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[ 13 ]v o o r w o o r d

Voorwoord

In 2009 bestaat de Universiteitsbibliotheek Utrecht
(ubu) 425 jaar. In 1584 werd de Utrechtse stadsbi-

bliotheek in de Sint Janskerk geopend. De collectie
bestond uit een kleine 600 banden hetgeen in die 
tijd voor Nederlandse begrippen indrukwekkend
was. In 1636 werd de stadsbibliotheek Universiteits-
bibliotheek. Het bezit uit 1584 vormt nog steeds de
kern van de Bijzondere Collecties van de ubu.

In 1984 vierde de ubu haar 400-jarig jubileum
met een tentoonstelling in het Centraal Museum 
en de uitgave Handschriften en oude drukken van de
Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Het huidige jubile-
um kent een veelheid aan activiteiten, waaronder
een drietal tentoonstellingen. In het Universiteits-
museum en de ub is een tentoonstelling over de
Codex Boreelianus en in Sonnenborgh de tentoon-
stelling De hemel in kaart. In samenwerking met 
het museum Catharijneconvent is in het Catharij-
neconvent een internationale tentoonstelling ge-
organiseerd over de Utrechtse boekproductie tussen
circa 1000 en 1500: Beeldschone boeken: de middeleeuwen
in goud en inkt. Al deze activiteiten gingen gepaard
met digitalisering van stukken uit de Bijzondere
Collecties. 

Niemand had het in 1984 over digitalisering. 
Nu komt het begrip frequent voor in het beleids-
plan van iedere universiteitsbibliotheek. Ook dat
van de ubu. Digitalisering van de Bijzondere Collec-
ties is een goed middel om het gebruik van die col-
lecties in onderwijs en onderzoek te vergroten. Kost-
baarheid en kwetsbaarheid vormen niet langer een
belemmering voor intensief gebruik. Koppeling 
met bronnen, die zich op andere locaties bevinden,
is nu ook ineens mogelijk; op deze manier ontstaan
virtuele collecties waarvan we in de ‘fysieke wereld’
alleen maar konden dromen. De bronnen kunnen

worden verrijkt met contextinformatie en resulta-
ten van reeds uitgevoerd onderzoek. Al deze aspec-
ten maken het ook eenvoudiger een groter publiek
buiten de wetenschappelijke omgeving te bereiken.
Uiteraard blijven ook in de huidige tijd traditionele
aspecten zoals het beheren, conserveren en catalo-
giseren van Bijzondere Collecties onverminderd
van belang.

De core business van de ubu is het duurzaam ont-
sluiten van wetenschappelijke informatie. Een cen-
traal thema in het beleidsplan van de ubu is de
integratie van die dienstverlening in de primaire
processen van de universiteit: onderwijs en onder-
zoek. De ubu realiseert deze doelstelling in nauwe
samenwerking met onderzoekers, docenten en stu-
denten. Als hoogwaardige Partner in Science brengt
de ubu hierbij haar deskundigheid in.

Deze bundel past uitstekend in het beleid van de
ubu. In de 36 bijdragen ligt de nadruk niet op de
topstukken maar op de mogelijkheden, die de col-
lectie biedt voor gebruik in onderwijs en onder-
zoek. De bijdragen zijn gedeeltelijk afkomstig van
(oud-)conservatoren van de ubu, maar het grootste
deel is geschreven door wetenschappers. Want 
daar gaat het om: maximaal gebruik van de collec-
tie in onderwijs en onderzoek –  door goede ont-
sluiting en met inzet van de kennis van de ubu-
medewerkers – en het zichtbaar maken van de
resultaten van dit onderzoek, zodat anderen hierop
kunnen voortbouwen. Dit is een rol van de biblio-
theek die reeds eeuwenoud is en die nog vele jubi-
lea zal meemaken.

Drs. Bas Savenije, 
oud-bibliothecaris van de Universiteit Utrecht

Algemeen directeur Koninklijke Bibliotheek



[ 15 ]i n l e i d i n g

Inleiding

De bundel die voor u ligt, is uitgegeven ter gele-
genheid van het 425-jarige bestaan van de 

Universiteitsbibliotheek Utrecht (ubu). Ten op-
zichte van het vorige jubileum, in 1984, zijn de 
Bijzondere Collecties een nieuwe weg ingeslagen:
een nieuwe plaats in de organisatie van de ubu, een
nieuw onderkomen, nieuwe medewerkers en nieuwe
media. Vooral de intrede van de digitale media en
ict-toepassingen hebben voor grote veranderingen
gezorgd. De mogelijkheden zijn gegroeid, de moei-
lijkheden eveneens. Om onderzoek en onderwijs te
faciliteren en de collectie digitaal te ontsluiten is de
conservator vandaag de dag meer een manager dan
een beheerder van de collectie geworden. 

Hoewel dat in eerste instantie niet direct de opzet
was, worden deze veranderingen deels in Bijzonder
onderzoek: een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties
van de Universiteitsbibliotheek Utrecht weerspiegeld.
Het zijn niet zozeer de beheerders van het bijzondere
materiaal, doch hun gebruikers die aan het woord
zijn: wetenschappelijke onderzoekers uit Utrecht en
daarbuiten. Het resultaat is dat er naast een aantal
topstukken uit de collectie ook veel minder bekende
onderzoeksobjecten de revue passeren. Bovendien
worden nieuwe onderzoeksvragen gesteld. Als er
ergens de nadruk op wordt gelegd in deze bundel,
dan is het de diversiteit van de collectie in zijn geheel.
Voor onderzoekers vanuit allerlei interessegebieden
valt er iets bij de Bijzondere Collecties te halen.

Die diversiteit van de collectie heeft wél tot
gevolg dat het voor buitenstaanders niet altijd dui-
delijk is waar de Bijzondere Collecties van de ubu

voor staan. Ofwel, wat de zwaartepunten binnen de
collecties zijn. Ter voorbereiding van een nieuwe
presentatie van de Digitale Bijzondere Collecties op
de ubu-website werden er begin 2009 vier kernthe-

ma’s door de conservatoren vastgesteld: i. Utrecht in
de wereld; ii. Op zoek naar God; iii. Hemel en aarde;
iv. Lichaam en geest. Ieder kernthema omvat op zijn
beurt weer drie of vier concrete subthema’s. Zo vallen
bijvoorbeeld de middeleeuwse Utrechtse verluchters,
klooster- en kapittelbibliotheken en oude drukkers,
schrijvers over stadsgeschiedenis en een Utrechtse
verzameling  kaarten onder ‘Utrecht in de wereld’. 

De indeling van deze bundel is geënt op bovenge-
noemde kernthema’s, al laten niet alle artikelen zich
even gemakkelijk onder één bepaalde noemer plaat-
sen. Het is dan ook een indeling die achteraf werd
gemaakt, maar die vrij goed bleek te passen in de
nieuwe manier waarop de Bijzondere Collecties zich
naar buiten toe willen presenteren. De viering van
425 jaar Universiteitsbibliotheek Utrecht is voor ons
dan ook een aanleiding om het oude materiaal in een
nieuwe rangschikking te presenteren, die sterk
samenhangt met het digitale ‘gezicht’ van de collec-
tie. Maar het is tevens een focus op onze ‘klanten’, 
die voor een belangrijk deel de mooie en bijzondere
stukken uit de depots tot leven brengen en de lezer
zo met die documenten kennis laten maken. Zij zijn
het die deze ontdekkingsreis mogelijk maken – en
dan nog lichten zij slechts een tipje van de sluier op.
Onze dank gaat daarom in de eerste plaats naar de
auteurs uit, die geheel belangeloos en buitengewoon
enthousiast wilden bijdragen aan dit boek. Daar-
naast bedanken wij het Utrechts Universiteitsfonds,
het K.F. Hein Fonds, het sns reaal Fonds en het 
College van Bestuur van de Universiteit Utrecht voor
hun financiële ondersteuning, en verder allen die
deze uitgave mogelijk hebben gemaakt.

De redactie
Marco van Egmond, Bart Jaski en Hans Mulder



Het Utrechtse draakje
gisela gerritsen-geywitz

et veraangenamen van de lectuur
was echter niet het hoofddoel bij
het toevoegen van penwerkinitia-
len; hun functie was in de eerste
plaats de structuur van de tekst
zichtbaar te maken. De tekst in

een middeleeuws handschrift werd altijd doorlo-
pend geschreven, zonder witregels, inspringingen of
vette koppen. Hoe moest de lezer zijn weg vinden in
een boek dat gevuld is met dicht op elkaar geschre-
ven regels? Dit gebeurde met behulp van grote en
kleine initialen. De grootte was afhankelijk van de
rangorde van de daaropvolgende tekst: een enkele
zin (zoals een psalmvers), een alinea, een hoofdstuk,
een gedeelte van een boek. De hoogte van de initiaal
varieert van één of twee regels tot maar liefst een
hele bladzijde (vooral in handschriften uit de vroege
middeleeuwen). Door het aanbrengen van penwerk
kon de structuur van de tekst nog duidelijker wor-
den aangegeven: in de hiërarchie van de tekststruc-
tuur staan penwerkinitialen boven initialen zonder
penwerk, initialen met meer of kleurrijker penwerk
boven eenvoudigere patronen.

In dit hiërarchische systeem heeft ook de geschil-
derde decoratie haar plaats, van de initiaal op een in
dekverf geschilderd veld in rood en blauw via
bloem- en kleurrijke randen tot de miniatuur die
aan de top van deze hiërarchische piramide staat.
Op het laagste niveau staan de rode of blauwe ini-
tialen zonder penwerk, daarop volgen de penwerk-
initialen, dan de eenvoudige geschilderde initialen,
enzovoort. Zo zijn in een liturgisch handschrift de
gezangen en gebeden van een belangrijke heilige
met een gehistorieerde initiaal of zelfs een minia-
tuur opgesmukt, minder belangrijke heiligen daar-
entegen beginnen met een gewone initiaal, al of

niet met penwerk versierd. Maar ondanks het een-
voudige niveau van deze vorm van decoratie geeft
het penwerk een grote rijkdom aan motieven en een
grote diversiteit te zien. Deze vormenrijkdom is niet
willekeurig maar plaatsgebonden. Dat wil zeggen
dat handschriften die in Utrecht zijn geschreven en
van penwerk voorzien, zich onderscheiden van
handschriften uit Amsterdam, Groningen of Den
Bosch. Met andere woorden: vaak kan met behulp
van het penwerk worden vastgesteld waar een hand-
schrift is ontstaan. En daarbij speelt het zogenaam-
de Utrechtse draakje een voorname rol.

Sinds de vroege middeleeuwen zijn drakenmotie-
ven een vast bestanddeel van handschriftdecoratie.
Er zijn handschriften, bijvoorbeeld uit de achtste
eeuw, waarin de initiaal met behulp van een draken-
lijf wordt gevormd. Dit zet zich door de eeuwen
heen voort, in allerlei wisselende lettervormen, en
nog aan het einde van de vijftiende eeuw komen ini-
tialen voor, bijvoorbeeld in getijdenboeken, die
geheel of gedeeltelijk door een drakenlijf worden
gevormd. Een bekend verschijnsel zijn ook de initia-
len die in het blauw of rood van de letter uitsparin-
gen hebben, meestal als geometrische of plantaardi-
ge vormen, maar soms ook in de vorm van een lang-
gerekt drakenlijf. 

De Utrechtse draak hoort echter bij een heel
ander soort decoratie. Het gaat hier niet om de ini-
tiaal zelf, maar om het patroon van lijnen die van de
initiaal uitgaan en van daaruit in de marge uitwaai-
eren en ook de vrije ruimte binnenin de letter, het
zogenaamde oog van de initiaal, vullen. Dit oog is
meestal gevuld met heel eenvoudige patronen, maar
soms kom je daar ook een dierlijk wezen tegen: een
beest met een lange gebogen nek, de vleugels, als hij
die heeft, tegen het lijf aangedrukt, en met de poten,

[ 18 ] b i j z o n d e r  o n d e r z o e k

1
Miniaturen met blinkend goud, randen gevuld met veelkleurige acanthusbladeren, initialen waarin volledige bijbelse taferelen of
liturgische handelingen zijn uitgebeeld – zoals in de beroemde Zwolse Bijbel uit de Utrechtse Mariakerk – dat trekt de aandacht van
de liefhebber van middeleeuwse handschriften. De Utrechtse universiteitsbibliotheek kan hiervan mooie voorbeelden laten zien.
Maar in dit stuk over handgeschreven (en enkele gedrukte) boeken uit deze schatkamer gaat het daar niet over. Hier zal een zeer veel
bescheidener aspect van handschriftversiering worden belicht, namelijk het penwerk. Zoals het woord reeds zegt, gaat het niet om
met penseel en dekverf geschilderde decoratie, maar om een met de pen in rode, blauwe of paarse inkt aangebracht patroon van lijnen
in en rondom de initiaal, de eerste letter van een tekst of een tekstgedeelte. Hoewel minder spectaculair dan de bovengenoemde ele-
menten, zijn de vaak tientallen penwerkinitialen bij het doorbladeren van een handschrift een lust voor het oog.





soms twee, soms vier, van een kat. Het is geen
vreesaanjagend, vuurspuwend monster; uit zijn
zachte snuit komt, in plaats van vuur, een bladrank
of een bloem, reden waarom hij de liefkozende
naam ‘draakje’ kreeg. Om deze zich in het oog van
de initiaal vlijende, tamme en vriendelijke beestjes
gaat het hier. Hun uiterlijk kan heel wisselend zijn;
soms heeft het de kop van een vogel of van een
slang, maar soms ook die van een hond of een
schaap, waarbij de zo kenmerkende lange gebogen
nek ineens is verdwenen. Zij zijn altijd met pen en
inkt getekend en maken deel uit van de penwerk-
decoratie, die zich verder rond de initiaal en over
een of meer marges uitstrekt.

