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Ecn onbckcnd werkje van Henricus Baersius, alias Vekcnstyl ? 
Onlangs kwam de Koninklijke Bibliotheek te Brussel in het bczit van een 16de-

eeuws astronomisch werkje, waarvan tot nu toe geen exemplaar gekend was. In 
het november-nummer van het Bulletin van dc Koninklijke Bibliotheek van 'B^gie 
(jaargang VI, 1962, nr. II , 104-105) schrijft G. Colin hierover het volgende. 

De Afdeling Kostbare Werken heeft onlangs het enig bekende exemplaar ver-
worven van een boek over sterrenkunde, gedrukt te Leuven in 1528 : Tabule 
perpetue longitudinum ac latitudinum planetanun novitcr copulate ad meridiem alme 
universitatis Lovaniensis. Deze uitgave kwam van de pers bij Gilbert Maes... De 
Tabule vermelden geen auteursnaam ; Valerius Andreas schrijft het werk echter toe 
aan Henricus Baersius, alias Vekenstyl. Deze wis- en .stcrrcnkundige uit Leuven, 
schatbewaarder van de St.-Pieterskerk aldaar, heeft nog twee andere werken ge-
schreven over sterrenkunde, die hijzcif tcr perse legde, in 1530 (slechts twee excm-
plaren bekend, beide in de K.B.), en in 1537 (een exemplaar bekcnd, in de K.B.)... 
Nijhoff en Kronenberg, die geen exemplaar van de Tabule gezien hebben, konden 
van deze druk slechts melding maken in hun -s Nederlandsche Bibliographic » 
onder nr. 01197, zondcr het te beschrijvcn. Hct is ccn quarto formaat van 46 niet 
genummerde bladcn, het laatste bianco, en gesigneerd A6B-K4G4 ; 25 bladzijden 
zijn in rood en zwart gedrukt, wat het raadplcgen van hct werkje zeer vergemak-
kelijkt. De titel op de rectozijde van het eerste blad is versierd met een houtsnede 
(87 X 125 mm) sterrcnkundigcn voorstellend ; vrcorad genoeg is titel en houtsnede 
herhaald op de versozijde van hetzelfde blad. Volgen dan 9 bladzijden tekst en 
een bianco pagina, en tenslotte de tafels. Ecn andere houtsnede (68 x 89 mm) voor
stellend de voorbereiding tot de Kruisdood, vcrsicrt de colofon ; het is een kopie 
van de mooiste houtsnede uit de beroemde reeks van de Delbecq-Schreiber Passie. 
Aan het laatste katern zit een bibliografisch probleem vast. Inderdaad, dit katem 
bestaat enkel uit tafels, terwijl het vorige met de colofon op de laatste bladzijde, 
ons de indruk gecft dat hct werk hicr besindigd is ; bovcndien is de nlfabeti.sthe 
orde in de signatuur van het laatste katern niet gevolgd. Zou dit katern tot een 
ander werk behoren ? Het onderzock van de watermerken, voor een boek van dit 
formaat niet zo gemakkelijk, kan deze veronderstelling niet stavcn aangezien elk 
van de laatste vier katernen een verschillend watermerk vertoont. Hier moet de 
studie van de tekst de bibliografie ter hulp komen. W a t meer is, enkel de specialist, 
die deze astronomische tafels kan gebruikcn, is in staat dit werk ten voile naar 
waarde te schatten. 
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