige planten’ of de zin van ‘zap en honingkastjens der blommen’ ontbreken
evenmin als een verhaal over ‘atomen’. Daaronder worden hier overigens allleen de
‘kleine diertjens’ verstaan die onder microscopen niet te zien waren! De medische
verhandelingen in het Woordenboek, zoals die over het aderlaten en de behandeling
van kraamvrouwen, kunnen wellicht als handleiding gediend hebben. Bijna eindeloos
zijn de opsommingen van remedies, bijvoorbeeld hoe van aambeien af te komen, en
‘Een zakje met zout om de hals bewaart voor een beroerte’. ‘Aalvet’ hielp tegen
doofheid.
Dan volgt plots een vreemd verhaal uit duistere bron: ‘Reizigers berigten dat
Bavianen-aapen, vrouwen alleen aantreffend, derzelve verkrachten’. En:
‘Vrouwspersoonen met eenen baard begiftigd: de meesten van deze zyn moedige,
manbaare Heldinnen’.
In het hoofdstuk voedsel staat het recept om van ‘Tartouffels’ (aardappelen) samen
met meel brood te bakken. ‘Aalmoes’ heet de compôte van gestampte schieraal, met
‘Thimiaan’ (thijm) en zout. Zéér ouderwetse snoepjes heten ‘concerf’. Dit is het
recept: ‘Neem roode Provincieroozen’, stamp de knopjes tot pap, meng die met
‘suikersyroop’ en laat de massa ‘op een schoon papier’ hard worden.
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Het is niet verwonderlijk dat deze lectuur grif aftrek vond bij wie het zich kon
permitteren. De intekenaren zijn vaak prominenten uit de wetenschap, het bestuur
en de handel. Twee in Limburg woonachtige personen uit de lange lijst namen: Mr.
Joh. Franc van de Broeck, ‘raad en momboir (vertegenwoordiger, bestuurder) van
de Souvereine Raad in 't Overquartier van Gelderland’, wonend in Venlo, en Jhr.
Jetze Edzard van Burmania, luitenant-generaal in dienst van de Staten-Generaal, als
grootmajoor gestationeerd te Maastricht. Op welke tijd van de dag zouden zij hun
ever-cotelettes hebben laten opdienen? Want waarschuwde Chomel niet: ‘Het eten
van wild zwyn geeft zwaare droomen’?

Maastricht, Universiteitsbibliotheek SU TX 165 (aanwezig: dl. 1-7)
Noël Chomel; Jacques Alexandre de Chalmot (red.), Algemeen huishoudelijk-,
natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek, vervattende veele middelen om zijn
goed te vermeerderen en zijne gezondheid te behouden, met verscheidene wisse en
beproefde middelen voor een groot getal van ziektens en schoone geheimen om tot
een hoogen en gelukkigen ouderdom te geraken, door Noël Chomel; 2de druk geheel
verbeterd en meer als de helfte vermeerderd, door J.A. de Chalmot. - Gevolgd door
dl. 8 t/m 16 o.d.t.: Vervolg op Noel Chomel, Algemeen huishoudelijk-... woordenboek
/ door Jacques Alexandre de Chalmot, dl 1-16, Leiden / Leeuwarden / Kampen /
Amsterdam (H.A. de Chalmot et al.) 1778-1793.
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Christus valt onder het kruis, houtsnede uit Die neghen couden.
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Lijdensgevoel om vrome ziel te verkwikken
Een vroeg zestiende-eeuws gebedenboekje dat best curieus, maar in zijn soort niet
zeldzaam is. Het is getiteld: Dit zijn die neghen couden. Met meer andere devoot(e)
oeffeninghen vander Passien Jesu Christi, Ende met veel suyverlycke ghebedekens.
Een sober bandje, wit met gespikkeld roze, thans bewaard in de Jezuïetencollectie
van de Universiteitsbibliotheek Maastricht. Het in zwart en helderrood gedrukt werkje,
rijk met houtsneden verlucht, werd in 1544 ‘Gheprent tot Delft in Holland / Bi die
Vismarct / Bimi (door mij) Symonians, Boeckdrucker’.
De anonieme schrijver heeft oefeningen, overpeinzingen, gebeden en verzuchtingen
over het lijden van Jezus verzameld, gerangschikt en ze mogelijk ook bewerkt en
met eigen ‘ghebedekens’ aangevuld. De bedoeling is religieus: dat door tot het gevoel
sprekende, medelijden opwekkende teksten en afbeeldingen de lezer zich zal bezinnen
op Jezus' lijden en sterven, om zo tot een Gode welgevalliger levenswandel te komen
en inniger met Hem verbonden te worden.
De sfeer is goed getroffen in een zin als deze: ‘Och, och, och, hoe bitter, hoe sware
en hoe hart was die doot Jesu <voor> die gebenedyde moeder (Maria) die dat swaert
der droefheyt door haer reyne hert sneet’. Het relaas eindigt met de aansporing zoveel
‘Paternostere en Ave Marias’ (Onze Vaders en Weesgegroetjes) te bidden. De
houtsneden maken een nogal onbeholpen indruk: er is geprobeerd zóveel lijdensdetails
bij elkaar te zetten dat het zoekplaatjes geworden zijn.
De in de titel genoemde ‘coude’ heeft betrekking op een negental smartelijk
geschilderde voorbeelden van koude-beproevingen die Jezus in zijn leven heeft
ondergaan. De ‘koude-overdenkingen’ zijn verdeeld over de dagen van de week. Ze
gaan over ‘de coude die onse Heere leedt’ in de kribbe in Bethlehem, in ‘dat arme
huyseke’, geplaagd door bar weer. Ook de geseling aan de ‘coude steene cal-one’
(de geselpaal of ‘kolom’), de martelingen die hij onderging van de ‘v<er>maledide
Jod<en>’ en de kou doorstaan tijdens de kruisdood zelf zijn even zovele kapstokken
voor een vroom verhaal.
Soortgelijke oefeningen zijn vastgeknoopt aan de banden die Jezus tijdens zijn leven
letterlijk of figuurlijk knelden. De lezer wordt opgeroepen zijn banden met de zonde
te verbreken. Een gewetensonderzoek -aanbevolen door zekere ‘cancelier van Parijs’,
-vermoedelijk de theoloog Jean Gerson- stelt de vraag: ‘versaeckt u alle ketterie,
wichelie, toverie, ongelove en al dat door de heylige kerck verbiet te geloven?’ Ook
de ‘vergeten zonden’ moeten worden berouwd en opgebiecht. De kracht van het
gebed blijkt uit het verhaal dat een lijdende paus op zijn sterfbed zijn privé-kapelaan
voor hem liet bidden, waarna de kerkvorst plotsklaps geheel zonder pijnen was.
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Een niet nader genoemde ‘doctor’ (kerkvader of theoloog) stelde een ‘passie-lithanie’
samen. Roerend is de historie van de ‘olyfboom op Calvarie’ met ‘droppels bloet’
aan zijn takken die uitgerekt worden als Christus' ledematen. Ook de harp is een
geliefd zinnebeeld van Jezus' lijden. Het (kruis)hout, de vijf gaten (= de vijf stigmata
of kruiswonden), het uitrekken van de snaren (= de marteling), die zijn gemaakt van
de darmen van het lam: in dat alles vindt men een gekunstelde verwijzing naar het
‘onschuldig lam Christi’, Christus als ‘Lam Gods’.
De vrome kan met zijn gebeden ‘bloemkes vlegten om de mastboom des cruysen’.
Mystiek bevlogen is het gebed ‘uyt de wyngaert van Engady’. De levenssappen voor
de ziel stromen door de ranken van de wijnstok: een zinnebeeld dat eeuwenlang in
preek en prent zó vaak herhaald is dat het slijtplekken vertoont, maar soms toch nog
geestdrift kan opwekken, zoals bij de confrontatie met het vrome boekje uit Delft.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU WA 264 A 28
Anoniem, Dit zijn die neghen couden. Met meer andere devoote oeffeninghen vander
Passien ons Heere Jesu Christi, ende met veel suyverlijcke ghebedekens, Delft
(Symonians) 1544.

Jos Stijfs, Limburgs boekjuweel. Cultureel erfgoed in Limburgse bibliotheken

157

Nieuwe wereld van horen zeggen
Arnoldus van den Berg (1625-1683), die publiceerde onder de Latijnse versie van
zijn naam, Montanus, was predikant in Schellingwoude en later rector van de Latijnse
School in Schoonhoven. Met zijn religieuze geschriften is hij nooit erg opgevallen.