Waarom heeft het dier de naam ‘het Utrechtse
draakje’ gekregen? Het antwoord hierop is eenvou-
dig: omdat de draak in deze vorm, getekend en in
het oog van de letter genesteld, vanaf het eind van
de veertiende eeuw tot rond 1500 of later, in
Utrechtse handschriften zeer vaak, maar daarbui-
ten nooit aangetroffen wordt. En daarmee is dit
verschijnsel een uitstekend middel voor de lokali-
sering van handschriften. Kom je in het oog van de
initiaal een met de pen getekend draakje tegen?
Dan moet het in Utrecht geschreven en met pen-
werk versierd zijn. In een aantal van deze hand-
schriften staat aan het einde een colofon waarin de

schrijver naam en datum vermeldt en de plaats
waar hij werkt, bijvoorbeeld het Regulierenkloos-
ter aan de Oude Gracht of het Kartuizerklooster,
dat toen net buiten Utrecht lag. En terwijl de
geschilderde decoratie ook elders kan zijn vervaar-
digd, mag men ervan uitgaan dat het schrijven en
het decoreren met penwerk in dezelfde plaats is
gebeurd. Een handschrift kan bijvoorbeeld in een
klooster geschreven en daar ook met penwerk ver-
sierd zijn, of het werd voor het aanbrengen van
penwerk naar een andere plek in de stad gebracht;
denkbaar is ook dat een in penwerk gespecialiseer-
de kunstenaar, de florator, gevraagd werd langs te
komen, maar de waarschijnlijkheid dat voor deze
eenvoudige vorm van versiering de handschriften
naar een andere plaats werden vervoerd, is gering.
Een uitzondering op de regel dat het schrijven en
het aanbrengen van penwerk in dezelfde plaats
gebeurde, vormen de – zeldzame – gevallen waarin
een klooster een handschrift ten geschenke kreeg
en zelf van penwerk liet voorzien. 

Misschien wordt nu de indruk gewekt dat een
in Utrecht vervaardigde penwerkinitiaal alleen aan
het draakje herkenbaar is, of zelfs dat al het
Utrechtse penwerk drakenpenwerk is. Maar dat is
bij lange na niet zo. Er zijn vele honderden, nee
duizenden penwerkinitialen zonder draak, sterker
nog: er zijn ook soorten penwerk of beter gezegd
penwerkstijlen, waar geen enkele draak in voor-
komt. De aanduiding ‘penwerkstijl’ vraagt om
enige uitleg. Het gaat daarbij om groepen hand-
schriften met penwerkinitialen die onderling veel
overeenkomst vertonen. Men moet daarbij denken
aan groepen van drie of vier, maar soms ook enkele
tientallen handschriften waarvan het penwerk tot
een en dezelfde stijl kan worden gerekend. Tegen
het einde van de vijftiende eeuw komen daar ook
gedrukte boeken, de zogenaamde incunabelen, bij.
Het penwerk in deze boeken lijkt meestal zo sterk
op elkaar dat er sprake moet zijn van een en dezelf-
de hand; in sommige gevallen zijn de verschillen
groter, zodat men geneigd is te denken aan enkele
mensen die echter nauw met elkaar samenwerken,
zoals een meester met zijn leerlingen. Deze florator
kan dezelfde zijn als degene die het handschrift
geschreven heeft. In de meeste gevallen is de flora-
tor echter beslist niet dezelfde als de schrijver van
de tekst. Dit blijkt enerzijds uit het feit dat dezelfde
stijl in handschriften voorkomt die door verschei-
dene kopiisten geschreven zijn en anderzijds dat er
boeken zijn met verschillende penwerkstijlen maar
van de hand van één kopiist. Een aantal stijlen vin-
den we alleen in boeken uit een bepaald klooster,
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Draakje in de ‘Martinellum’-
stijl (Utrecht ub, Hs. 125,
fol. 3r).



maar de meeste stijlen worden in boeken aange-
troffen uit meer dan één klooster of instelling. 

Maar wij beperken ons nu tot die stijlen waarin
draakjes voorkomen en laten niet alleen de stijlen
zonder draak buiten beschouwing, maar ook de
vele initialen, met of zonder draak, die niet onder
een bepaalde stijl te vatten zijn. Over de hele eeuw
verspreid zijn er zeven ‘drakenstijlen’ te onder-
scheiden. De vroegst herkenbare penwerkstijl is de
‘Martinellum-stijl’. Deze ontleent zijn naam aan
een ‘Martinellum’, een handschrift van rond 1400
dat teksten over de heilige Martinus bevat (en
hoogstwaarschijnlijk afkomstig is uit de aan Mar-
tinus gewijde Domkerk). Afbeelding 1 toont een
initiaal uit dit handschrift met maar liefst vier
draakjes, twee in het oog van de initiaal, twee in de
omlijsting erboven, en nog een soort hondenkop
aan de linkerzijde, waaruit de bladerranken ont-
spruiten die de draakjes omhullen. Zijn dit eigen-
lijk wel draakjes? Zij hebben nauwelijks staarten 
of vleugels, een gladde rug zonder stekels, geen
vuurspuwende bek met enge tanden – zijn het niet
eerder een soort lieve hondjes? Toch heeft dit beest-
je bij de kenners van handschriftdecoratie de naam
draak gekregen, in al zijn diverse verschijnings-
vormen. Dit handschrift wemelt ervan; de meeste
van de zeventien grote penwerkinitialen zijn ermee

getooid. Vijf handschriften uit het Utrechtse 
Regulierenklooster (waaronder één, Hs. 207, met de
datum 1405), veel bescheidener dan het Martinel-
lum, met slechts één of helemaal geen draak, heb-
ben exact hetzelfde penwerk, waardoor ook een
zevende handschrift, een met talrijke miniaturen –
en een viertal draken – geïllumineerde Rijmbijbel in
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (ka xviii),
met zekerheid in Utrecht gelokaliseerd kan worden.

De volgende stijl met draken, de ‘Bulten-en-
lange-lijnen’-stijl, valt in het tweede kwart van de
vijftiende eeuw. Het handschrift uit afbeelding 2 is
geschreven in 1424-1425 in opdracht van de domka-
nunnik Otto van Moerdrecht en ter gelegenheid van
zijn intrede in het Utrechtse Kartuizerklooster aan
dit huis geschonken. Ook hier zien wij een draak met
een ronde, gladde rug zonder vleugels, maar nu met
een dunne gebogen nek en een vogelkop met een uit
zijn bek ontspruitende zeer kenmerkende, weelderi-
ge bladerrank. Het behoort tot een groep van enkele
tientallen handschriften, waaronder een groot aan-
tal met miniaturen van uiteenlopende meesters. In
tegenstelling tot de sober uitgevoerde theologische
boeken die in Utrecht zijn gebleven, zijn nagenoeg
alle fraaiere handschriften, voornamelijk historie-
bijbels en getijdenboeken, in bibliotheken buiten
Utrecht of zelfs buiten Nederland beland. 

� 2
Draakje in de ‘Bulten-en-
lange-lijnen’-stijl (Utrecht
ub, Hs. 249, fol. 110r).
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Draakje in de ‘Fijne-takjes’-
stijl (Utrecht ub, Hs. 40, 
fol. 38v).

4 �

Draakje in de ‘Stijl-met-het-
schaap’ (Utrecht ub, Hs. 359,
fol. 2r). 



Dan maken we een sprong naar het midden van
de eeuw. Ondanks de uitvinding van de boekdruk-
kunst ligt de handschriftproductie in de tweede
helft van de vijftiende eeuw bijzonder hoog; het
grootste aantal handschriften dat uit het Utrechtse
Regulierenkooster bewaard is gebleven, stamt uit
het derde kwart van de eeuw. Dit heeft ook zijn uit-
werking op het penwerk; sterker nog, er zijn niet
alleen meer boeken met penwerk overgeleverd,
maar het penwerk wordt ook uitbundiger en gevari-
eerder en kan daardoor ook beter in stijlen worden
onderverdeeld. Dit geldt ook voor de draak: maar
liefst vier van de zeven stijlen waarin draken voorko-
men (het aantal stijlen zonder draak is wel aanzien-
lijk groter) dateren uit deze periode.

De stijl van de ‘Fijne-takjes’ (genoemd naar de
takjes naast de initiaal; afbeelding 3) is de eerste stijl
uit de tweede helft van de eeuw, met gedateerde
handschriften van 1450, 1451 en 1452, en een viertal
andere handschriften, op één handschrift na alle
afkomstig uit twee kloosters, het Regulieren- ofwel
het Kartuizerklooster. De draken, meestal slank en
met weinig blad getooid, zijn schaars in deze groep;
zij komen, ondanks de soms vele tientallen pen-
werkinitialen per handschrift, slechts in een hand-
vol initialen voor. Opmerkelijk is dat hij in een van
de handschriften, Hs. 402, ineens weer in de ge-
daante van de hond, zoals in het begin van de eeuw,
verschijnt. Hij is zo afwijkend dat men haast zou
denken dat hier een andere hand aan het werk is.

De volgende stijl, die tussen 1459 en 1474 valt, is de
‘Stijl-met-het-schaap’. Hij dankt zijn naam aan het
vaak schaapachtige uiterlijk van deze draak, die in
onze afbeelding bovendien een mensengezicht heeft
(afbeelding 4). Behalve het schaap komen ook allerlei
andere beesten langs, een paardachtig dier, een hert
met een paardenkop, ook een hond, maar nooit het
beest met de lange gebogen nek waarin wij nog het
meest geneigd zijn de draak te herkennen. Maar de
traditie wil nu eenmaal dat wij deze wezens draakjes
noemen. Opvallend bij deze acht handschriften is
dat de draak, of beter gezegd het schaap, alleen in de
fraaiere, beter verzorgde boeken voorkomt. Daar
hoort ook het handschrift van afbeelding 4 bij, een
klein, maar belangrijk boekje, met slechts één initia-
al, maar in een fraaie textualis formata geschreven:
het bevat namelijk de regel van Augustinus, de regel
die het Regulierenklooster tot leidraad dient. Dit is
de eerste stijl die niet alleen in handschriften, maar
ook in enkele incunabelen voorkomt.

In de ‘Kroon-en-draak’-stijl (afbeelding 5) is de
draak zo prominent aanwezig dat hij de naam van
de stijl bepaalt. Het oudste gedateerde handschrift

stamt uit 1460, het jongste uit 1477. Het is de groep
met veruit het grootste aantal bekende handschrif-
ten, ongeveer zestig, en enkele incunabelen; iets
minder dan de helft wordt in Utrecht bewaard.
Daaronder zijn vele theologische boeken die in de
jaren zestig in het Regulierenklooster zijn geschre-
ven, maar ook boeken uit verscheidene andere
Utrechtse kloosters, waaronder het Kartuizerkloos-
ter. Ook bij deze stijl horen een aantal fraaie histo-
riebijbels en talrijke beroemde getijden- en gebe-
denboeken, die met miniaturen en geschilderde
initialen zijn versierd. Vooral deze zijn over vele
bibliotheken in binnen- en buitenland verspreid
geraakt; van de ongeveer twintig getijdenboeken
zijn slechts twee in de Universiteitsbibliotheek
Utrecht terecht gekomen. Ook enkele incunabelen
zijn met dit penwerk gedecoreerd; daaronder is een
exemplaar van de beroemde door Gutenberg in
1455 in Mainz gedrukte Bijbel (Harvard, Mass., Ver-
enigde Staten) en een even fraaie Bijbel, eveneens in
Mainz gedrukt, uit het jaar 1462 (New York, Public
Library). Deze beide boeken moeten dus al vroeg
naar Nederland zijn gekomen, waar hun eigenaar
ze van penwerk heeft laten voorzien. 

5 �

Draakje in de ‘Kroon-en-
draak’-stijl (Utrecht ub, 
W fol 124 rar, fol. 85r, 
incunabel).
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Opmerkelijk bij deze stijl is dat zich hier typisch
Utrechtse kenmerken, behalve kroon en draak met
name de uitwaaierende, elkaar omsluitende lijnen,
met elementen vermengen die tot nu toe alleen in
handschriften uit de IJsselstreek zijn aangetroffen,
maar die al gauw met de Utrechtse kenmerken een
harmonieus geheel vormen. Het is waarschijnlijk
dat, in tegenstelling tot de meeste stijlen, hier ver-
scheidene handen hebben samengewerkt, maar de
grenzen tussen de eventuele handen zijn moeilijk te
trekken. Ondanks het grote aantal handschriften en
de grote verscheidenheid in motieven laat het pen-
werk van deze groep zich heel goed onderscheiden
van penwerk dat er niet bij hoort. Het is misschien
niet voor iedereen die een handschrift bekijkt duide-
lijk, maar een geoefend oog herkent niet alleen de
vele motieven die kenmerkend zijn voor dit pen-
werk, maar evenzeer de manier waarop deze motie-

ven en structuren zijn uitgevoerd. Dit geldt ook
voor de draak die ook zonder het omringende pen-
werk als de draak behorend tot de ‘Kroon-en-draak’-
stijl is te herkennen. Het is een bij uitstek acrobati-
sche draak, met een lange, vaak heen en weer slinge-
rende nek; soms zijn het er twee met in elkaar ver-
strengelde halzen. Hier komt de (heel oude) ver-
wantschap met de slang duidelijk naar voren. Het
wezen heeft ook hier allerlei gedaantes: een konijn,
een oud vrouwtje met dierenlijf en hoofddoek
(afbeelding 6), een varkentje (in tweevoud) of een
muis in een ton.

Een zesde stijl met draak, de ‘Ketelaer-stijl’, die
behalve in één handschrift in een groot aantal incu-
nabelen voorkomt die in Utrecht rond 1473/74
gedrukt zijn door Ketelaer en De Leempt, blijft hier
buiten beschouwing. We maken een sprong naar het
einde van de eeuw en komen bij de laatste stijl met
draak, de ‘Bonte-lussen’-stijl. Net als bij de ‘Kroon-
en-draak’-stijl vindt ook hier invloed van buitenaf
plaats: deze bolle lussen zijn een bij uitstek Zuid-
Hollands kenmerk dat tegen het einde van de eeuw
naar Utrecht is overgewaaid (net zoals het aubergi-
nemotief, dat echter, doordat het niet samen met de
draak voorkomt, hier buiten beschouwing is gela-
ten). Het is voorlopig nog een raadsel hoe deze beïn-
vloeding heeft plaatsgevonden. 

De ‘Bonte-lussen’-stijl is tot nu toe alleen in
handschriften uit het Regulierenklooster aangetrof-
fen. Maar hij is zo perfect, dat ik twijfel of hij in het
klooster is vervaardigd en niet veeleer gemaakt door
een seculiere florator die in de stad werkte. Het is
een hechte, zeer herkenbare groep van vijf hand-
schriften, waaronder één gedateerd is (Hs. 228): 1495.
Onder al die fraaie initialen is er maar één met een
draak (afbeelding 7), maar dat is dan ook de aller-
mooiste!
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Een konijn en een oud 
vrouwtje met dierenlijf en
hoofddoek in een initiaal in
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lussen’-stijl (Utrecht ub,
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‘Maar wat betekenen die Utrechtse draakjes nu eigenlijk?’ Terwijl mijn vrouw zich wekenlang verdiepte in de verschillende ver-
schijningsvormen van het drakenmotief in de penwerkdecoratie in vijftiende-eeuwse Utrechtse handschriften en vroege drukken 
(zie p. 18 -25), bleef deze vraag mij achtervolgen als een hinderlijke bromvlieg (was het misschien een afgezant van Beëlzebub, die als
‘heer der vliegen’ te boek staat?). In dit artikel tracht ik een antwoord te vinden door verschillende elementen van de – onafzienbaar
uitgebreide en wijdvertakte – westerse drakentraditie te combineren.

anvankelijk was het vooral de merk-
waardige exclusiviteit van het draken-

motief die mijn aandacht trok. 
Als het waar is dat de getekende
draakjes in het oog van initia-

len uitsluitend in penwerk van
Utrechtse herkomst voorkomen (afbeelding 1), zou
men kunnen vermoeden dat het om een soort her-
kenningstekens zou gaan, in de verte vergelijkbaar
met het handelsmerk of embleem van een bedrijf
of het logo van een moderne organisatie. Twee
omstandigheden maken het echter uiterst on-
waarschijnlijk dat de Utrechtse penwerkdraakjes
als dergelijke herkenningstekens bedoeld zijn
geweest. Om effectief te kunnen fungeren, dus als
signum herkend te worden, dient een herkennings-
teken een uniforme, gestandaardiseerde vorm te
hebben. Bij de Utrechtse penwerkdraakjes, die zich
in sterk uiteenlopende gedaanten aan de beschou-
wer vertonen, is hiervan geen sprake. Nog minder
aannemelijk is de veronderstelling dat de floratores
die het drakenmotief in allerlei variaties in hun
decoraties verwerkt hebben, hiermee de aandacht
hebben willen vestigen op het individuele karakter
van hun werk.

Het ligt meer voor de hand, de betekenis van de
Utrechtse penwerkdraakjes op een ander niveau
van zingeving te zoeken, namelijk op dat van de
symboliek. Een eerste aanknopingspunt biedt dan
het feit dat het drakenmotief in de westerse traditie
vrijwel altijd een negatieve lading heeft. Terwijl de
draak in oosterse culturen, met name in China en
Japan, als een bij uitstek goedaardig, gelukbren-
gend wezen geldt, staat het beest in het Westen
sinds de oudheid te boek als een boosaardig, men-
senverslindend ondier.

Op gezag van Plinius (23/24-69 na Christus) en
Isidorus van Sevilla (ca. 560-636) beschrijft het
twaalfde-eeuwse Bestiarium de draak als het groot-
ste dier ter wereld. Als de draak uit zijn hol tevoor-
schijn komt, brengt hij de lucht in turbulente
beweging. Op zijn kop draagt hij een kam; zijn
muil is relatief klein en zijn neusgaten zijn nauw,
maar hij kan zijn tong ver uitsteken. Het vergif van
een draak is ongevaarlijk; zijn kracht schuilt niet in
zijn tanden, maar in zijn striemende staart, waar-
mee hij dodelijke slagen kan toedienen. Zelfs oli-
fanten zijn niet veilig voor zijn aanval. De draak
verbergt zich naast het pad dat de olifant pleegt te
betreden, slingert dan plotseling zijn staart om
poten en lijf van de olifant en doet deze ten slotte
stikken. Draken leven volgens het Bestiarium in
warme landen als Ethiopië en Indië. 

Op deze zoölogische informatie volgt een ver-
gelijking van de draak met de duivel – een vergelij-
king die nadert tot een gelijkstelling van draak en
duivel. Zoals de draak uit zijn hol tevoorschijn
komt, rijst de duivel op uit de hel, waarbij hij de
gedaante van een engel aanneemt om dwaze men-
sen te kunnen bedriegen. Zoals de draak een kam
op zijn kop draagt, draagt de duivel een kroon als
koning van de hoogmoed. Zoals de kracht van de
draak niet in zijn muil maar in zijn staart schuilt,
kan de duivel de mens alleen met leugens bedrie-
gen. Zoals de draak zich in een hinderlaag legt om
de olifant in de kronkels van zijn staart dood te
drukken, legt de duivel zich in hinderlaag om 
mensen op hun weg naar de hemel in zijn listen te
verstrikken en in hun zonden te doen stikken.

De associatie van het begrip ‘draak’ met de 
duivel heeft wortels die diep in het verleden terug-
reiken. In het Oude Testament worden verschillen-
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Op zoek naar de betekenis van de 
Utrechtse penwerkdraakjes
wim gerritsen
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� 1
Draakje met halsband
(Utrecht ub, Hs. 131 
fol. 71v).

� 2
Klimmende draak in de ini-
tiaal van fol. 5v van hand-
schrift 406 in de Universi-
teitsbibliotheek Utrecht. 
Dit handschrift stamt uit de
twaalfde eeuw. Deze tekening
is geen voorbeeld van het 
in dit artikel besproken 
penwerk.
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de mythische monsters van reusachtige afmetin-
gen genoemd die als de oervijanden van de
Almachtige of van diens beschermelingen te boek
staan. Als namen vindt men vormen die getranslit-
tereerd worden als Tannin, Rahab of Leviatan, waar-
bij het vaak niet duidelijk is of er van verschillende
wezens, of wellicht van verschillende benamingen
van hetzelfde monster sprake is (afbeeldingen 3a en
3b). Meestal kan men uit de bewoordingen afleiden
dat een zeemonster bedoeld is, maar in sommige
bijbelteksten gaat het onmiskenbaar om een land-
dier. Tussen de derde en de eerste eeuw vóór Chris-
tus is, ten behoeve van de gehelleniseerde Joodse
gemeenschap in Alexandrië, een vertaling van de
boeken van de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks 
tot stand gebracht, de zogenaamde Septuagint. 
Nu is het opmerkelijk dat de geleerde vertalers de
Hebreeuwse aanduidingen van de zojuist genoem-
de mythische monsters in de meeste gevallen heb-
ben weergegeven met het Griekse woord drakoon,
een term die zowel ‘draak’ als ‘serpent’, ‘slang’ kon
betekenen. De Septuagint zou, voor wat het Oude
Testament betreft, naast de Hebreeuwse grond-
tekst, een van de belangrijkste bronnen worden
voor de Vulgata, de Latijnse bijbelvertaling die in
de vroege vijfde eeuw van de christelijke jaartelling
is vervaardigd door de kerkvader Hiëronymus. 
Het is deze Latijnse vertaling die gedurende de
middeleeuwen (en nog lang daarna) in het Westen
de standaardtekst van de Bijbel zou blijven. In
navolging van de Septuagint-vertalers vertaalde
Hiëronymus de benamingen van de mythische
monsters uit het Oude Testament in de meeste
gevallen met het Latijnse equivalent draco. Het
gevolg van deze beslissingen van de bijbelvertalers
was, dat het concept ‘draak’ in de christelijke
wereld van de middeleeuwen voorgoed gekoppeld
bleef aan associaties met de slang uit Genesis 3, met
de Leviatan uit Jesaja 27:1, met de mythische mon-
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� 3a en b
Zeventiende-eeuwse gravures
van draken (a. Aldrovandi 
p. 422, Utrecht ub, R fol 25 
dl 2); (b. J. Jonston, boek 6,
tab. 12. Utrecht ub, 
tho: alv 162-463 fol).



sters uit Job 40 en 41, en met ‘de draak, de slang 
van weleer, dat wil zeggen: de duivel’ (draconem, 
serpentem antiquum, qui est diabolus) uit de Open-
baring van Johannes (20:2) (afbeelding 4).

Brengen deze overwegingen ons dichter bij de
symbolische betekenis van de Utrechtse penwerk-
draakjes? Op het eerste gezicht lijkt eerder het
tegendeel het geval. Het is immers nauwelijks
voorstelbaar dat vijftiende-eeuwse floratores de ini-
tialen in handschriften met voor het merendeel
religieuze teksten zouden versieren met een deco-
ratiemotief dat, hoezeer ook gestileerd en versim-
peld, een draak – symbool van de Boze en het kwaad
– in beeld bracht. Maar wie deze Stichtse monster-
tjes nog eens onbevangen in de ogen kijkt, begrijpt
al ras waarom zij in deze gewijde omgeving toch
heel goed op hun plaats kunnen zijn. Deze pen-
werkdraakjes hebben immers niets gevaarlijks of
boosaardigs. Het zijn uitgesproken lieve dieren, die
zich, geheel anders dan hun verscheurende soort-
genoten, vegetarisch te goed lijken te doen aan het
lover van de bomen waaronder zij zich verschuilen.
(Verwijst dit detail misschien naar Behemoth, het
reusachtige dier dat gras eet als een rund, waarover
gesproken wordt in Job, hoofdstuk 40?) Een beslis-
sende indicatie dat het bij de penwerkdraakjes niet
om draken in hun gewone doen gaat, zie ik in het
feit dat sommige Utrechtse draakjes een halsband
blijken te dragen. Dit kan niets anders betekenen
dan dat het om overwonnen, onderworpen, getem-
de exemplaren moet gaan.

De middeleeuwse literatuur kent zowel draken-
doders als drakenbedwingers. Beroemde draken-
doders uit de profane vertelkunst zijn Beowulf,
Tristan en Lancelot. Voor drakenbedwingers moet
men eerder in apocriefe bijbelverhalen, in de kerke-
lijke kunst en de hagiografie te rade gaan. In het
zogenaamde Pseudo-Mattheusevangelie wordt
verhaald hoe het kind Jezus tijdens de reis naar
Egypte van zijn Moeders schoot klimt om een troep
draken te doen terugdeinzen. De Moeder Gods
wordt (op grond van Openbaring 12:1) vaak staande
op de maansikkel afgebeeld, waarbij een draak
bevreesd wegvlucht. Het bekendste voorbeeld uit
de hagiografie vindt men in de legende van Sint
Joris. In de versie van de Legenda aurea terroriseert
een draak de stad Silena in Libië. Aanvankelijk
trachten de bewoners de vraatzucht van het mon-
ster te stillen met twee schapen daags, maar als de
voorraad schapen opraakt, besluit men dagelijks
één schaap en één mens te offeren. Op een dag valt
het lot op ’s konings enige dochter. Na wenend
afscheid van haar vader te hebben genomen, maakt

de prinses zich op om naar het meer te gaan waar
het ondier op zijn prooi wacht. Juist als het mon-
ster uit de golven opduikt, komt ridder Joris aan-
rijden. Zonder acht te slaan op de waarschuwingen
van de prinses valt hij de draak aan, verwondt 
het ondier met zijn lans en werpt het ter aarde
(afbeelding 5). ‘Neem je ceintuur’, roept Joris de
prinses toe, ‘en gooi die de draak om zijn hals – 
en wees vooral niet bang’. Zij gehoorzaamt, en 
de draak loopt met haar mee als een zoet hondje
(‘vel mansuatissima canis’).