Maar zijn verhalen over verre landen -die hij zelf overigens nooit bezocht had- vielen
beter in de smaak. Hij schreef De wonderen van't Oosten ofte de beschryving en
oorlogs-daden van Oud en Nieuw Oost-Indiën (1650). Vervolgens richtte hij zich
tot het Westen: uit 1671 dateert De nieuwe en onbekende weereld, of: Beschryving
van America en't Zuid-land; vervaetende d'oorsprong der Americaenen en
Zuidlanders, gedenkwaerdige togten derwaerds. De Universiteitsbibliotheek
Maastricht bezit een exemplaar van dit werk, dat afkomstig is uit de boekerij van het
Missiologisch Instituut van het ‘Canisianum’, het Theologisch College van de orde
der jezuïeten in Maastricht. Het kostbare, want op het grote ‘folio’ formaat papier
gedrukte boek (een ‘foliant’), werd uitgegeven door Jacob Meurs, Boek-Verkooper
en Plaet-Snyder in Amsterdam.
Het met gravures van Gerardus van Schagen verluchte werk is opgedragen aan ‘Joan
Maurits prins van Nassouw’, vanwege diens ‘manhafte dapperheid’ die ‘vermaerde
oorlogs - blixems’ als de antieke Romeinse veldheren zelfs overtrof. Johan Maurits
van Nassau-Siegen, een neef van de Oranjes, thans nog bekend als bouwheer en
naamgever van het Mauritshuis, bekleedde belangrijke militaire functies in de
Republiek en was gouverneur van Brazilië tijdens de Nederlandse overheersing van
die kolonie. Volgens Montanus was hij in de ‘Nieuwe Weereld’ opgewassen tegen
‘den Spanjaerd’, en ‘voerde 't Evangelium derwaerds’: zijn grootste zegepraal was
dat hij ‘verslaegene vyanden’, bekeerde ‘afgooden-dienaers en ongeschikte heidenen’
tot Christus ‘gebragt’ had.
Montanus presenteert een mengsel van officiële geschiedenis, overleveringen en
dolle verhalen uit den vreemde. Onder zijn beschrijving vallen gebieden die nu tot
de Verenigde Staten behoren, zoals Florida en Virginia; in Zuid-Amerika landen als
Brazilië, Mexico, Peru en Paraguay en Caraïbische eilanden als Cuba, Puerto Rico
en Bermuda. Bizar zijn de verhalen over de ‘Yguana's’, viervoetige slangen die te
vinden zijn op Cuba, waar reizigers zich verwonderen over de aan repen gesneden
varkens die in de zon hangen te drogen. Op Puerto Rico -verhaalt Montanus- lopen
staartloze gevlekte varkens met de navel op de rug; ze ademen tevens via dit
(lucht)gat, waardoor zij al dravend hoge snelheden kunnen bereiken.
De ontdekkingsreizen van ‘Colonus, doorgaens hoewel verkeerdelyk Columbus
genaemt’, en van Magalhães, Amerigo Vespucci en Abel Tasman, nemen een
voorname plaats in, evenals de verovering van Midden- en Zuid-Amerika
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Titelpagina van Montanus' boek over de Nieuwe Wereld, waarop is verbeeld hoe de verschillende
inheemse volkeren van Amerika de rijkdommen van het continent ophopen aan de voeten van het
Nederlandse fort (links) en zijn bewoners (rechts).
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door Pizarro. Dat geldt ook voor godsdienstige rituelen van inheemsen (in
zonnetempels in Peru) en vooral de (geslaagde) missionering via de kolonisatoren.
Franciscanen, jezuïeten en jacobijnen hebben op de ‘Canibales Eilanden’ -waartoe
bij voorbeeld Guadeloupe wordt gerekend- met succes missieposten gevestigd; en
van de wilde inwoners kalme christenen gemaakt.
Dominee Van den Berg vindt dat er geen woester volk is dan de Guaymures, een
blanke reuzenstam in Brazilië. ‘Zij leven als beesten zonder huizen’. Zij verslinden
mensen zoals tijgers dat zouden doen en ‘eten zelfs hun eigen kinderen op’. De
Guaymures bedienen zich van reusachtige pijlen en bogen. Op het Sacrificie Eiland
staat een grote marmeren leeuw met doorgesneden hals waaruit het bloed gutst van
geofferde gevangenen. Zulke teksten en vooral de onvergetelijke prenten doen het
boek lijken op een stripbundel met een dosis horroravonturen.
Maar de ‘horror’ kwam van twee kanten: Montanus citeert de niet nader
geïdentificeerde Italiaan Hieronymus Benzo, die vertelt hoe een inheemse, Indiaanse
edelman uit Nicaragua tegen hem verzuchtte: ‘Wat bedrijven, o Christen, de
Christenen niet! Naewelyx zetten ze de voet binnen een Indiaensche hutte, of eischen
maiz, hooning, winter-klederen, goud, zilver en een vrouw, om te beswangeren.
Waerlyk geen ondeugender <ras?> draegt d'aerd-boodem’. Ook Peter Martijn,
raadsheer van keizer Karel V, getuigde al dat in Peru honderdduizenden ‘westersche
Indiaenen’ door de Spanjaarden werden vermoord en dat meisjes die zwanger waren
gemaakt door de bezetters, zich in aangespitste ‘boomstronken’ (spiezen) stortten,
of zich uit wanhoop aan de bomen verhingen.

Maastricht, Universiteitsbibliotheek MU RAA 504
Arnoldus Montanus, De nieuwe en onbekende weereld, of: Beschryving van America
en't Zuid-land; vervaetende d'oorsprong der Americaenen en Zuidlanders,
gedenkwaerdige togten derwaerds... verciert met af-beeldsels na 't leven in America
gemaekt, en beschreeven door Arnoldus Montanus, Amsterdam (Jacob Meurs) 1671.
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De titelpagina van Lagarde's Histoire du Duché de Limbourg toont een gezicht op het sterke stamkasteel
van de oorspronkelijke hertogen van Limburg. Dit was gelegen aan de rand van het gelijnamige
vestingstadje bovenop een rots die uittorent boven de Vesdre. Het linker plaatje is een wel zeer
romantische verbeelding van een gebeurtenis uit de Middeleeuwen: Reinoud van Valkenburg, in
oorlog met de hertog van Brabant, spijkert zijn handschoen op de stadspoort van de (half-) Brabantse
stad Maastricht.
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Met Lagarde naar hertogdom
‘Het krijgshaftige element overheerst in de geschiedenis van het Hertogdom Limburg.
Onze helden zijn geen ruwe plebejers die marcheren onder de banieren van huurlingen
om de vrijheid te veroveren (...) Neen, het zijn ridders die, naar de woorden van een
groot dichter, drie wapenrustingen hadden: 1. moed, 2. staal als kleding, 3. graniet,
hun fort.’
Dat schrijft Marcellin Lagarde in Histoire du Duché de Limbourg, dat in 1848
door A. Jamar in Brussel is uitgegeven. Het boekje is te vinden in de bibliotheek van
het Stadsarchief Heerlen.
Het Zuid-Nederlandse hertogdom Limburg was verbonden met de burcht Limburg
of Limbourg aan de Vesdre (Vesder, Weser), gelegen ten zuiden van de huidige
Nederlandse provincie van die naam, in het noordoosten van de Belgische provincie
Luik. De oude Keltische benaming ‘Lymborg’ of ‘Leinburg’ duidde op een versterkte
plaats op een rots aan het water. Het hertogdom is omstreeks het jaar 1000 ontstaan
uit verbrokkeld Karolingisch gebied in Neder-Lotharingen en het behoorde tot de
Karolingische Luikgouw. Vanuit de burcht Limburg oefenden de graven, later
hertogen van Limburg de macht uit over het omringende gebied, waarin bijvoorbeeld
het dekenaat Maastricht en de abdij van Sint Truiden lagen.
Negen graven en hertogen van Limburg, met namen als Walram, Hendrik, Irmgard,
regeerden in de periode 1064-1288. In 1288 stond de toekomst van Limburg op het
spel tijdens de Limburgse Successieoorlog. Uiteindelijk werd Limburg in de Slag
van Woeringen (nabij Keulen) door Brabant veroverd. In de Algemeene Geschiedenis
des Vaderlands van J.P. Arend (1840 e.v.) komt een dialoog voor tussen de
zegevierende hertog Jan I van Brabant en een gevangen genomen tegenstander, graaf
Adolf van Nassau. ‘Wie zijt gij dappere Ridder! wiens moed mij heden zooveel zorg
en moeite veroorzaakt heeft?..’, vraagt Jan van Brabant. Adolf antwoordt zijn
tegenstander recht in zijn gezicht: ‘aan dit zwaard, dat vijf van uws gelijken gedood
heeft, moest gij niet ontkomen zijn!’ Hertog Jan zou van zoveel moed versteld hebben
gestaan en de graaf onmiddellijk zonder losgeld hebben vrijgelaten. Vanaf dat moment
deelde het kleine Limburg de lotgevallen van het hertogdom Brabant.
Tot het einde van de achttiende eeuw werd met de naam Limburg het gebied
aangeduid dat werd begrensd door de Maas en het Land van Luik in het zuiden en
westen, Aken en Kornelimünster, Stavelot en Luxemburg, in het oosten en zuidoosten,
het Opperkwartier van Gelre en enige zelfstandige rijksheerlijkheden in het noorden.
Hier lagen heerlijkheden of ‘landen’ als Valkenburg met achtendertig dorpen, 's
Hertogenrade (Rolduc) met vijftien dorpen en het graafschap Dalhem, dat twintig
dorpen omvatte. Na de
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Franse Tijd kwam het oude hertogdom Limburg vrijwel volledig bij de nieuwe,
Franstalige provincie Luik. Volgens de wens van Koning Willem I, die de naam
Limburg niet verloren wilde laten gaan, werd deze toegekend aan het voormalige
Franse departement Nedermaas en een deel van het voormalige departement Roer,
zodat het Nederlandstalige deel van het oude prins-bisdom Luik werd verenigd met
de Nederlandse territoria langs de Maas. Bij de onderhandelingen tussen de grote
mogendheden naar aanleiding van de afscheiding van België werden twee van de
oorspronkelijke provincies, Luxemburg en Limburg, op basis van gelijke
inwonersaantallen, gesplitst en tussen België en Nederland verdeeeld. De Maas werd
de grens tussen twee provincies Limburg. Als ‘troost’werd Nederlands-Limburg als
hertogdom lid van de Duitse Bond.

Op persoonlijke wens van Koning Willem I
Het samen met het tweelingstadje Dolhain ongeveer vijfduizend inwoners tellende
stadje Limbourg is te vinden in de provincie Luik, tussen Verviers en Eupen, waar
Gileppe en Vesdre samenvloeien. Het werd gebouwd op de steile bergrug die
vijfenzeventig meter boven de Vesdre uitrijst, en in een mooie omgeving. Op tal van
schilderachtige plekjes kan met enige fantasie historisch sentiment opbloeien, al
resten slechts schamele stukken van het beroemde kasteel en de vestingmuur. Beneden
in het dal ligt de grauwe, Waalse werkomgeving van Dolhain-Limbourg.
Vér over de oude resten van Limburgs oorsprong heen gedijen in onze tijd vooral in
officieel - regionale kringen, de ‘grote verbondenheid’, ‘historische banden’, ‘eeuwige
vriendschap’ en soms zelfs nog de ideële eenheid van beide Limburgen. Het zijn
vaste thema's bij meer of minder bestuurlijke, folkloristische, culturele en commerciële
feestelijkheden. Maar de Groot - Nederlandse én Groot-Limburgse supporters houden,
na de Tweede Wereldoorlog, over het algemeen de mond. Het Europese visioen werd
realiteit, het Euregionalisme floreert. Dan kunnen de dromen over het oude hertogdom
Limburg de euforie slechts versterken.

Heerlen, Stadsarchief 20 F 18
Marcellin Lagarde, Histoire du Duché de Limbourg (= Bibliothèque national, Série
historique [9]), Bruxelles (A. Jamar) [1848].
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Roemruchte Reinaert verkend
Het verhaal van Reintje de Vos blijft actueel; zijn sluwe streken zijn in elk tijdperk
herkenbaar. Daarom heeft iedere periode zijn eigen Reinaert. Want de bespottelijkheid
van gezagsdragers is tijdloos. Ze is al heel vroeg te boek gesteld. Het vindingrijk
manoeuvreren van de uitgeworpene -of hij nu als schavuit, als anarchist, als provo
of als verzetsheld wordt voorgesteld- kreeg autoriteit én lezers. Soms is de
overwinning van listigheid op dom geweld aan de orde. De andere keer illustreert
het Reinaert-verhaal de opkomst van de burgerij: feodale adel en geestelijkheid die
een lesje krijgen. Het Reinaert-epos is ook mísbruikt. Er bestaat een ‘Dietsch’
bedenksel uit 1941, met de vos als NSB-er in de clinch met een ‘Jo(o)d - ocus’, een
onbetrouwbare Semitische neushoorn.
De sympathie voor de streken van Reinaert, brutale slimmerik die de veinzers,
deftigen, onbenulligen voor de gek houdt, de steunpilaren van de maatschappij afzet
en om de tuin leidt, is grenzenloos en van alle tijden. De Gentse monnik Nivard
schreef ±1150 het verhaal over Ysengrimus. Uit Frankrijk komt Le roman de Renart
(twaalfde/dertiende eeuw). Van den Vos Reynaerde, een van de hoogtepunten in de
Zuid-Nederlandse literatuur in de Middeleeuwen, dateert uit de dertiende-eeuw.
De bronnen van dit Vlaamse dierenverhaal gaan terug op vier handschriften: twee
uit de dertiende en twee, in gedeelten, uit de veertiende eeuw.
Over het auteurschap van Van den Vos Reynaerde zijn boekenkasten vol geschreven.
Als schrijver komen in aanmerking een Vlaamse Willem uit Gent (hij wordt aangeduid
als ‘Willem die Madoc maecte’) en een zekere Arnout, Aernout (of Perrout?). Zij
worden beschouwd als maker(s) van deze berijmde Reinaert (3.472 versregels) of
gedeelten ervan. Uit de veertiende eeuw stamt de Reinaert II, een proza-versie die
minder moraliseert dan de Reinaert-verzen.
Reinaert is nog niet vergeten. Om de vier jaar trekken in september de praalwagens
van de Reynaert-Ommeganck door het Zeeuwse Hulst. Reinaert de vos, koning
Nobel, Bruyn de beer, de haan Coppe, Tibeert de kater en de andere Reynaert-dieren
figureren in een stoet, die door kinderen op één lijn wordt gesteld met carnaval.
Lezers worden wereldwijd op Reinaert-verhalen getracteerd, in talrijke versies en
varianten van het diersprookje, waarin de vos Reinaert wordt aangeklaagd wegens
zijn schurkenstreken tegen de andere dieren.
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Titelprent van de negentiende-eeuwse editie van het middeleeuwse Nederlandse fabeldicht Van den
vos Reinaerde, geschreven door ‘Willem die Madoc maecte’.
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De Reinaert is geen jeugdverhaal, maar aan de bewerkingen voor de jeugd dankt hij
voor een groot deel zijn populariteit. Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek
werd op Werelddierendag 1984, nu alweer meer dan twintig jaar geleden, in Sittard
een tentoonstelling georganiseeerd, met de titel Reinaert de Vos in boek en beeld. Er
was ook een Reinaert-symposium, met de Utrechtse hoogleraar Frits van Oostrom
en de kinderboekenschrijver Paul Biegel, auteur van een jeugdbewerking van de
Reinaert, als inleiders. De expositie (met catalogus) liet het ontstaan en de
ontwikkeling van de Reinaert in handschriften en boeken zien, te beginnen met het
zogenoemde ‘Comburgse handschrift’, dat uit de periode 1380-1425 dateert. Ook
de geschiedenis van de illustraties van de Reinaert namen een belangrijke plaats in.
Er waren onder meer een Limburgse Reinaert te zien, een actuele Reinaert-bewerking
voor de jeugd, en verder veel Franse en Duitse edities.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek CB 1 D 3
Reinaert de Vos: episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw; met
aenmerkingen en ophelderingen van J.F. Willems, Gent (Gyselynck) 1836.
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Titelpagina van Joannes Murmellius' introductie tot Aristoteles, gedrukt bij de Parijse drukker Christian
Wechel in 1537.