Middeleeuwers zijn eveneens vertrouwd
geweest met een andere heilige, die op afbeeldin-
gen vaak een draak aangelijnd met zich mee voert.
Dat is Sinte Margareta, wier feestdag op 20 juli
gevierd wordt. Toen Margareta weigerde te trou-
wen met de heidense stadsprefect van Antiochië,
liet hij haar folteren en in de kerker werpen. Daar
verscheen haar de duivel in de gedaante van een
draak die zich om haar lichaam slingerde en haar
vervolgens met huid en haar verzwolg. Maar toen
zij in zijn binnenste een kruis sloeg, barstte de
draak open, waarna zij ongedeerd te voorschijn
trad. Op grond van dit wonder (dat overigens door
Jacobus de Voragine, de dertiende-eeuwse samen-
steller van de Legenda aurea, als apocrief wordt
beschouwd) geldt Margareta als noodhelpster van
vrouwen in barensnood. 

Voor het idee van een overwonnen of onder-
worpen draak als beeld van een (althans tijdelijk)
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Michael in gevecht met 
draken (gevallen engelen).
Houtsnede Albrecht Dürer
1498.
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Sint Joris met de draak
(Utrecht, Museum 
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abm h15, fol. 191v).



uitgeschakelde duivel kan in verschillende bijbel-
plaatsen een bevestiging worden gevonden. Psalm
90 (in de telling van de Vulgata) is een bespiegeling
over Gods bescherming van de rechtvaardigen. In
vers 13 spreekt de psalmist de gelovige toe (ik ver-
taal het Latijn van de Vulgata): ‘Onder Zijn hoede
zul je je voet niet stoten aan een steen; je zult wan-
delen over de krokodil en de basilisk; de leeuw en de
draak zul je vertrappen’. Hierboven werd al verwe-
zen naar de passage in de Openbaring, waar in een
toekomstvisioen de onderwerping van de draak/
duivel wordt geschilderd. De Nieuwe Bijbelvertaling
(2004) geeft deze woorden als volgt weer: 

‘Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de
sleutel van de onderaardse diepte en zware kete-
nen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang
van weleer, die ook duivel of Satan wordt
genoemd, en ketende hem voor duizend jaren.’ 

De visionaire schrijver van de Openbaring en, vele
eeuwen later, de tekenaars van het nederige pen-
werkmotiefje bedienden zich van dezelfde beelden-
taal. Het motief van de overwonnen draak/duivel is
ook in de Gotische bouwkunst geliefd geweest, met
name in de uiterlijke ornamentiek van het kerk-
gebouw. Om te voorkomen dat het hemelwater 
van het dak langs de muren zou stromen, maakte
men gebruik van zogenaamde gargouilles of water-
spuwers aan de daklijst, die het water op enige
afstand van de kerkmuur naar beneden wierpen.
Deze gargouilles werden bij voorkeur uitgevoerd in
de gedaante van een draak met uitgestrekte kop
(afbeelding 6). De symboliek is duidelijk: de draak,
vastgemetseld in de stenen van de kerk en voorgoed
veroordeeld om water te spuwen in plaats van
vuur, is de door Christus overwonnen duivel. Als 
de Utrechtse floratores het motief niet aan een al
bestaande traditie in de boekverluchtingskunst
hebben ontleend (wat mij waarschijnlijk lijkt),
zouden zij de inspiratie voor hun penwerkdraakjes
dicht bij huis hebben kunnen vinden: bij de water-
spuwers van de Domkerk.
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Van schut tot schat: onderzoek 
naar handschriftfragmenten
bart jaski

e zorg waarmee moderne biblio-
theken dergelijk materiaal om-
ringen, staat nogal eens in schril
contrast met hoe men er vroeger
mee omging. Pakweg vijftig tot
honderd jaar geleden was men in

verschillende opzichten nog vrij onkundig over
hoe met middeleeuwse handschriften om te gaan.
Er werden toen ‘reparaties’ uitgevoerd, die onher-
stelbare schade aan het materiaal veroorzaakten.
Bij deze ingrepen raakten nogal eens stukken oude
boekband en perkamenten bindmateriaal en
schutbladen los, die werden verzameld in karton-
nen omslagen of dozen. Een aantal hiervan heeft
rond 1885 een catalogusnummer gekregen: Hss.
1003, 1047 en 1330-4 (Middelnederlandse fragmen-
ten). Daarna werden fragmenten verzameld in kar-
tonnen omslagen (Hss. 3 l 12 en 8 b 24), in het res-
tauratiearchief, in zogenaamde charterdozen (op
elkaar gestapeld (afbeelding 1) of in enveloppen), 
of in archiefdozen, zoals de fragmenten afkomstig
van de Collectie Thomaasse (de bibliotheken van 
de Nederlandse franciscanen en het aartsbisdom
Utrecht, die de Universiteitsbibliotheek Utrecht in
1971 aankocht).

Bij de meeste fragmenten gaat het om macula-
tuur: schutbladen die in de middeleeuwen tussen
de platten en het boekblok werden gebonden of
geplakt, om zodoende het eerste en het laatste folio
te vrijwaren van wrijvingen met de houten platten
of de leren omslag. Voor deze schutbladen werd
ruw of afgewezen perkament gebruikt, of bladen
uit overbodig geworden handschriften. Dit bleef
ook nog de gewoonte in gedrukte boeken in de vijf-
tiende eeuw en zelfs later. Hierdoor zijn er veel
fragmenten van handschriften ‘gerecycled’, die

anders verloren waren gegaan. In de collectie van
de Universiteitsbibliotheek Utrecht gaat het alleen
al om ruim duizend bladen, van kleine stukjes
bindmateriaal tot verschillende bladen uit hetzelf-
de handschrift. Deze fragmenten kunnen losge-
raakt zijn, zoals hierboven is beschreven, maar het
merendeel bevindt zich nog in de handschriften en
oude drukken zelf. 

Lang zijn deze fragmenten het stiefkindje
geweest van de zorg om en onderzoek naar hand-
schriften. Dit is op zich niet zo verwonderlijk, de
meeste aandacht gaat nu eenmaal uit naar prachtig
geïllumineerde handschriften of tekstueel interes-
sante exemplaren. Op enkele uitzonderingen na
zijn de fragmenten niet gecatalogiseerd en daar-
door vrijwel onzichtbaar voor onderzoekers. Vanaf
2009 is langzaam begonnen om deze situatie te 
verhelpen door de handschriftfragmenten op een
betere manier te bewaren en ze te catalogiseren. 
Dit laatste wordt deels gedaan door studenten als
onderdeel van een aantal cursussen. Als eerste
onderzoek doen naar de inhoud, herkomst, date-
ring en het gebruik van middeleeuwse hand-
schriftfragmenten is uitdagend detectivewerk 
en het is tevens een goede manier om opgedane
vaardigheden in de praktijk uit te testen. Om een
indruk te geven van het onderzoek dat de laatste
jaren is uitgevoerd geef ik hier een selectie van drie
voorbeelden.

1. Sint Maarten, Sint Maarten…
Op Hamburgerstraat 28, waar nu Het Utrechts
Archief is gevestigd, stond vroeger de Paulusabdij.
Dit klooster was in 1050 gewijd en werd bevolkt
door monniken die afkomstig waren van het af-
gelegen klooster Hohorst (Heiligenberg) nabij
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wordt met zorg behandeld en onder de juiste klimatologische omstandigheden bewaard, waardoor het oude en vaak fragiele materi-
aal in goede conditie blijft. 



Amersfoort, dat rond 1000 door Ansfridus, de bis-
schop van Utrecht, was gesticht. In Utrecht floreer-
de de abdij, die werd bewoond door een twintigtal
broeders. In de veertiende en vijftiende eeuw was 
er een verval van tucht en geleerdheid, totdat de
gemeenschap in 1469 overging tot hervorming. 
Na de Reformatie werd de Paulusabdij in 1580 op-
geheven en haar boekenbezit werd geconfisceerd
en opgenomen in de nieuwe stadsbibliotheek in 
de Sint Janskerk, de directe voorloper van de Uni-
versiteitsbibliotheek. 

De Universiteitsbibliotheek Utrecht bezit ruim
honderd banden uit de bibliotheek van de Paulus-
abdij (35 handschriften en 66 oude drukken), maar
hierbij zit geen enkele waarvan we zeker weten dat
die ook aldaar is geschreven. Ook twee handschrif-
ten, tegenwoordig in het bezit van de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel (3226 en 8059) en een in de
universiteitsbibliotheek van Glasgow (u.2.8), geven
daar geen uitsluitsel over. Alleen in een handschrift
in het Vaticaan (Reg. Lat. 529) vermeldt een colofon
dat het in 1158 in de Paulusabdij is geschreven. Een
boek uit de bibliotheek van de Paulusabdij laat zich
echter gemakkelijk herkennen, omdat er in het

Latijn, vaak op het schutblad, wordt vermeld ‘Liber
monasterii Sancti Pauli in Traiecto inferiori’ of iets
dergelijks. Maar ook veel boekbanden van de abdij
zijn karakteristiek, waarbij lijnpatronen en sym-
bolen zoals het kruis tussen zon en maan, het
opschrift ‘ave maria’ en een disteltak, in het leer
zijn gestempeld. De Paulusabdij had waarschijnlijk
een eigen boekbinderij en verondersteld mag 
worden, dat bij het inbinden de als schutblad 
hergebruikte oude handschriften ook uit de 
bibliotheek van de Paulusabdij afkomstig waren.

Kijken we naar de maculatuur in de banden van
de Paulusabdij, dan valt op dat relatief veel geschre-
ven is in het Karolingische schrift (ca. 800-1100) en
het pregotisch (ca. 1100-1200). Gezamenlijk gaat het
om bijna 150 pagina’s uit deze periode, variërend
van een enkel blad geplakt op een plat tot een zestal
schutbladen in één band. Uit deze vroege periode
zijn er weinig handschriften bekend die in Utrecht
of zelfs de Noordelijke Nederlanden vervaardigd
zijn, en de maculatuur uit de Paulusabdij en ande-
re kloosters en kapittels kan onze kennis daarover
wellicht vergroten. Dit vergt wel uitgebreid onder-
zoek naar de fragmenten en hun herkomst, waarbij
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Verzameling hand-
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Charterdoos 4.
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onder andere rekening moet worden gehouden
met boeken die een bibliotheek van elders geschon-
ken kreeg of zelf heeft aangekocht in gebonden
staat, inclusief schutbladen. 

De meeste vroege Paulusabdij-fragmenten zijn
liturgisch van aard, met daarbij een aantal met
muzieknotatie uit de twaalfde eeuw, dat door
muziekhistorici nog niet eerder is onderzocht. 
Het voorbeeld dat ik hier ga bespreken, betreft
maculatuur uit twee boeken uit de bibliotheek 
van de Paulusabdij die beide in 1487 zijn gedrukt 
(e fol 83 en e qu 219). Ze zijn echter van verschillend
formaat. De eerste heeft een deels gerestaureerde
band van onduidelijke herkomst, de tweede is 
overduidelijk een band van de Paulusabdij.

De fragmenten uit beide banden zijn geschre-
ven in een regelmatige Karolingische minuskel uit
de tiende of elfde eeuw en vormen de resten van een
oud handschrift met daarin de Vita Martini, het
Leven van Martinus (oftewel Sint Maarten) van
Tours, aan wie de Utrechtse Domkerk was gewijd
(afbeelding 2). Het oude handschrift is lange tijd in
gebruik geweest. In gotisch schrift van de veertien-
de of vijftiende eeuw is er een foliëring aangebracht
in opzichtig rood, is rubricering toegevoegd door
middel van rode strepen over de hoofdletters, zijn
er leestekens ingevoegd en zijn sommige woorden
tussen de regels overgeschreven in klein gotisch
schrift (afbeelding 3). In de late middeleeuwen 
was men het Karolingische schrift niet meer
gewend en waren deze hulpmiddelen nodig om de
leesbaarheid te vergroten. Het handschrift met de
Vita Martini heeft waarschijnlijk geruime tijd in de
bibliotheek van de Paulusabdij gelegen voordat het
uiteindelijk aan het einde van de vijftiende eeuw
tot schutbladen werd verwerkt. Het ligt voor de
hand om te veronderstellen dat het ook in de Pau-
lusabdij zo niet Hohorst is afgeschreven, of in ieder
geval in Utrecht, maar door het gebrek aan vergelij-
kingsmateriaal is dat lastig hard te maken. Uit deze
periode zijn vooral luxueuze handschriften overge-
leverd, die van elders werden geïmporteerd, zoals
de Ansfriduscodex (genoemd naar de stichter van
Hohorst) uit Sankt Gallen in Zwitserland (Utrecht,
Museum Catharijneconvent, abm h2). We weten
echter niet of het handschrift met de Vita Martini
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Fragment met de Vita 
Martini oorspronkelijk uit 
E qu 219, met later toe-
gevoegde leestekens, 
rubricering en transcriptie
van ‘clarus quidam’. 