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Humanist Murmel uit Roermond
‘De meester is de verwekker van de geest van het hem door de vader toevertrouwde
kind’, is een uitspraak van Jan Murmel, alias Joannes Murmellius uit Roermond
(1480-1517). Hij maakte in de kring van humanistische geleerden naam als leraar,
opvoedkundige, schrijver van schoolboeken, Latijnse gedichten en filosofische
verhandelingen. De Stadsbibliotheek Maastricht bezit van Murmellius ondermeer
de filosofische verhandeling In Aristotelis decem praedicamenta Ioannes Murmellii
Ruremundensis isagoge', die in 1537 in Parijs werd uitgegeven door Christian Wechel.
In 1513 verzorgde Theod. de Borne uit Deventer de eerste druk. Eveneens in de
Stadsbibliotheek bevindt zich een editie van Tabulae Ioannis Murmellii
Ruremundensis in artis componendorum versuum rudimenta, die in 1547 in Parijs
bij de koninklijke drukker Robert Etienne (Robertus Stephanus) is verschenen.
De zeer productieve scholaster (leraar) werd geboren als zoon van de Roermondenaar
Theodoricus, Derick of Dirk Murmel, die stierf toen zijn zoon nog klein was. Jan
Murmel bezocht de Latijnse School in zijn geboorteplaats. Als dertienjarige ging hij
voor drie jaar naar de kapittelschool in Deventer. Daar leerde hij Latijn van Alexander
Hegius (Sander van Heek, 1433-1485). Deze woonde bij een andere bekende
humanist, abtenzoon Rodolphus Agricola (Roelof Huusman) die nog les heeft gegeven
aan Erasmus. Met een studiebeurs ging Jan Murmel, als ‘Johannes de Ruremundis’,
verder studeren aan de universiteit van Keulen, waar hij later de titel van magister
in de Vrije Kunsten zou verwerven.
De jonge geleerde Murmel werd conrector aan de Domschool van Munster, maar hij
moest in 1509 naar de Ludgerusschool overstappen, vanwege een conflict met zijn
rector Timann Kemner. Conrector Murmellius stond in veel hoger aanzien dan
Kemner. Die was -volgens een hekeldicht van Murmellius- allesbehalve een
hoogvlieger en een ijdeltuit bovendien. In 1513 kwam Murmellius terug naar
Nederland: hij accepteerde het vererende aanbod rector te worden aan het gymnasium
in Alkmaar. Deze school beleefde na zijn komst een glorietijd: vele pupillen van
Murmel volgden hun meester naar Alkmaar. Zij kwamen uit Luik en verscheidene
andere steden in het Prins-Bisdom, en uit Duitsland. Op een inwoneraantal van
vierduizend zou de Alkmaarse school maar liefst negenhonderd leerlingen hebben
geteld! Voor zijn school ontwierp hij een straf schoolreglement. De leerlingen moesten
niet slenteren; ze mochten uitsluitend Latijn spreken en moesten beleefd zijn, geen
wapens dragen (!), niet om geld dobbelen, hun haar kammen en niet drinken.
Murmellius maakte een studieplan voor de pupillen en was een praktisch aangelegde
hervormer van het onderwijs in het Latijn.
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Bij de plundering van Alkmaar in juni 1517 door troepen van hertog Karel van Gelder
vluchtte Murmellius -met vrouw en kind- naar Zwolle en vervolgens naar Deventer,
waar hij docent werd aan zijn oude school. Hij werd echter spoedig zwaar ziek: na
zijn dood, nog in hetzelfde jaar, ging het gerucht dat hij door een jaloerse collega,
Gerhard Listrius, zou zijn vergiftigd.
In een biografische schets beschrijft dr. M.A. Nauwelaerts Murmellius als ‘een stille
werker’1.. Maar de Roermondenaar was ook een harde werker: hij heeft in totaal
ongeveer vijfentwintig leerboeken geschreven. Als typische humanist rekende
Murmellius af met de oude middeleeuwse leerboeken en propageerde het bestuderen
van de klassieken, om schoonheid te ontdekken ‘die de horizon verruimt’. Een aantal
daarvan waren erg populair. In zijn (school-)woordenboekje Pappa puerorum esui
atque usui percocta (‘pap’, dat is voer voor de jeugd, ‘voor het gebruik voorgekookt’),
dat in 1513 in Keulen het licht zag, stonden Latijnse spreekwoorden met de
Nederduitse vertaling ernaast. Dit werkje beleefde in de zestiende eeuw 32 drukken.
Murmel daagde de kleinen uit zich met ‘degelijke kinderpap’ te voeden en te sterken
om zó later ‘de berg der geleerden’ met succes te kunnen bestijgen.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 6002 F 7
Joannes Murmellius Ruremundensis, In Aristotelis decem praedicamenta Ioannes
Murmellii Ruremundensis isagoge; studium dialecticae auspicantibus magnoperè
necessaria, Parijs (Christian Wechel) 1537.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 6003 E 31
Tabulae Ioannis Mvrmellii Ruremundensis in artis componendorum versuum
rudimenta, Parijs (Robertus Stephanus) 1547.

1.

M.A. Nauwelaerts, ‘Joannes Murmellius’, in Historische opstellen van Roermond en
omgeving, Roermond 1951, pp. 201-244.
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Duits verslag Spaanse furie in Maastricht
Tot de collectie historische vlugschriften in de Stadsbibliotheek Maastricht behoort
het uit de bibliotheek van de Broeders van de Beyart afkomstige, later ingebonden
pamflet, dat een beschrijving geeft van de verschrikkingen die Maastricht in het jaar
1576 moest doorstaan.
Het is een in Keulen gedrukte samenvatting van de vredesonderhandelingen in
Brussel, getiteld: Warhafftige Puncten und Articklen, von wegen der Friedshandlung,
en wordt gevolgd door een Summarische und doch warhafftige Beschreibung, der
grossen Verräterey und Blutvergiessen so uber Mastrich und Antorff ergangen,
beschreven door Georg Wendeln von Bruck.
In 1568 was de Tachtigjarige Oorlog begonnen. De Spaanse koning, en heer der
Nederlanden, Philips II had zijn beste generaal, de hertog van Alva, als landvoogd
naar Brussel gestuurd om de rebellie in de Nederlanden te onderdrukken. Alva
opereerde met wisselend succes: begin september 1576 waren in Brussel zelfs de
leden van de Raad van State tijdens hun vergadering gearresteerd door Brusselse
burgers en Orangistische Brabanders, aanhangers van de opstand. Op het militaire
vlak had Alva meer succes: in augustus 1568 had hij Maastricht bezet, maar vier jaar
daarna nam zijn tegenstander, de prins van Oranje, op zijn beurt Roermond in. Die
van Maastricht hadden inmiddels weten te bewerkstelligen dat het ‘Spaanse’ garnizoen
de stad had verlaten. Op 20 oktober van het bewuste jaar 1576 trokken muitende
losgeslagen benden Spaanse soldaten vanuit Wyck plunderend, moordend en
verkrachtend door Maastricht, dat kennismaakte met een ‘Spaanse Furie’ die weinig
onderdeed voor die van Antwerpen en Naarden.
Georg Wendeln von Bruck gaf vrijwel onmiddellijk een Warhafftige Zeitung uit
om aan het licht te brengen wat er was gebeurd, tot eer der ‘löblichen Teutschen
Nation’ en als waarschuwing. De gegevens heeft hij ‘aus dem Munde / deren die
selbst darbey gewesen’ (uit de mond van hen die er zelf bij zijn geweest). Want er
is ‘mancherley red unter den gemeinen Volck’ (‘er worden onder het gewone volk
allerlei verhalen verteld’) over wat in Maastricht was gebeurd. Von Bruck zegt zich
bij het achterhalen van de feiten ‘in groot gevaar’ te hebben bevonden. De Spaanse
roodrokken lagen voor de stad en hun aanval werd afgeslagen. Door ‘heimelijk
verraad’ van ene Hieronimus de Roda zou de Spaanse overval vanuit Wyck
uiteindelijk zijn geslaagd. Roda was lid van de Raad van State en oud-lid van Alva's
Raad van Beroerten, het tribunaal dat verantwoordelijk was voor de terechtstelling
van talrijke anti-Spaansgezinden. Eén van de burgemeesters van Maastricht had de
kant van de burgerij gekozen, maar de ander hield het met de Spanjaarden.
Tijdens de aanval stichtten de Spanjaarden op drie of vier plaatsen in de stad brand.