83). Linksboven staat geschre-
ven in Gotisch cursief: ‘Sine
charitate nulla valet Christus’:
‘Zonder naastenliefde vermag
(geloof in) Christus niets’. 



ook luxueus was versierd of dat het meer een
gebruikshandschrift was. Dergelijke handschriften
zouden eerder in of nabij de Paulusabdij zijn af-
geschreven. Verder onderzoek is nog nodig om hier
een beter beeld over te krijgen.

2. Een heiligenkalender met Willibrord
In de late middeleeuwen genoten de commentaren
op de Bijbel van Nicolaus de Lyra († 1349) een enor-
me populariteit. Het complete werk werd onder
andere in Basel in 1498 in zes dikke banden gedrukt
en vijf banden van die uitgave – het vierde deel ont-
breekt – bevinden zich in de collectie Thomaasse.
De banden zijn alle voorzien van één of meerdere
schutbladen uit verschillende handschriften. Zo
vinden we bladen van een missaal en bladen van
een verzameling filosofische teksten, in beide

gevallen verspreid over drie banden. Het interes-
santst is echter een heiligenkalender, waarvan de
eerste twee volumes van De Lyra (tho 3-49 en 3-50)
ieder één bifolium als schutblad bevatten. De
kalender bestaat uit de maanden februari-mei en
oktober-december met daarin de feestdagen van
heiligen, gevolgd door een tabel voor tijdsbereke-
ning en het gedicht None aprilis norunt qui nos, oor-
spronkelijk een compositie in De temporum ratione
van de Northumbrische geleerde Beda (afbeelding
4). De centerfold van het katern met daarin de maan-
den juni-september ontbreekt. Het laat-Karolin-
gische schrift met enige pregotische kenmerken
duidt op een herkomst in de late elfde eeuw of 
vroege twaalfde. Verschillende latere handen 
hebben toevoegingen gemaakt aan de heiligen-
kalender en een gedeelte van de oorspronkelijke

�  4
Schutblad uit tho: 
Rar 3-49, met de tabel en 
het gedicht. 
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tekst is opnieuw geïnkt. Het is dus vrij intensief
gebruikt. Water, wormen, schimmel en inktvraat
hebben alle hun sporen achtergelaten. Toch is de
tekst goed leesbaar en de opgenomen heiligen 
wijzen duidelijk naar een herkomst in het aarts-
bisdom Trier. Er zijn maar twee heiligen wier
naam in hoofdletters geschreven zijn: Maximinus
van Trier (29 mei) en Martinus van Tours (11
november), de belangrijkste Frankische heilige.
Verschillende andere heiligen die een connectie
hebben met Trier, worden eveneens genoemd.
Daarbij is een belangrijke plaats weggelegd voor
Willibrord († 739). Zijn feestdag (7 november) en 
de dag waarop hij in 695 als aartsbisschop van de
Friezen werd ingewijd (22 november) staan beide
genoteerd (afbeelding 5). Daarnaast wordt op 19
oktober vermeld: ‘Dedicatio ecclesiae Sancti Willi-
brordi’ (‘Wijding van de kerk van Sint Willibrord’).
Dit kan maar op één gebeurtenis betrekking heb-
ben: de nieuwe wijding van de abdijkerk van Willi-

brord te Echternach in Luxemburg op 19 oktober
1031. Dit was onderdeel van een poging geleid 
door de Maximinusabdij te Trier om de klooster-
gemeenschap van Echternach nieuw leven in te
blazen. Hierbij werden ook de beenderen van 
Willibrord naar de abdij overgebracht.

Willibrord kwam oorspronkelijk uit Northum-
brië, maar had in Ierland gestudeerd alvorens hij
naar de Lage Landen vertrok als missionaris. Hij
stichtte een aantal kerken en kloosters, waaronder
de latere Domkerk te Utrecht, die hij wijdde aan
Sint Maarten, en een klooster te Echternach. In 698
was hij tevens betrokken bij de nieuwe inwijding
van de Trierse abdij, inclusief de bijzetting van
Maximinus’ beenderen. De rollen waren in de 
elfde eeuw dus omgedraaid.

De onderlinge relaties tussen deze stichtingen
worden in de kalender weerspiegeld. Zo worden
ook de Ierse heiligen Patrick (17 maart), Columba-
nus (23 november) en diens volgeling Gallus (stich-
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ter van Sankt Gallen in Zwitserland, 16 oktober)
opgenomen in de kalender. Zoals al is genoemd was
de Utrechtse Ansfriduscodex (ca. 950-1000), die Ans-
fridus aan de Domkerk schonk, in Sankt Gallen ver-
vaardigd. Het verbroederingsboek van Sankt Gallen
van omstreeks 1040 bevat een lijst met de broeders
van het Utrechtse Domkapittel. Het overbrengen
(translatio) van Willibrords beenderen op 19 oktober
wordt gecommemoreerd in de heiligenkalenders in
twee handschriften van het Utrechtse Mariakapit-
tel: een kroniek en andere teksten van omstreeks
1138 (Den Haag, Museum Meermanno-Westreeni-
anum, Hs. 10 b 17) en een collectarius uit de periode
ca. 1140-60 (Universiteitsbibliotheek Utrecht, Hs.
424). De kalender past dus helemaal in dit netwerk
van relaties en komt misschien wel uit Echternach.
Het verder onbekende liturgische handschrift waar
de heiligenkalender deel van uitmaakte kwam te
zijner tijd in handen van franciscanen. Een laat-
middeleeuwse hand heeft een aantal namen toege-
voegd, waaronder op 4 oktober de naam van Fran-
ciscus. Het handschrift is dus enige eeuwen in
gebruik geweest, totdat het overbodig werd. Frag-
menten ervan eindigden daarna hun leven als
schutblad.

3. Middelnederlandse mystiek
Van de bibliotheken van het Kartuizerklooster
Nieuwlicht zijn bijna 150 handschriften overgele-
verd in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Geen
ervan is in het Middelnederlands geschreven, maar
uit andere collecties kennen we drie handschriften
uit Nieuwlicht met vertalingen van geestelijke
werken uit het Latijn, en voor zover na te gaan
waren deze bestemd voor lekenbroeders. Verder
weten we dat in 1439 een Utrechtse kartuizer een
vertaling maakte van Johannes van Dambachs De
consolatione theologiae. Een kopie ervan bevindt zich
in Hs. 1023, van de hand van een onbekende kartui-
zer, die het in 1470 schreef ‘op dat leke lude die
gheen Latijn en verstaen ende dit Duutsche boec
lesen of horen willen, daer in gheleert of ghetroest
moghen werden’. Twee schutbladen in Hs. 733
kunnen we ook in deze context plaatsen. Hs. 733 is
een kartuizer handschrift uit Nieuwlicht, dat in
1509 opnieuw gebonden werd. Als schutbladen
werden restanten uit twee verschillende hand-
schriften gebruikt: een kloosterkroniek van
Nieuwlicht (nu Charterdoos 1, nr. 5) en een Middel-
nederlandse tekst. De laatste is gezien de geschiede-
nis van het handschrift ook afkomstig uit Nieuw-
licht. De twee Middelnederlandse schutbladen
komen uit eenzelfde handschrift, geschreven in een

Gotische hybrida die sterk doet denken aan het
schrift dat gebruikt is in Hs. 193 uit 1485, eveneens
vervaardigd te Nieuwlicht. De twee bladen bevat-
ten uitleg over bijbelpassages uit respectievelijk
Genesis en Exodus. Bij de laatste tekst richt de
auteur zich duidelijk tot zijn publiek, met zin-
sneden zoals ‘Och nu siet doch […], Du weetste 
oec wel […], Wat bedudet nu […], Dat wil ik di
segghen […], Soe spreke ik […], Alsoe hebste nu 
wel ghemerket […], Nu wil ic woert segghen […], 
Wi lesen [...], Wi sellen eerlic nu singhen […], Hoe
rechte billic ende redelic is dat […], Hebste nu deser
punten voe[r] waer ghenomen so merkeste ende
verstaeste wel […]’. 

Bij uitleg van passages uit zowel Genesis als
Exodus volgt de auteur de allegorische interpreta-
tie van gebeurtenissen en personen. Zo staat Dan,
Jakobs zoon bij Rachels slavin Bilha (Genesis 30),
symbool voor ‘ghedenkenisse der toecomender 
helscher pynen’, en zijn broer Naftali (‘Neptalim’)
voor diens antithese ‘gedenckenisse der toecomen-
der ewigher salicheit’. Zilpa, de slavin van Rachels
jaloerse zuster Lea, baarde daarna twee andere
zonen van Jakob, Gad en Aser. Gad wordt uitgelegd
als ‘afbreken alre sundeliker lusten’, die de gedach-
ten aan de helse pijnen die Dan vertegenwoordigt,
moeten tegengaan. Aser symboliseert ‘verduldi-
cheit’ om ‘alle druc ende liden ende tribulacie’ 
te dragen om zo de eeuwige zaligheid die Naftali
personifiseert in vervulling te doen gaan: ‘Ende 
dan so wert hem sijn yuc of last suete, ende sijn
boerden licht’.

In de centrale en latere middeleeuwen wordt
deze manier van interpretatie veelvuldig gehan-
teerd door christelijke mystici, die met hun uitleg
een weg naar spirituele verdieping en een christe-
lijk leven wilden openen. Zo dient in het fragment
over Exodus de Rode Zee die door God wordt
gespleten om de Israëlieten te laten oversteken
(Exodus 14) als voorbeeld van hoe een mens tussen
bitterheid en zorgen door de wereld loopt. Toch
moet hij blijven geloven in Gods rechtvaardigheid,
‘so dat hi mit droghen voeten daer doer comen
mach’ (afbeelding 6). Een dergelijke bijbeluitleg is
gangbaar bij mystieke schrijvers zoals Richard van
Saint Victor († 1173), die bijvoorbeeld in zijn Benja-
min minor over de twaalf patriarchen de zonen van
Jakob eenzelfde mystieke uitleg geeft als de auteur
van het Middelnederlandse fragment. Op welk
werk of werken de tekst van de fragmenten terug-
gaat, is evenwel nog niet duidelijk. Ook het taalge-
bruik dient nog nader onderzocht te worden, zoals
het zeldzame gebruik van het boven geciteerde
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boerden in de zin van ‘last’ (vergelijk het Engelse
burden). Verder onderzoek kan wellicht een nieuw
licht werpen op de lekeninstructie te Nieuwlicht.

Tot slot
De hier kort behandelde fragmenten zijn er maar
drie uit een groot aantal, waarvan een gedeelte
minstens net zo interessant is. Om het geheel te
ontsluiten is een inventarisatie en beschrijving
noodzakelijk. Met hulp van gastmedewerker
Arwen van Zanten is een begin gemaakt met het
eerste, terwijl een aantal beschrijvingen zijn
gemaakt door studenten van de ba-cursus Het
handgeschreven boek, de ma-cursus Medieval written
culture en de ma-tutorial Handschriftfragmenten van
de Paulusabdij. Voor het maken van mijn toelichtin-
gen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de
beschrijvingen van Merel van de Beek, Hsin-Chi
Berenst en Maartje van der Most (fragment Paulus-
abdij); van Irene Meekes, David Napolitano, Maaike
Rietrae en Marieke van Werven (heiligenkalender);
en van Marta Bigus, Joke Brasser, Dorinne Maar-
schalkerweerd, Angelique Peters, Annelies Tukker
en Elly Witjens (Middelnederlandse tekst). Voor de
interpretaties van het materiaal zoals boven
beschreven ben ik alleen verantwoordelijk. Het is
de bedoeling dat geredigeerde versies van de
beschrijvingen van de fragmenten door studenten

samen met de gedigitaliseerde afbeeldingen van de
fragmenten via Digitale Bijzondere Collecties van
de Universiteitsbibliotheek Utrecht zullen worden
gepubliceerd. Zodoende kan iedereen kennis
nemen van de vele gescheurde schatten die de
bibliotheek rijk is.
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Een Griekse grammatica, Utrechtse boekdrukkers 
en Christoffel Plantijn ten tijde van de stichting 
van de stadsbibliotheek
hans mulder

aarom liet een leraar van de
Utrechtse Hieronymusschool

een voor het onderwijs bedoel-
de Griekse grammatica in Ant-

werpen drukken door de belang-
rijkste boekdrukker van de Neder-

landen uit de tweede helft van de zestiende eeuw?
Moeten we de verklaring zoeken in het ambitieuze
karakter van Aert van Eyck? Waren de toenmalige
Utrechtse boekdrukkers niet in staat om zoiets te
maken? Voor mogelijke antwoorden wenden we
onze blik naar het Utrecht van de jaren 1579-89. 

Met de ondertekening van de Unie van Utrecht
in 1579 verklaarden de Noord-Nederlandse gewes-
ten zich solidair met elkaar en kwam de strijd
tegen Spanje in een volgende fase. Wie nu denkt dat
vanaf dat moment alle inwoners van die gewesten
in een keer hetzelfde doel voor ogen hadden, komt
bedrogen uit. Zo bleef het in Utrecht nog geruime
tijd onrustig. Een nieuwe beeldenstorm in 1580 (er
waren er al enkele aan voorafgegaan) en de dood
van de aartsbisschop Schenk van Toutenburg in
datzelfde jaar luidden een nieuwe periode voor de
stad in. Hoewel tegen de zin van Willem van Oran-
je en tegen de bepaling uit de Unie van Utrecht die
‘yder particulier’ vrijheid van religie voorschreef,
ging het Utrechtse stadsbestuur onder zware druk
van ‘calvinistische elementen’ (zoals een katholiek
historicus hen noemde) overstag en kondigde een
verbod af op de uitoefening van de katholieke gods-
dienst. Enkele kloosters werden geplunderd en
monniken werden verdreven (nonnen mochten
blijven). Sommige stedelingen bekeerden zich tot

het calvinisme. Of hun beslissingen waren geba-
seerd op godsdienstige overtuiging dan wel oppor-
tunisme, is moeilijk te achterhalen. Een groot deel
van de bevolking maakte echter niet meteen een
religieuze keuze. De politieke ontwikkelingen wer-
den voorzichtig afgewacht.

Tegen deze achtergrond werkten in Utrecht 
verschillende boekverkopers. De enige onder hen
van wie we zeker weten dat hij in 1580 ook boeken
drukte, is Coenraet Henricksz. Het belangrijkste
werk dat de uit Oosterhout afkomstige Henricksz
zou drukken, was de Verhandelinghe vande Vnie
(van Utrecht). Die tekst werd overigens ook elders
gedrukt om er zeker van te zijn dat de bepalingen
van de Unie zo snel mogelijk over het land ver-
spreid werden. Blijkens het in een aantal van zijn
uitgaven vermelde adres woonde Henricksz in de
‘Gulden Engel bij de Gaertbrugghe’ (afbeelding 2).

Coenraet Henricksz drukte vanaf 1579 voor de
stad. Er zijn 42 edities van zijn pers overgeleverd in
vaak niet meer dan een of twee exemplaren. Zoals
van een stadsdrukker verwacht mag worden,
bestond het drukwerk van Henricksz voornamelijk
uit ordonnanties en plakkaten van de stad Utrecht.
Maar hij drukte ook schoolboekjes, waaronder vijf
edities van werk van Reinerus Sarcerius, die tussen
1578 en 1586 rector was van de Hieronymusschool,
en – eenmaal bekeerd tot het gereformeerde geloof
– opnieuw van 1589 tot zijn dood in 1597. In 1582
verschenen er bij Henricksz ook twee teksten van
Aert van Eyck. Het betrof beide keren een Carmen
epithalamion (bruiloftslied). Een uitzondering in
het fonds van Henricksz is een toneelspel van Dirck
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Het boekje dat voor dit verhaal de aanleiding vormt, vinden we in het magazijn van de Universiteitsbibliotheek Utrecht op nummer
78 in de rubriek Litterae Graecae (W). Het is getiteld Tabulae graecae in grammaticam graecam (afbeelding 1). Deze in kwarto gedrukte en
in slap perkament gebonden Griekse grammatica telt 72 pagina’s en is afkomstig uit de collectie van Evert van der Poll, landsadvocaat
van Utrecht. Van der Poll liet bij zijn overlijden in 1602 zijn ongeveer duizend boeken na aan de in 1584 opgerichte stadsbibliotheek.
De Tabulae graecae werd voor de auteur, Aert van Eyck (Arnoldus Eickius), in 1582 gedrukt door Christoffel Plantijn in Antwerpen. Er is
nog één ander exemplaar van bekend. Dat ligt in de bibliotheek van het Museum Plantin-Moretus. Uit het archief van dat museum
blijkt dat tweehonderd exemplaren van de Tabulae graecae door de auteur werden betaald. Van Eyck, die in dat jaar was aangesteld als
leraar van de vierde klas van de Hieronymusschool in Utrecht, had daar iets op gevonden: in de rekeningen van de stad Utrecht staat
dat de vroedschap Van Eyck voor deze uitgave subsidieerde met tweemaal dertig gulden.
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Titelpagina Tabulae 
graecae in grammaticam
graecam (Utrecht UB, 
W qu 78).
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Volckertsz Coornhert, Comedie van lief en leedt (1582).
Maar dat werk was kennelijk niet voor de Utrechtse
markt bestemd: hij drukte het voor de Haagse
boekverkoper Harper Joosten. 

Tussen 1584 en 1586 verschenen er boeken
gedrukt door de weduwe (Magdalena Jansdr) van
Coenraet Henricksz. Haar man zal dan eind 1583 
of begin 1584 gestorven zijn. Er zijn achttien edities
gevonden die aan de weduwe Henricksz toege-
schreven kunnen worden. Uit het drukkersadres op
verschillende titelpagina’s van haar uitgaven blijkt
dat zij in de Gulden Engel bleef wonen. Zij drukte
evenals haar man de Verhandeling van de Unie van
Utrecht, ordonnanties en plakkaten, waaruit kan
worden afgeleid dat zij het werk van stadsdrukker
continueerde. Hoewel de kwaliteit van het druk-
werk niet zichtbaar achteruit was gegaan, zochten
de mannen van de Hieronymusschool (Sarcerius 
en Van Eyck) in deze jaren hun heil bij Hendrick i
van Borculo, die van beiden een werk op de markt
bracht. Vermoedelijk beheerste de weduwe van
Henricksz het Latijn, de taal van Sarcerius en Van
Eyck, niet of onvoldoende. De katholiek gebleven
Van Borculo kreeg niet veel opdrachten, zoals zou
kunnen worden opgemaakt uit het betrekkelijk
kleine aantal edities dat van zijn werkplaats vanaf
1584 is overgeleverd. Ik schrijf hier met opzet ‘zou
kunnen’, omdat er uit deze periode nauwelijks
gegevens over de verschillende edities en hun opla-
ge bekend zijn. We weten dat er veel meer teksten
zijn gedrukt dan er bewaard zijn gebleven, en dat
geldt zeker voor schoolboekjes, gelegenheidsdruk-
werk en pamfletten. Dat materiaal was niet voor de
eeuwigheid bedoeld. 

Vanaf 1586 komen we de namen tegen van de
boekdrukkers Jan Cornelisz, Johan van Everdingen
en J. Corneille. Uit de rekeningen van de stad
Utrecht blijkt dat het om een en dezelfde persoon
gaat. Jan Cornelisz was leraar aan de Hieronymus-
school. Hij heeft daar vermoedelijk vlakbij ge-
woond, zoals wel meer leraren dat deden (die woon-
den in het nabijgelegen klooster). In enkele van zijn
uitgaven vermeldde Cornelisz het adres ‘Inden ver-
gulden engel bij de Hieronymusschole’. Een vergis-
sing? Het heeft er namelijk alle schijn van dat Jan
Cornelisz met de weduwe van Coenraet Henricksz
is getrouwd en bij haar is ingetrokken, want hij
gebruikte al direct in 1586 het adres van Coenraet
Henricksz ‘aende Gaertbrugghe inden gulden Eng-
hel’. Na de dood van Cornelisz in 1589 zette zijn
weduwe (Magdalena) de boekhandel voort. Gedrukt
werd er niet meer in de Gulden Engel. Dat wil zeg-
gen: er bestaat nog één exemplaar van een Utrechts

2 �

Titelpagina met het adres
van Coenraet Henricksz
(Utrecht UB, Pamflet UB 88).

3 �

Titelpagina Copye van
zekere brieff van justi-
ficatie (Gent UB, Meulman
708).
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drukwerkje uit 1589. Het heet Copye van zekere brieff
van justificatie en wordt bewaard in de Universiteits-
bibliotheek van Gent (afbeelding 3). De drukkers
waren Jan Coenraetsz en Salomon Aertsz. In de
tweede man herkennen wij de boekdrukker en 
uitgever Salomon Aertsz de Roy (Rodius) die tot 
1638 in Utrecht werkte. Was Jan Coenraetsz mis-
schien de zoon van Coenraet Henricksz? 

Salomon de Roy werd drukker van de stad en
van de staten van Utrecht. Gedurende de eerste
jaren van zijn drukkersactiviteiten maakte hij nog
gebruik van letters, ornamenten en drukkersmer-
ken die eerst door Coenraet Henricksz, dan door
zijn weduwe en vervolgens door Jan Cornelisz
waren gebruikt. Die drukkersornamenten van
Henricksz zijn ook te herkennen in de Justificatie
die De Roy met Jan Coenraetsz drukte. Het meest in
het oog springende voorbeeld van het gebruik van
hetzelfde materiaal is wel het drukkersmerk met de
hoorn des overvloeds dat voor het eerst in 1580 door
Henricksz werd afgedrukt en in ieder geval nog in
1598 door De Roy (afbeelding 4). Het is verleidelijk
te veronderstellen dat Jan Coenraetsz de inboedel

van de drukkerij, die met Coenraet Henricksz
begon, heeft overgedragen aan Salomon de Roy.
Dat zou ook verklaren waarom Magdalena Jansdr,
de weduwe van Henricksz én Cornelisz, na de dood
van haar tweede man geen boeken meer drukte,
maar zich tot de boekhandel beperkte.

Wanneer we de Utrechtse boekproductie in de
jaren 1579-89 vergelijken met die van steden als
Amsterdam en Leiden uit dezelfde periode moet
worden erkend dat het Utrechtse drukwerk, om het
voorzichtig uit te drukken, sober van kwaliteit was.
Aan een vergelijking met de uitgaven van Plantijn
moesten we ons maar niet wagen. Herman i van
Borculo (de vader van Hendrick i) die vóór Coenraet
Henricksz stadsdrukker was, leverde nog mooi
drukwerk, zoals enkele van zijn uitgaven van Ari-
stophanes laten zien. Van deze Van Borculo weten
we ook dat hij een aardige set Griekse letters had.
Bij geen van de overgeleverde teksten van Coenraet
Henricksz heb ik een Griekse letter aangetroffen.
Wel bij Hendrick i van Borculo, maar dan is het al
1584. Er zijn geen uitgaven van Hendrick i over-
geleverd uit de jaren 1580-84. Teksten van enige

[ 43 ]u t r e c h t  i n  d e  w e r e l d

4 �

Hetzelfde drukkersmerk 
met de Hoorn des overvloeds
werd gebruikt door Coenraet
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rariora dl 13 en b. x oct 1460
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omvang gedrukt in een Griekse letter zouden pas
weer bij Salomon de Roy verschijnen. Misschien
was het dit argument, het ontbreken van de Griek-
se letter, waarmee Aert van Eyck de Utrechtse
vroedschap heeft overtuigd om de uitgave van zijn
grammatica financieel te steunen. Wat zeker ook
geholpen zal hebben, was dat Plantijn (afbeelding
5) een goede bekende was van een aantal vooraan-
staande Utrechters en in 1581 in gezelschap van
zijn vriend, de Leidse hoogleraar Justus Lipsius, in
Utrecht was. 

Utrecht had vaker gebruikgemaakt van de dien-
sten van Plantijn en zou dat tot diens dood in 1589
blijven doen. Bekend is bijvoorbeeld de aankoop in
1585 voor de stadsbibliotheek van de Biblia Regia die
Plantijn drukte tussen 1569 en 1572. De Utrechtse
bibliothecaris P.A. Tiele schreef hierover in de
Bibliographische adversaria. In dat artikel vermeldde
Tiele ook andere door de vroedschap voor de biblio-
theek bestemde boeken. Utrechts drukwerk uit die
periode is daar niet bij. Wat opvalt, is dat de aan-
koop van de boeken werd overgelaten aan de boek-
verkoper Werner Egbertsz van Embden, van wie
wordt aangenomen dat hij niet in Utrecht woonde,
maar een reizende boekverkoper was. De Utrechter
Hans van Mansfelt ontving voor het binden van de
bijbel en additionele kosten van de vroedschap 48
gulden. Hij had de Biblia Regia bij Plantijn in diens
Leidse filiaal gekocht, volgens een aantekening bij
de rekening voor zeventig gulden. De opdracht tot

aankoop voor de stadsbibliotheek werd dus niet
gegeven aan de stadsdrukker, van wie de belangrijk-
ste inkomstenbron ongetwijfeld het verkopen en
niet het drukken van boeken was. De oorzaak hier-
van kan zijn dat Coenraet Henricksz in 1584 gestor-
ven was en zijn weduwe deze taak niet werd toever-
trouwd. Van Mansfelt was trouwens in de stad geen
onbekende naam. In 1535 (of 1536) kwam een Hans
van Mansfelt uit Frankfurt als drukkersknecht mee
met Herman i van Borculo naar Utrecht. Hoewel het
niet valt uit te sluiten, is het niet heel waarschijnlijk
dat dit dezelfde man is als degene die vijftig jaar
later de boeken voor de stad bij Plantijn koopt. Kan
dat zijn zoon zijn geweest? 

Er valt nog iets anders op. Het hier besproken
exemplaar van de Griekse grammatica van Van Eyck
lijkt voor de Utrechtse raad bedoeld, getuige de
opdracht in rijm die Van Eyck op het schutblad
schreef (afbeelding 6). Het wonderlijke is dat dit
exemplaar nóg een opdracht van Van Eyck bevat 
en wel aan Evert van der Poll, via wiens erfenis de
Tabulae graecae dan ook in het bezit van de stadsbi-
bliotheek is gekomen.