Terwijl de burgers vluchtten voor het vuur drong de vijand dieper
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De eerste pagina van het pamflet over de aanslag op Maastricht door Spaanse huurtroepen in november
1576.
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de stad binnen. De schaars bewapende Maastrichtenaren durfden niet te schieten uit
angst eigen mensen te raken. Hoge geestelijken en daarna gezeten burgers werden
onder bedreiging afgeperst door ‘Hispanier’, wier gezichten en kleren met bloed
waren bevlekt. ‘Kom met uw geheime schatten voor de dag of wij zullen uw kinderen
aan het spies steken en braden’: dat kregen welvarende inwoners te horen. Alleen al
in het eerste tumult kwamen vierhonderd burgers om, sommigen werden door de
Spanjaarden in de Maas geworpen. Volgens het ‘grondig bericht’ van Von Bruck
zouden in totaal zelfs ‘tussen de vijftien- en zestienduizend mensen’ in Maastricht
om het leven zijn gekomen.
Het Spaanse optreden tijdens de kort daarop volgende ‘Spaanse Furie’ in Antwerpen
noemt hij ‘erger dan (dat van de) Turken’. In de Suikersteeg, Botersteeg, Zoutsteeg,
Reesstraat, de Zilversmedenstraat en de Braderijstraat werden vele mensen
neergestoken. Een deel van de Hoogstraat en huizen in de Doorniksestraat, bij de
Oude Beurs, de Sint-Jorispoort en het Stadhuis stonden in brand. Sommige
Spanjaarden werden door Antwerpenaren, die dachten daarmee onheil te voorkomen,
aan tafel genood. De verzadigde ‘Hispanjolen’ schudden prompt hun gastheren uit,
staken ze meteen neer of sleepten ze naar het ‘Castell’, de nog bestaande dwangburcht
of ‘Steen’ aan de Schelde, om ze daar te vermoorden. Knappe vrouwen en maagden
werden samengedreven en door de vijand misbruikt. Zelfs kinderen en zieken werden
niet ontzien. Het water van de Schelde kleurde rood van het bloed. Von Bruck schat
dat in Antwerpen voor een waarde van vijfhonderd tonnen goud is geplunderd. Uit
het ‘Engelse Huis’ werd een grote som geld gehaald. Burgers sprongen radeloos van
stadsmuren, vielen te pletter of verdronken in de Schelde. Adellijken werden op het
‘Castell’ gevangen gezet.
‘Nood, angst en ellende zullen ons tot inkeer brengen en aandachtig doen bidden:
Christus is de heiland van zijn lichaam’ besluit Von Bruck zijn relaas. Hij beschouwt
de verschrikkelijke gebeurtenis als een waarschuwing aan de bevolking die zich op
nog veel meer ‘leed en geduld’ moest voorbereiden. Een realistische kijk op de
toekomst kan hem niet worden ontzegd. Want in 1579 voltrok zich het grote beleg
en de verovering van Maastricht door de Spaanse generaal Alexander Farnese, hertog
van Parma. Voor het eerst in haar geschiedenis werd de stad stormenderhand
ingenomen.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek SB 5000 D 4
Georg Wendeln von Bruck, Warhafftige Puncten und Articklen, von wegen der
Friedshandlung zwischen den allgemeinen Stenden, der Niderlanden, und dem
Printzen zu Oranien, sampt den Stendten von Holland, Seeland, Bummel, und jren
Bundtgenossen auffgericht, und publicirt, binnen der Statt Brüssel, am 8. Tag
Novembris 1576; item, Summarische und doch warhafftige Beschreibung, der grossen
Verräterey und Blutvergiessen so uber Mastrich und Antorff ergangen..., Keulen
(s.n.)[1576].
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De door de beroemde drukker Froben, die ook veel werken van Erasmus heeft uitgegeven, met zorg
vormgegeven titelpagina van Philippus Engelbrecht's biografie van Sint Lambertus: de houtsnede
met vroege Duitse Renaissance motieven vormt een kader waarbinnen de eigenlijke titel is geplaatst.
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Lambertus: wierook en wraak
Boven alle twintig bisschoppen die als opvolgers van Sint Servaas in Maastricht
zouden hebben geresideerd, zweeft het aureool van heiligheid. Wat van hun leven
feitelijk bekend is, stelt niet zoveel voor. De overlevering is vaak met vrome legenden
en wonderlijke verhalen verweven. Een van de bekendste bisschoppen van Maastricht
is Lambertus of Land(i)bertus, die met name in deze streken nog veelvuldig wordt
vereerd. Zijn feestdag is de 18de september, zijn sterfdag. In de Stadsbibliotheek
Maastricht bevindt zich een Latijnse levensbeschrijving van Sint Lambertus door
Philippus Engelbrecht, getiteld Divi Lamberti, episcopi Trajectensis, martyris et
magni apud Friburgenses Brisgoicos patroni, vita. Deze biografie wordt nog gevolgd
door een aantal brieven van dezelfde auteur: Epistola ad Hieronymini. Husaerum
Pludentinum quae Friburgum summatim complectitur. Het boek van 48 pagina's in
kwarto is in 1519 bij Ioannes Froben in Bazel verschenen. Het is een zogenaamd
doorschoten exemplaar: om en om zijn blanco pagina's meegebonden, waarop een
ijverige lezer later aantekeningen in handschrift heeft gemaakt.
Het staat niet vast wanneer Sint Lambertus precies heeft geleefd. Als geboortejaar
worden genoemd 636, 668 en 672, als sterfjaar 676, 708 en 709. Lambertus werd in
Maastricht geboren uit een adellijk Frankisch geslacht, dat bekend stond als ‘rijk aan
deugden en aan geld’. De legende wil dat de voorlijke baby Bèr met zijn zoogster
Lina al over geloofszaken sprak. Later was Lambert dol op bidden en verzaakte aan
kinderspelletjes. Een blinde verzorgster zou door de kracht van Bertus' gebed weer
hebben kunnen zien.
Theodardus, bisschop van Maastricht, leidde de jonge Lambertus op tot priester. Ook
de heilige aartspriester Landoartes was een van zijn leraren. ‘Als een edelsteen werd
hij aan alle kanten gepolijst’ schrijft een biograaf over Lambertus. Zelfs zijn
kattekwaad benadrukte zijn heiligheid: de pupil stopte smeulende kolen in Landoartes'
pij zonder dat deze daar hinder van ondervond. Volgens een andere legende bewaarde
Lambertus in zijn eigen kleed de gloeikooltjes waarmee hij tijdens kerkdiensten de
wierook deed geuren, zonder er brandwonden aan over te houden. Het verband tussen
hete kolen en het branden van geloofsijver is niet moeilijk te leggen.
Lambertus werd al op vrij jeugdige leeftijd tot bisschop gewijd. Hij werd gekozen
tot bisschop van Maastricht als opvolger van Theodardus, die in 668 was vermoord.
Deze had zich in Metz bij Childerik II, de Merovingische koning van Austrasië,
beklaagd omdat diens hofbeambten enige aan de kerk geschonken gronden
wederrechtelijk hadden ingepalmd. Dat werd Theodardus erg kwalijk genomen. De
bisschop werd vervolgd en liet het leven in de buurt van Spiers. Lambertus liet het
lijk plechtig naar Luik brengen.
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De Lambertus goedgezinde koning Childerik werd zelf in 673 vermoord. Diens
opperhofmeester of hofmeier Ebroïn verdreef de bisschop uit Maastricht, omdat hij
de moorddadige handel en wandel van de majordomus zou hebben gegispt. Nadat
hij was afgezet en verbannen, week hij uit naar de abdij van Stavelot, waar hij zeven
jaar verbleef. Theodardus' voorganger Remacles had dit klooster gesticht. Hier nam
Lambertus volgens biografen genoegen met de bescheiden status van novice: ‘De
laatste in de orde, de eerste in heiligheid’. Een vroom verhaal onderstreept het zichzelf
wegcijferen en de glans van zijn ascese. Tijdens het koorgebed plofte een van
Lambertus' sandalen op de plavuizen. De vertoornde abt gelastte de verstoorder van
de gewijde orde buiten te gaan bidden, onder het kruis bij de kerkmuur. Uren later
vonden de monniken de verstijfde, bijna ondergesneeuwde Lambertus terug. Een
verzaligde uitdrukking lag op zijn gezicht. Hij bezat de onverstoorbaarheid waarmee
heiligheid: namelijk de eer der altaren, te behalen is.