Het is al vaak beschreven: op 8 november 1581
worden Floris van Wede en Jacob de Pottere door de
stad Utrecht gemachtigd om boeken bij Utrechtse
kloosters en kapittels in beslag te nemen. Zoals al is
verwoord in het voortreffelijke eerste deel van de
geschiedenis van de Utrechtse universiteitsbiblio-
theek moet het plan van het Utrechtse stadsbestuur
in 1581 in verband worden gebracht met de wens
van de stad om een universiteit te stichten. Want al
in 1580 had de raad een onderzoek gelast naar de
mogelijkheid daarvan. De universiteit kwam er niet,
althans niet meteen. Dit kan voor de beoogde leve-
ranciers van de boeken, de kloosters en kapittels, een
reden geweest zijn om het overbrengen van de boe-
ken naar de bibliotheek te vertragen, dan wel te ver-
hinderen. Het ‘in beslag nemen’ ging niet gemakke-
lijk, daarvoor bleef de macht van de Utrechtse
kanunniken te groot. Uiteindelijk zou de biblio-
theek bij de inrichting in de Janskerk in 1584 onge-
veer 600 banden omvatten, veel minder dan in de
bibliotheken van de Utrechtse godshuizen aanwezig
waren. Vooral de kapittels hadden hun bibliotheken
weten te behouden. De bibliotheek van de Hierony-
musschool was ook geconfisqueerd. Maar onder
aanvoering van de rector werden die boeken zoveel
mogelijk teruggehaald. Ze waren nodig voor het
onderwijs.

Maar dat was ná 1584. Terug nu naar 1582, de
Griekse grammatica van Aert van Eyck en de vraag
waarom nu juist Plantijn? Voor het hiervoor
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Christoffel Plantijn
(Antwerpen, Museum 
Plantijn Moretus, Unesco
Wereld Erfgoed).
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genoemde bezoek van Plantijn en Lipsius aan
Utrecht in juni 1581 zijn verschillende redenen
opgevoerd. Dodt van Flensburg schreef dat het met
een subsidie voor het opnemen van de Utrechtse
stadsplattegrond in Plantijns uitgaven van Guicci-
ardini te maken had. Grosheide voegde daaraan toe
dat hij ook in Utrecht was om de manuscripten op
te halen van de in april van dat jaar overleden
Utrechtse predikant Hubertus Duifhuis. Maar
Plantijn en het Utrechtse stadsbestuur kunnen nóg
een gespreksonderwerp hebben gehad: de stichting
van de universiteit. Een universiteit had immers
een boekdrukker nodig die boeken in de talen van
de wetenschap kon drukken. Zo iemand moest een
ruime verscheidenheid aan lettermateriaal bezit-
ten, op zijn minst moest hij beschikken over letters
in romein, cursief, Grieks en Hebreeuws. De Tabu-
lae graecae is een zorgvuldig vormgegeven werkje,
een uitgave Plantijn waardig (hoewel het papier
van dit exemplaar wel wat aan de dunne kant is)
(afbeelding 7). Het grote verschil met werken van
andere Utrechters als Dirk Canter en George Ratal-
ler, van wie Plantijn ook werken uitgaf, zat hem in
de afname van de oplage. Kan deze drukopdracht
zijn voortgevloeid uit het gesprek tussen Plantijn
en de stad? Het was duidelijk dat de in Utrecht aan-
wezige boekdrukkers geen teksten konden produ-
ceren die voor gebruik aan een universiteit geschikt
waren. Dat gold in die jaren overigens voor de
meeste Noord-Nederlandse steden. Zo had Leiden
in 1577 de Antwerpse boekdrukker Willem Silvius
binnengehaald om voor de net opgerichte universi-
teit te werken. Wilde Utrecht Plantijn strikken?
Het zou van durf getuigen. De wereld was klein.
Plantijn sprak in 1581 niet alleen met de vroed-
schap, maar ook met zijn goede bekenden Canter
en Rataller. De hoogleraar Lipsius, die dat jaar in
Leiden de docent was van Evert van der Poll, kan
zijn meegegaan om de Utrechtse wens vanuit zijn
perspectief te beoordelen. Lipsius was niet alleen
wetenschapper, hij was ook adviseur van Plantijn.

De afloop is bekend. De Utrechtse universiteit
kwam er pas in 1636, Christoffel Plantijn werd in
1583 universiteitsdrukker in Leiden en Aert van
Eyck bleef lesgeven aan de Hieronymusschool.

Literatuur
Bruin, R.E. de, Een paradijs vol weelde: geschiedenis van de

stad Utrecht (Utrecht, 2000).
Dodt van Flensburg, J.J., ‘Aert van Eyck, lector quartae

classis bij de Hieronymus-school te Utrecht’. In: Tijd-
schrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht
2de serie i (1844), p. 145-154. 

—, ‘Willem Silvius en Christoffel Plantijn, drukkers, in
betrekking tot de Utrechtsche zaken’. In: Tijdschrift
voor de geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 7
(1841), p. 379-383.

Eickius, Arnoldus, Tabulae graecae in grammaticam grae-
cam (Antwerpen, 1582).

Evers, G.A., Gegevens betreffende Utrechtsche staten-, stads-
en akademiedrukkers (Utrecht, 1930-35).

Grosheide, D., ‘Utrechtse relaties van Christoffel Plan-
tijn’. In: Jaarboek Oud-Utrecht (1981), p. 209-223.

—, A.D.A. Monna en P.N.G. Pesch, Vier eeuwen Universi-
teitsbibliotheek Utrecht (Utrecht, 1986).

Jong, O.J. en J.Th.K. Marcelis, Uti porta Latina stat: Hier-
onymusschool en Utrechts Stedelijk Gymnasium van 1474
tot 2000 (Utrecht, 2002).

Sabbe, M., ‘J. Lipsius en Chr. Plantin te Utrecht in 1581’.
In: De Gulden Passer 5 (1927), p. 10-12.

Short Title Catalogue Netherlands (stcn) database via:
http://www.kb.nl/stcn/index-en.html.

Someren, J.F. van, ‘Bucheliana’. In: Het Boek 7 (1918), p.
241-259.

‘De stads-kameraars-rekeningen, dienstbaar gemaakt
aan de geschiedenis, voornamelijk die der beschaving
in hare ruimste beteekenis’. In: Dodt van Flensburg,
J.J., Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen,
inzonderheid van Utrecht 3 (1843), p. 203-327.

Tiele, P.A., ‘Een boekverkoopers-rekening van 1584’. In:
Bibliographische adversaria 2de reeks, deel 1 (1887-94).

Valkema Blouw, P., Typographia Batava, 1541-1600: reper-
torium van boeken gedrukt in Nederland tussen 1541 en
1600 (Nieuwkoop, 1998).

6 �

Opdracht van Aert van Eyck
aan het Utrechtse stadsbe-
stuur (Utrecht UB, W qu 78). 
Vertaling:
‘Aan de zeer aanzienlijke
senaat van Utrecht een acht-
regelig gedicht bij gelegen-
heid van het aanbieden van
dit boek. 
Ontvangt eindelijk, mannen
schitterend door deugd, het
aandenken en het geschenk
van uw beschermeling, welis-
waar onbeduidend, met blij
gelaat, en blijf beschermen
met uw weldadige luister
hem, die uw gunst al zo lang
geheel heeft gebonden in
dienstbaarheid aan u. 
Wat immers aan talent 
Eickius waard is in studie en
inspanning, hij geeft toe dat
hij dat te danken heeft aan
uw bescherming, ontvangen
zoals Maro ( = Vergilius,
vert.) gewoon is te brengen
aan Maecenas.’
Met dank aan Frits de Goojer
en Grace Swart.
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Pagina 38 en 39 van de
Tabulae graecae in 
grammaticam graecam
(Utrecht ub, w qu 78).



Historiam hanc diu quaesitam invenire 
non potui: Aernout van Buchel 
bij de Engelenburcht en op het Capitool 
jan l. de jong en sjef kemper

ernout van Buchel (1565-1645) was af-
komstig uit Utrecht en zou vooral

bekend worden door zijn geschriften
over de ‘middeleeuwse’ geschiedenis

van de Nederlanden. Al tijdens zijn
jonge jaren had hij een grote histo-

rische belangstelling, die er onder meer toe leidde
dat hij op 22-jarige leeftijd zijn reis naar Italië
ondernam, om daar de monumenten van de antie-
ke oudheid te bestuderen. Van deze reis maakte hij
een uitvoerig verslag, dat bewaard is gebleven in de
Universiteitsbibliotheek Utrecht (Hs. 798 deel 2 (6 e
15*), fol. 1-91r). Dit zogenaamde Iter Italicum is meer
dan een eeuw geleden uitgegeven door de Italiaan-
se archiefvorser Rodolfo Lanciani, op verzoek van
het Historisch Genootschap van Utrecht. Lanciani
liet echter, zonder aanduiding of opgaaf van rede-
nen, grote delen weg die niet over Rome gaan, en
was nogal willekeurig in zijn aantekeningen bij de
tekst. Bovendien kon hij onnauwkeurigheden en
fouten niet altijd vermijden. Een hernieuwde, vol-
ledige uitgave van het manuscript is dus gewenst
en de auteurs van dit artikel hopen die over enige
tijd te bezorgen.

In de tekst van het Iter Italicum komen verwij-
zingen voor naar boeken zoals dat van Angelo
Rocca Camarinus over de Vaticaanse bibliotheek,
uit 1591, en Giulio Cesare de Solis over het ontstaan
van steden over de hele wereld, in het bijzonder Ita-
lië, uit 1593. Daaruit blijkt dat Van Buchel tot lang
na zijn terugkomst in Utrecht bijstellingen en
informatie heeft toegevoegd aan de aantekeningen,
die hij in Italië had gemaakt. Deze oorspronkelijke
aantekeningen zijn eveneens bewaard gebleven in
de Universiteitsbibliotheek Utrecht (Hss. 761 en
1640) en ook die zijn al voorzien van opmerkingen

en notities, die achteraf zijn toegevoegd. Dat wijst
erop dat Van Buchel in eerste instantie op losse
blaadjes aantekeningen maakte en die vervolgens
(waarschijnlijk vrij kort daarna) uitwerkte in zijn
aantekeningenboekjes. Na terugkeer uit Italië in
1588 heeft hij zijn aantekeningen jarenlang verder
uitgebreid en pas in 1593 of later heeft hij de defini-
tieve versie van het Iter Italicum geschreven. 

Net als zijn andere manuscripten voorzag Van
Buchel ook het Iter van illustraties. In totaal gaat
het om elf afbeeldingen van zijn hand, die zijn
opgenomen in de tekst. In de genoemde aanteke-
ningenboekjes komen geen schetsjes voor, wat het
vermoeden versterkt dat Van Buchel ter plaatse
werkte met losse blaadjes. Waarschijnlijk zijn deze
losse krabbels na uitwerking verloren gegaan. Hoe
logisch dit ook lijkt, toch is deze veronderstelling
van ter plekke gemaakte schetsjes als basis voor de
uiteindelijke tekeningen in het manuscript te een-
voudig. Een nadere bestudering van twee illustra-
ties in het Iter zal dat duidelijk maken.

Eén van de meest uitgewerkte illustraties 
in het Iter is de tekening van de Engelenburcht
(afbeelding 1). In de tekst (fol. 26r-v) geeft Van
Buchel een uitvoerige en goed gedocumenteerde
beschrijving van dit bouwwerk. Vertaald uit het
Latijn staat er: 

‘Meteen aan de brug (de Pons Aelius) ligt het
mausoleum van Hadrianus, want volgens [Cas-
sius] Dio is hij begraven bij de Pons Aelius waar
hij een grafmonument voor zich had laten bou-
wen. Het had twee omlopen en een dubbele zui-
lenrij,1 de buitenste was vierkant en bestond uit
natuursteen, de binnenste was cirkelvormig en
heel hoog en was van Parisch marmer. Het heet-
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Op 18 oktober 1587 kwam Aernout van Buchel via een lange reis door Duitsland aan in Italië. Zijn doel was vooral Rome te bezoeken.
Eenentwintig dagen later was hij inderdaad in de Eeuwige Stad. Vier maanden lang gaf hij zijn ogen de kost en tekende hij nauwkeu-
rig op wat hij zag en wat hem interesseerde. Helaas had hij niet genoeg geld om langer te blijven. Op 7 maart moest hij Rome noodge-
dwongen verlaten en op 4 juli 1588 was hij in zijn vaderland terug.



te vroeger ook wel het graf van de Antonini,
zoals opgemaakt kan worden uit inscripties die
er nog zijn. Onuphrius [Panvinius], Georgius
Fabritius, [Bartholomeus] Marlianus en Andreas
Fulvius beschrijven het gebouw. Er zijn daar
ook verscheidene marmeren grafmonumenten
met inscripties. Het is nu een hele sterke burcht
die versterkt is door Crescentius, de consul van
Rome, die zijn ambt aanvaardde in de tijd van
Otto iii; het heette lange tijd de burcht van
Crescentius, maar nu heet het de Engelenburcht
naar het beeld van de engel dat er bovenop staat.
Het is er geplaatst ter herinnering aan die engel,
die naar enkele auteurs vertellen, tijdens een
uitbraak van de pest alle huizen langsging en 
de namen van hen die zouden gaan sterven
opschreef. Ik heb lang naar deze geschiedenis
gezocht, maar haar niet kunnen vinden.2

Alexander vi heeft de burcht gerestaureerd en 
er een ronde marmeren toren aan toegevoegd,
waarop te lezen staat:

Paus Alexander vi van de familie Borgia uit
Spanje met als vaderstad Valencia, neef van
Calixtus iii heeft dit bouwwerk dat van
ouderdom in elkaar dreigde te zakken, geres-
taureerd en heeft er borstweringen, muren,
grachten...