Ebroïn werd op zijn beurt in 681 uit de weg geruimd, hetgeen Lambertus' aanhang
allerminst zal hebben betreurd. Hofmeier Pippijn van Herstal herstelde een jaar later
Lambertus in zijn rechten als bisschop van de Tongeren. Hij trachtte de tucht in zijn
diocees te herstellen, en hij predikte in Taxandrië (grosso modo het huidige (oost)
Noord-Brabant) waar hij met succes oeroude, inheemse, maar heidense religieuze
praktijken uitbande. Lambertus vernielde heidense monumenten, want het christendom
duldde geen concurrentie. Hij trok bekerend en dopend door het gebied dat
overeenkomt met de huidige provincie Limburg, de Kempen en de Peel. Een jonge
Angelsaksische missionaris, Willibrord, ging met Lambertus mee; het tweetal bezocht
onder andere Holset, Tegelen en Blerick. Willibrord had omstreeks 700 ook Susteren
en omgeving als missiegebied, waar hij een abdij stichtte. Van Lambertus is verder
bekend dat hij de kerk van Munsterbilzen (Belisia Monasterii) heeft gewijd, waar de
heilige Landrada op zijn instigatie een nonnenklooster stichtte.
Omstreeks 705 werd Lambertus in zijn villa (hoeve) bij het dorp Leodium of Legia
-de latere stad Luik- vermoord bij een conflict met naijverige edelen om grondbezit.
Voor het altaar zou hij, samen met enige leden van zijn familie en andere huisgenoten,
met pijlen zijn doorboord of -zo vertelt een ander verhaal- met spiezen zijn doorstoken.
Tevoren waren de ouders van Lambertus bij een schimmig geschil in de directe
omgeving vermoord. Dat Pippijn zich via een hofbeambte, Drogo, op Lambertus zou
hebben gewroken omdat deze Pippijn het verstoten van zijn vrouwe Plectrudis had
verweten, is lang aangenomen, maar wordt thans onwaarschijnlijk geacht. Pippijn
leefde samen met een adellijke concubine, Alpaïs. Zo'n vroeg-germaanse zogenoemde
Friedel-ehe was bij de toenmalige aristocratie een niet ongebruikelijke, geaccepteerde
vorm van polygamie. Een andere legende geeft de volgende versie: Lambertus had
het product van Merovingische losheid van
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zeden, Karel Martel -die was geboren uit de liaison van Pippijn en Alpaïs- niet willen
zegenen. Dat zou de aanleiding tot de moord zijn geweest. Pippijn kwam na tien jaar
terug bij Plectrudis; Alpaïs trad rouwmoedig in een klooster in.
In een Lambertus-studie ontraadselt historicus Jean-Louis Kupper, vooral aan de
hand van vroege levensbeschrijvingen van Lambertus, de boeiende religieuze, maar
ook machtspolitieke ontwikkelingen tijdens Lambertus' leven1.. Hagiografieën of
geschreven heiligenlevens waren vaak -ook liturgisch gebruikte- heldenverhalen,
opgezet volgens een gestandaardiseerd model, vol plagiaat, gemeenplaatsen en
stereotypen. De heilige was een God zeer toegewijde persoon met een edele ziel. En
hij was vanzelfsprekend gaaf en knap van uiterlijk, naar het beeld van de Allerhoogste.
In recentere, kritischere ‘heiligenlevens-nieuwe-stijl’, zoals die van Kupper, komt
Lambertus -in zijn jeugd een stoere krijger- naar voren als een aristocraat, die zijn
geestelijke deugden in dienst stelde van macht, kerk en politiek. Volgens Kupper
zouden Lambertus en zijn huisgenoten het slachtoffer zijn geworden van een vendetta,
een wraakoefening in het kader van een vete tussen twee familieclans. Als afrekening
tussen twee rivaliserende clans werd de moord uitgevoerd door een bende
huurmoordenaars.
Na de moord werd het lijk van Lambertus per boot naar Maastricht gebracht, waar
het door een grote schare gelovigen bij de kerk van Sint Pieter werd begraven.
Lambertus' opvolger, Sint Hubertus, verplaatste de Maastrichtse bisschopszetel naar
Luik. Het kerkelijk leven onder de Merovingers en de Karolingers, die prat konden
gaan op familieconnecties met vele en belangrijke heiligen, werd sterk door de de
politieke verwikkelingen bepaald. De resten van een heilige bisschop en martelaar
konden in dat machtsspel een rol spelen: Hubertus liet ze naar Luik overbrengen, het
hartland van de Karolingers, en liet een grote kerk op het nieuw gedolven graf
bouwen: Zo kon het opkomende Luik van Sint Lambert zich meten met het oudere
Maastricht van Sint Servaas.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek 6001 E 16 en 6002 E 14
Philippus Engelbrecht, Divi Lamberti, episcopi Trajectensis, martyris et magni apud
Friburgenses Brisgoicos patroni, vita, Philippo Engelbrechto, Engentino, autore.
Epistola ad Hieronymum Husaerum Pludentinum, quae Friburgum summatim
complectitur, autore eodem, Bazel (Froben) 1519.

1.

Jean -Louis Kupper, ‘Saint Lambert: De l'histoire à la légende’ in Revue d'Histoire
Ecclésiastique, 79, 1984, pp. 5-49.
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De titelpagina en een bladzijde uit Pugna porcorum of Het varkensgevecht, het P-gedicht van ‘P.
Portius’.
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Jan Vrolik en andere taalgrapperij
Een grillig verschijnsel in de poëzie is de rijmgrapperij. Haar dichterlijke producten
ontlenen hun bestaansrecht meestal aan het uitbuiten van rijm-, woord- en taalvormen,
lettergrepige constructies, accentueren van (mede)klinkerige curiosa en wat al niet
meer. Dichters in de negentiende eeuw waren er verzot op. Bij de klassieken zijn
daarvan al kunstige en gekunstelde voorbeelden te vinden. Ook hedendaagse auteurs
maken met vindingen en speelse probeersels vaak op een ingenieuze manier de blits.
In de Stadsbibliotheek Maastricht bevindt zich Pugna porcorum, te vertalen als ‘Het
varkensgevecht’. Het is een klein boekje uit 1542, in octavo, geheel bestaande uit
een zogenoemd tautogram: een gedicht waarvan allle woorden met dezelfde letter
beginnen. In dit geval gaat het om 248 hexameters (zes-voetige verzen) waarvan
(bijna) alle woorden beginnen met de letter P. De titelbladzijde vermeldt als
auteursnaam ‘P. Portium poetam’, dat is: ‘door de dichter P. Portius’. Dit is een
pseudoniem van een zestiende-eeuwse (neo-)Latijnse dichter en historicus met de
toepasselijke naam Jan Vrolik (ca. 1500-ca 1550), beter bekend onder de Latijnse
vorm van zijn naam, Joannes Leo Placentius (of in het Frans: Jean-Léon Plaisance
of Placence).
Jan Vrolik werd geboren in Velm of Vellem bij Sint Truiden. Hij studeerde bij de
Broeders des Gemenen Levens, de ‘kleine broeders’ van het Collège des Hiéronymites
te Luik. Later trad hij in bij de dominicanen van Maastricht en studeerde theologie
bij dezelfde orde in Leuven, waar hij zo'n twaalf jaar verbleef. Placentius maakte
naam met zijn Catalogus omnium antistitum Tungarorum, Traiectensium, ac
Leodiorum, et rerum domi, bellique gestarum compendium, een historisch overzicht
van alle bisschoppen van Tongeren, Maastricht en Luik dat rond 1530 in Antwerpen
werd gedrukt. De auteur geldt daarom als een van de vroegste historieschrijvers van
Luik. Na een verblijf in Antwerpen is hij omstreeks 1550 in Maastricht -waar hij tien
jaar had gewoond- gestorven.
Het in 1542, vermoedelijk in Antwerpen, gedrukte Pugna porcorum, heeft Placentius
blijkbaar voor een rederijkerskamer in Leuven geschreven. Het ‘Varkensgevecht’
speelt zich af tussen het gewone volk en de gezeten burgerij. Het volk wint
uiteindelijk. Het (vroege) protestantisme en conflicten tussen prelaten worden op de
hak genomen, maar de meeste van zulke politieke toespelingen zijn na eeuwen duister
geworden. Pugna porcorum was vanwege zijn gekke en verrassende rijmwerk
populair. Er zijn meer dan twintig uitgaven van bekend; nog in 1854 werd het boekje
herdrukt.
Van dergelijke poëtische constructies zijn vele voorbeelden en varianten bekend. De
inhoud van het vers wordt vrijwel altijd min of meer aan de
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bizarre vorm opgeofferd. Zo schreef Jacob van Lennep (1802-1868) een E-legende,
waarin de E de enig voorkomende klinker was. Prof. J. Bosscha (1797-1874) schiep
in 1841 de destijds spraakmakende A-saga. Aan de eerste letter van het alfabet is
ook Van Lennep's Gastmaal aan 't Strand, Abacadabra gewijd, dat in het Hollands
Jaarboek van 1855 werd gepubliceerd. Geïnspireerd door Van Lennep's E-legende
schreef Abraham des Amorie van der Hoeven jr. (1821-1848) Colholms Roos: O Sprook. De Rotterdamse dominee Jacob Jongeneel (1831-1887) wrocht een I-dicht'
dat later in het Letterkundig Bijblad van de NRC werd afgedrukt (17 januari 1925).
Jongeneel, vanaf 1877 predikant in Heerlen, heeft daar onder meer nog een studie
over het Heerlense dialect geschreven. In 1880 vertoonde ook B.H. van Breemen
een I-dicht, naast een IJ-rijm. Toen zijn klinkerverzen opzien baarden, werd in het
negentiende-eeuws letterkundig tijdschrift Braga de verzuchting geslaakt, dat in de
rij van klankdichten alleen het U-prul nog ontbrak. Oppertaalgrapper Battus heeft
daar in 1950 in voorzien met zijn eigen U-prul, en daar later nog een U-klucht (‘Turk
Drusus kust Ruth ruw...’) aan toegevoegd.
Ook uit de zeventiende eeuw zijn kostelijke voorbeelden te vinden. Op het Muiderslot
werden dichtwedstrijden gehouden. Eens luidde de opgave, ‘het kortste gedicht’ te
schrijven. Constantijn Huygens bracht, in de finale, te berde: ‘Ick tick’ en hij raakte
een arm van Joost van den Vondel. Vondel wees naar P.C. Hooft en riep gevat: ‘U
nu!’. Hooft was sprakeloos en Vondel de winnaar.
In de jaren 1980 maakte Hugo Brandt Corstius -die zich van zo'n zestig pseudoniemen
bediende als Piet Grijs en Battus- grillig-komisch geconstrueerde dichtsels en proza,
evenals dichters als Gerrit Komrij en Drandus (een ander grappig pseudoniem van
Drs P., drs (Hein) P(oltzer). Er ontstond een rage van neo-rederijkerij waarbij de
dolste, ingewikkeldste en meest onverwachte rijmschema's en woordformaties werden
gedemonstreerd. In 1981 kwam Brandt Corstius' langverwachte standaardwerk voor
liefhebbers van zulke taalkunstigheden uit: Battus, Opperlandse taal-en letterkunde
(Amsterdam, Querido). Battus schreef een straf systematisch boek, waarin hij aan
gangbare woord- en taalvormen en -wetten sleutelde, ze door nieuwe verving en
bovendien nog een schat aan voorbeelden bedacht. Battus stond met zijn palindromen
niet alleen ‘pal in droomland’, hij schiep zelf royaal, inventariseerde bezeten en
benoemde onder anderen Rudy Kousbroek, Toon Hermans en Jan Hanlo tot
‘Opperlanders’.
Wat later kwam van Ivo de Wijs, Drs. P, Jean Pierre Rawie en Driek van Wissen het
boekje Dartele Dactylus: Ollekebollekes. Nieuwste verzameling (Amsterdam, Bert
Bakker, 1984). Het ‘Ollekebolleke’ is een versvorm die door Drs. P. is bedacht,
gebaseerd op de dactylus, een versvoet van één beklemtoonde en twee
onbeklemtoonde lettergrepen. Het versje bestaat
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uit twee maal vier regels van twee dactylen, waarbij de zesde regel altijd uit één lang
woord met dat ritme (bijvoorbeeld: Ól-le-ke-ból-le-ke) moet bestaan. Inspirators van
deze ‘Ollekebollekes’ waren de Amerikaanse letterkundigen John Hollander en
Anthony Hecht, die in hun boek Jiggery Pokery (New York, Athenaeum, 1967) het
woordenspel met de dubbele dactylus (voorbeeld: ‘Híggledy-píggledy’) uit de doeken
deden.
Regionaal scoort een ouder werkje van B. Grothues uit Hoensbroek, getiteld Anna
sust susannA (Corrie Zelen, Maasbree 1979). Dit boek behandelt en bevat tal van
ingenieuze en amusante woordconstructies als jaartalverzen, anagrammen en
palindromen (woorden die van achter naar voren te lezen zijn zonder dat de betekenis
verandert). Ook de Kabbala, de mystiek-magische joodse woord- en nummersyboliek,
komt erin aan bod. En zelfs de volkse calembour, de simpele woordspeling, is in het
boek van deze (Guinness) recordhouder in rijmwerk terug te vinden. Toon Hermans
was aan deze woordsspeligheid verslaafd.

Maastricht, Centre Céramique / Stadsbibliotheek 6002 F 14
P. Portius [= Jan Vrolik of Ioannes Placentius], Pugna porcorum, per P. Portium
Poetam / Paraclesis pro Potore / Perlege Porcorum pulcherrimae praelia
Potor,/Potando poteris Placidam proferre Poësim, [s.l.] (Antwerpen?) 1542.
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De titelpagina van Dionysius' commentaar op de Evangeliën: de houtsnede die de eigenlijke titel
omkadert toont bovenaan de tronende God de Vader, met de Zoon, de Heilige Geest en de Maagd
Maria en omringd door engelen en heiligen; onder de titel een heilige monnik in aanbidding verzonken,
vergezeld door de paus (Clemens VII de Medici) en keizer Karel V, herkenbaar aan hun wapenschilden.
Aan weerszijden van de titel de vier evangelisten en de vier belangrijkste kerkvaders (waaronder
Hiëronymus, die de bijbel voor het eerst in het Latijn vertaalde, met de leeuw).
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Dionysius, extatische hervormer uit Roermond
‘Wie Dionysius niet heeft gelezen, heeft niets gelezen’, zeiden ontwikkelde
middeleeuwers. Daarmee wilden zij zeggen dat Dionysius de Kartuizer zóveel had
geschreven, en daarbij gebruik had gemaakt van de wetenschap van zoveel grote
schrijvers voor hem, dat je niet om zijn werk heen kon. De theoloog en asceet
Dionysius van Leeuwen, bekend als Dionysius de Kartuizer, werd in 1402 of 1403
bij Sint Truiden uit adellijke ouders geboren en stierf in 1471 te Roermond. Nadat
Dionysius bij de benedictijnen in Sint Truiden op school was geweest, kwam hij in
Zwolle in opleiding bij de Broeders des Gemenen Levens. Met achttien jaar was hij
voor de communiteit in Zelhem (bij Diest), dat dichter bij huis lag, te jong. Hij ging
daarom eerst theologie studeren in Keulen: ‘voor wetenschap en ijdelen roem’ zei
Dionysius later. Na drie jaar behaalde hij de titel van meester in de Vrije Kunsten.
In 1424 trad Dionysius in bij de kartuizers, waaraan hij zijn naam zou ontlenen, en
wel in de welvarende ‘kartuis’, het kartuizer klooster ‘Mariae Bethlehem’ te
Roermond. De orde van de kartuizers, in 1084 door Bruno van Keulen gesticht, en
hun hoofdklooster, de Grande Chartreuse op de Mont Cénis in de Alpen, vervulden
een belangrijke rol in de binnenkerkelijke hervorming. Het was een beweging -waar
ook Jan Brugman bij hoorde- die met een soort van ethisch réveil de kerkelijke
verloedering, crisis en schisma wilde bezweren. Ook Dionysius, wiens gedachtegoed
verwant was aan dat van de Moderne Devotie, maakte zich onder meer bezorgd over
de kerkelijke feesten die vaak eindigden in potsenmakerij, dronkenschap en losbandige
danspartijen. Hij wantrouwde in de kerk meerstemmige muziek, die de ijdelheid van
de uitvoerenden streelde.
Van ‘Doctor extaticus’ Dionysius is een groot oeuvre van ongeveer tweehonderd
geschriften bekend. Hij schreef commentaren op vrijwel alle boeken van de bijbel,
verhandelingen over de ascese, en vele preken en brieven. Devotionale literatuur,
geestelijke oefeningen met gebeden van Dionysius beslaan 25 foliodelen. Ook schreef
hij een handleiding voor geestelijk leven, in 45 kwarto delen. Het was ‘alsof de hele
middeleeuwse theologie nog eens uit hem terugstroomt’. Tussen 1896 en 1932 werden
Dionysius' Opera Omnia, zijn verzamelde geschriften, in 42 delen heruitgegeven:
negentiende-eeuwse opbloei van de scholastiek. De Stadsbibliotheek Maastricht bezit
een aantal van de werken van de grote Roermondenaar, waaronder het in 1532 door
P. Quentell in Keulen gedrukte bijbelcommentaar Dionysii Carthusiani in quatuor
evangelistas enarrationes...’
De vermaarde theoloog was enigszins onthand door zijn spraakgebrek: hij stotterde:
‘Taterbek!’, schertste een duivel die hij wilde uitdrijven. Want
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Dionysius was een exorcist van formaat. Hij ondernam een geslaagde uitdrijving bij
de stervende Vrouwe van Vlodrop, die hem in een kamer vol duivelen ontving. De
kartuizer verkeerde trouwens vaak met de geesten van doden met wie hij op
vertrouwelijke voet stond.
In 1451 kreeg Dionysius van de Romeinse pauselijk legaat aan het keizerlijk hof,
kardinaal Nicolaus van Kues (Nicolaus Cusanus) de vererende uitnodiging met hem
op inspectiereis te gaan door Neder- en Midden-Rijnland. Dionysius was, evenals
anderen in zijn tijd, de overtuiging toegedaan, dat het kerkelijk concilie boven de
paus stond; als aanhanger van het zogenoemde Conciliarisme zette hij vraagtekens
bij de pauselijke oppermacht en absolute gezagsuitoefening.
Dionysius kennis en inzicht werd niet alleen binnen de Kerk op prijs gesteld. Hij
was ook politiek raadgever van het huis van Bourgondië. Met Philips de Goede
onderhield hij nauwe contacten. Ook hertog Arnold van Gelre kwam naar Roermond
Dionysius in diens cel om raad vragen in het conflict met zijn zoon Adolf.
Maar Dionysius de geleerde was slechts part-time diplomaat: in de eerste plaats was
hij een strenge heremiet. Op vaste tijden werd gevast in de kartuis. Het lezen van
bijbel en psalmen nam een voorname plaats in. Zelfkastijding diende om wereldse
lusten uit te bannen. Hij bracht dat ook in praktijk: zo gaf hij de voorkeur aan bedorven
spijzen, die hij at om boete te doen. Dionysius wordt wel beschreven als groot van
gestalte, een ‘ijzeren hoofd, een koperen maag’: dat laatste kwam hem dus wel van
pas.
In het mediteren stelde Dionysius zich ten doel ‘onze geest gelijkvormig te maken
met die van God’. Het zich sterk concentreren op de lijdende Christus -een
geliefkoosde bezigheid van Geert Groote en zijn volgelingensprak Dionysius zeer
aan. Zoals meer tijdgenoten die de mystiek beoefenden, kreeg de kartuizer visioenen,
die hij subtiel heeft beschreven. Dionysius stond sterk onder de invloed van mystieken
als Jan Ruusbroec en Gertrud von Helfta. Zij schouwden devoot in zichzelf, om God
te ontdekken. Daar lag de sleutel van alle Wijsheid. De zinnen moesten gedood, de
gedachten op God worden gericht. Is het denken leeg geworden, dan pas kan God
binnen treden. ‘Niet op de aarde, maar in God vindt men het midden van de wereld’
is een van Dionysius' uitspraken.
Op 13 maart 1471 stierf Dionysius in Roermond, waar de ernstig zieke magister zich
in ‘de veilige haven van stilzwijgen’ had teruggetrokken. Zijn graf bevindt zich in
het vroegere Roermondse Groot-Seminarie. Dionysius, de ‘laatste der scholastieken’
-anderen noemen hem een vroege ‘christelijke humanist’ in de late Middeleeuwenheeft grote invloed gehad op ver-
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maarde spirituele leraren in de katholieke kerk als Ignatius van Loyola, Franciscus
van Sales en Alfons van Liguar. Ook in Zuid-Nederland bleef het reveil van Dionysius
niet onopgemerkt. In De Maasgouw van 1971 wijdde de Limburgse kerkhistoricus
dr. J.M. Gijsen, een jaar later tot bisschop van Roermond gewijd, een artikel aan
Dionysius, ter gelegenheid van diens vijfhonderdste sterfdag.
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Dionysius Carthusianus, D. Dionysii Carthusiani In quatuor evangelistas
enarrationes, praeclarae admodum, et ab eruditissimis atque optimisque viris in
hunc usque diem quamdiutissime desideratae, atque nunc primum ad studiosorum
omnium utilitatem diligenter excusae, Keulen (Peter Quentel) 1532.
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Herben vreest oosters gevaar
In 1469 trekt Herbenus in het gevolg van de pauselijke legaat Onufrius over de Alpen.
Onufrius had gefaald in zijn missie om de vrede te herstellen in het door woelingen
geteisterde Luikerland en te bemiddelen tussen de prins-bisschop en hertog Karel de
Stoute van Bourgondië. Een tiental jaren vertoefde Herbenus in Italië, de bakermat
van de Renaissance. Hij was in Rome en Bologna, wellicht ook in Ferrara en Venetië,
en maakte daar kennis met humanisten van formaat. Na het overlijden van Onufrius
in 1471 vond hij in Niccolò Perotti, een humanistische prelaat, een nieuwe machtige
beschermer. In die periode hield hij zich bezig met het - in opdracht - kopiëren van
Latijnse handschriften en het schrijven van brieven. Dat maakte hem vertrouwd met
de klassieken en vergrootte zijn stijlvaardigheid.
Na Herbenus' terugkeer in Maastricht in 1480 volgde snel zijn aanstelling tot rector
van de kapittelschool, een promotie die hij aan Arnold van Elderen dankte. Omstreeks
1504 liet hij zich ondanks ‘herhaalde aarzelingen’ tot priester wijden. Na zijn dood
werd hij op 9 oktober 1538 in de Sint-Servaaskerk begraven. In zijn proefschrift
belichtte de Maastrichtse stadsarchivaris en -bibliothecaris H.H.E. Wouters
(1912-1971) zijn veelzijdige leven1.
Herbenus is voornamelijk bekend als auteur van een humanistische beschrijving van
Maastricht, De Trajecto Instaurato Over hersteld Maastricht. In de Historia
Nigropontis (= De geschiedenis van Euboia) is een duidelijke tendens te bespeuren:
de auteur wil de christen-vorsten ertoe aanzetten hun onderlinge twisten bij te leggen
en samen te strijden tegen het oprukkende gevaar uit het oosten: de Turken die onder
de mohammedaanse dynastie van de Ottomanen tot een wereldmacht waren
uitgegroeid. Na de val van Constantinopel in 1453 drongen de legers van de machtige
sultan Mohammed II tot diep in Griekenland en Albanië door en dit ging met grote
verschrikkingen gepaard. De Romeinse curie propageerde kruistochten om het oude
christelijke hartland van de heidenen te bevrijden. Herbenus sluit hierbij aan en wijst
op het gevaar waarin de verdeelde christenheid verkeert. Als afschrikwekkend
voorbeeld schildert hij in zijn Historia Nigropontis de verovering van het Griekse
eiland Euboia door de Turken in 1470, waarbij omstreeks dertigduizend inwoners
het leven lieten.
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Mattheus Herbenus, Historia Nigropontis; Factio Ferrariensium; Oppugnacio oppidi
Schutrensis, scripta anno 1474. Keulen z.j. (ca 1484-87).

1.

H.H.E. Wouters, Grensland en bruggehoofd: historische studies met betrekking tot het
Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht, Assen 1970
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Een van de vele gravures uit Merian's prachtboek: een zwierig gerekte alligator is in gevecht met een
vrolijk gestreepte guirlande, een slang die een (alligator?)ei aan het verorberen is. Een ander ei komt
net uit. (Zie ook pagina 75).
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De moord op Sint Lambertus. Houtsnede uit een verzameling heiligenlevens van eind vijftiende,
begin zestiende eeuw.
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