En een stukje daaronder:

Alexander vi Borgia Opperpriester3 in het
jaar 1495.

Tegenwoordig is er een vaste militaire bezetting
en worden er alle kanonnen bewaard waarmee
op de belangrijkere feestdagen of wanneer er een
kardinaal of vorst binnenkomt, saluutschoten
worden afgevuurd. Ook hebben de pausen daar
hun schatkist.’

Merkwaardigerwijs is de tekening niet bij deze pas-
sage gevoegd, maar aangebracht op een latere pagi-

na (fol. 30v), tussen een beschrijving van het plein
voor de Sint Pieter en het Vaticaans paleis. De teke-
ning beslaat de hele breedte van het blad en wordt
verklaard door een inscriptie in de lucht, boven de
brug voor de Engelenburcht: Molis d hadriani

aug nunc vulgo castrum s angeli delineatio ut 
erat ante restaurationem borgianam (Tekening van
het mausoleum van de vergoddelijkte Hadrianus,
tegenwoordig bekend als Castel Sant’Angelo, zoals
het er vóór de restauratie van de Borgia’s uitzag).

De bedoelde restauratie heeft inderdaad plaats-
gevonden tijdens het pontificaat van Alexander vi

Borgia (1492-1503). Uit één van de inscripties op de
burcht, die Van Buchel in zijn beschrijving citeert,
blijkt dat deze werkzaamheden in 1495 waren vol-
tooid. Van Buchel kon daar verder informatie over
vinden in de diverse boeken die hij noemt. Maar
hoe kon hij zo precies weten hoe de Engelenburcht
eruit zag vóór de restauraties van Alexander vi? Op
het moment dat hij persoonlijk de burcht aan-
schouwde, was dit bouwwerk al weer verder uitge-
breid met onder meer een appartement bovenop de
top. Daardoor was de Engelenburcht in 1587 aan-
zienlijk hoger dan vóór 1495 en zag er dus anders
uit. Dat wil zeggen dat de tekening in Van Buchels
Iter niet is gebaseerd op persoonlijke observatie,
maar op een afbeelding die de situatie van bijna
honderd jaar eerder weergeeft.

[ 49 ]u t r e c h t  i n  d e  w e r e l d

1. Deze dubbele zuilenrij kan
archeologisch gezien niet ver-
antwoord worden. Er zijn
geen sporen hiervan terug te
vinden, maar algemeen wordt
aangenomen dat de buitenzij-
de van de trommel versierd is
geweest met pilasters (zie Coa-
relli, p. 360-363).
2. Historiam hanc diu quaesitam

1 �

Aernout van Buchel, de 
Engelenburcht in Rome
omstreeks 1490, vóór de 
restauratie onder paus
Alexander vi, illustratie 
in het Iter Italicum
(Utrecht ub, Hs. 798, 
deel 2, fol. 30v). 

invenire non potui. De vind-
plaatsen voor deze legende die
Lanciani in zijn voetnoot aan-
geeft (Gregorius de Grote en
Paulus Diaconus) kloppen
weliswaar met de preek van
Gregorius en het einde van de
pest in het jaar 590, maar de
engel wordt er niet genoemd.
Het relaas van de engel die het

bebloede zwaard afveegt en in
de schede terugsteekt ten
teken dat de pestepidemie ten
einde is, wordt daarentegen
wel vermeld in de middel-
eeuwse Legenda Aurea van Jaco-
bus de Voragine (Cap. 46.4 De
Sancto Gregorio): Tunc Gregorius
vidit super castrum Crescentii
angelum domini qui gladium cru-

entatum detergens in vaginam
revocabat.
3. De afkorting pp die in het
klassieke Latijn altijd voor
Pater Patriae (‘Vader des
Vaderlands’) stond, is waar-
schijnlijk door de pausen
overgenomen met de beteke-
nis Pontifex Pontificum, waar-
bij de genitivus de superlati-

vus aangaf (‘Priester der
Priesters’) in een Hebraïsme
dat voorts bekend is uit Can-
ticum Canticorum (‘Hooglied’)
en de titel die de pausen zich-
zelf hadden gegeven als Ser-
vus Servorum (‘Dienaar der
Dienaren’). De titel pp is der-
halve het equivalent van pm

(Pontifex Maximus).
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Baccio Pontelli (?), de 
Engelenburcht in Rome
omstreeks 1490, vóór de 
restauratie onder paus
Alexander vi (Madrid, 
Escoriaal, Codex Escuria-
lensis, fol. 26v). 

3 �

Giuliano da Sangallo (?), 
de Engelenburcht in Rome
omstreeks 1490, vóór de res-
tauratie onder paus Alexan-
der vi, en andere gebouwen in
Rome (Vaticaan, Bibliotheca
Apostolica Vaticana, Cod.
Barb. Lat. 4424, fol. 34v).



Een dergelijke afbeelding bestaat inderdaad. In
de zogenaamde Codex Escurialensis – een schets-
boek vol tekeningen van monumenten in Rome –
komt een tekening voor van de Engelenburcht
(fol. 26v) die zó sterk lijkt op de illustratie in het
Iter, dat men haast wel moet aannemen dat Van
Buchel deze heeft gekopieerd (afbeelding 2). Zelfs
details als de bomen op de brug zijn nauwkeurig
overgenomen. Wie de maker was van de tekenin-
gen in het schetsboek is niet bekend (volgens de
meeste recente veronderstelling valt hij te identi-
ficeren als Baccio Pontelli (1450-1494), een archi-
tect die actief was in Rome en omstreken), maar
waar het schetsboek zich in de zestiende eeuw
bevond staat wel vast. In 1506 is het namelijk
gekocht door Don Rodrigo de Mendoza en mee-
genomen naar Spanje. Na Don Rodrigo’s dood in
1523 is het via zijn erfgenamen in 1576 terecht
gekomen in de bibliotheek die vervolgens is op-
genomen in de collectie van het Escoriaal.

Wanneer kan Van Buchel de tekening van de
Engelenburcht hebben gezien? Dat is een groot
raadsel, want voor zover bekend is het schetsboek
sinds 1506 permanent in Spanje geweest en heeft
Van Buchel dat land nooit bezocht. In Spanje is
het schetsboek vrijwel onopgemerkt gebleven en
pas in 1906 heeft het ruimere bekendheid gekre-
gen door de publicatie van Hermann Egger. Al die
tijd zijn de tekeningen niet gekopieerd of in prent
gebracht. Maar dat sluit niet uit dat er kopieën
van de tekeningen zijn gemaakt vóórdat het
schetsboek in 1506 naar Spanje verhuisde. Het is
heel goed mogelijk dat het schetsboek tot dat
moment diende als voorbeeld voor vergelijkbare
schetsboeken van andere architecten en kunstlief-
hebbers. Het was namelijk een gangbare praktijk
dat kunstenaars een collectie aanlegden van
schetsen naar gebouwen en kunstwerken, die zij
konden gebruiken als studiemateriaal en inspira-
tiebron voor hun eigen creaties. Daartoe tekenden
zij niet alleen ter plaatse bouwwerken en motie-
ven na, maar voegden zij ook tekeningen van
andere meesters aan hun collectie toe en kopieer-
den zij (fragmenten van) bladen uit andere schets-
boeken. Veel van dergelijke schetsboeken zijn ver-
loren gegaan, doordat ze na intensief gebruik als
studiemateriaal versleten waren of doordat ze uit
elkaar zijn gehaald en de bladen los verspreid. Een
voorbeeld van een schetsboek dat wel behouden is
gebleven is de zogenaamde Codex Barberinianus
in de Vaticaanse bibliotheek (Cod. Barb. Lat. 4424).
Waarschijnlijk was deze het eigendom van de
architect Giuliano da Sangallo (ca. 1445-1516) en is

een aantal tekeningen van zijn eigen hand. Folio
34v toont een bonte verzameling van gebouwen
langs de Tiber, waaronder de Engelenburcht in de
toestand vóór de restauratie van 1495 (afbeelding 3).
Deze weergave komt niet tot in detail overeen met
de tekening in de Codex Escurialensis (vooral niet
in de weergave van het bovenste gedeelte van de
burcht), maar bevat voldoende overeenkomsten
om te veronderstellen dat de maker er wel mee
bekend was. Voor zover valt na te gaan is Sangallo’s
schetsboek altijd in Rome gebleven.

Van Buchels tekening van de Engelenburcht
lijkt sterker op de schets in de Codex Escurialensis
dan op die in het schetsboek van Sangallo. Dus zelfs
al zou Van Buchel Sangallo’s schetsboek hebben
gezien (daar zijn overigens geen duidelijke aanwij-
zingen voor), dan nog is het onwaarschijnlijk dat
hij diens tekening van de Engelenburcht als voor-
beeld heeft genomen. Waarschijnlijk is hem dus
een ander schetsboek onder ogen gekomen, verge-
lijkbaar met dat van Sangallo maar met een nauw-
keurigere kopie van de tekening in de Codex Escu-
rialensis. Dat schetsboek (of misschien alleen een
los blad) is sindsdien niet meer bekend en is wel-
licht verloren gegaan. Er valt alleen over te zeggen
dat er ook in ander verband is gesuggereerd dat er
van de tekeningen uit de Codex Escurialensis meer
kopieën moeten hebben gecirculeerd dan alleen die
in het schetsboek van Sangallo. Waarschijnlijk is
een dergelijk, thans niet meer bekende kopie de
schakel tussen Van Buchels weergave van de Enge-
lenburcht vóór de restauratie van 1495 en de teke-
ning in de Codex Escurialensis. 

De tweede illustratie roept vergelijkbare vragen op,
maar van precies tegenovergestelde aard. De teke-
ning stelt namelijk het Capitool voor in de situatie
ná Van Buchels vertrek uit Rome. Opnieuw heeft
Van Buchel dus niet weergegeven wat hij persoon-
lijk ter plaatse heeft waargenomen. Hoe kwam hij
dit keer aan zijn informatie?

Van Buchels tekening van het Capitool is opge-
nomen te midden van de tekst (fol. 39r) en illus-
treert in die zin letterlijk de beschrijving van het
plein en de gebouwen. In vergelijking met de teke-
ning van de Engelenburcht is de uitwerking min-
der uitvoerig (afbeelding 4). Het formaat is kleiner,
er zijn geen kleuren gebruikt en alleen het frontaal
weergegeven Senatorenpaleis is gedetailleerd uit-
gewerkt. Bovendien is de verklarende inscriptie in
de lucht niet correct of op zijn minst misleidend.
De woorden ‘Domus Conservatorum’ slaan name-
lijk niet op het gebouw waar zij recht boven staan,
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want dat is het Senatorenpaleis. Het Conservatoren-
paleis is aan de rechterkant van de voorstelling
geschetst. Het lijkt er dus op dat Van Buchel de
gebouwen met elkaar heeft verward. In de tekst van
zijn beschrijving noemt hij overigens geen van
beide paleizen bij name:

‘Over de Via dei Conservatori1 kwam ik bij het
Capitool dat door de barbaren verwoest was, ver-
volgens weer is opgebouwd; het heette ooit de
Tarpeïsche rots en de naam is bekend bij Livius,
Plutarchus en andere auteurs over Rome en
wordt uitgelegd door Arnobius.2 Tarquinius
Priscus begon met de bouw ervan in het 38e jaar
van zijn regering.3 Onder Sulla is het door onbe-
kende oorzaak door een brand verwoest, 400 jaar
nadat het gebouwd was,4 en hetzelfde lot onder-
ging het tijdens de regering van Vitellius. Onder
Domitianus is het herbouwd in Pentelisch mar-
mer. Volgens Vopiscus is het daarna nog onder
keizer Tacitus5 gerestaureerd.
Men gaat er met een aantal treden omhoog aan
de rechterkant en boven staan aan beide zijden
marmeren standbeelden van mannen die elk een
paard leiden; men denkt dat zij Castor en Pollux
zijn en de volgende inscriptie staat er op de voet:

s.p.q.r. heeft de beelden van de Dioscuren,
gevonden in de uitgegraven resten van het

theater van Pompeius, hersteld en op het
Capitool geplaatst.

Op het midden van het plein, waar het Asylum
geweest moet zijn, staat een verguld bronzen
ruiterstandbeeld waarvan men denkt dat het
ofwel Antonius of Marcus Aurelius voorstelt.
Paus Sixtus iv had het als overblijfsel uit de oud-
heid bij het Lateraan laten oprichten. Daar staat
het voetstuk nog met een inscriptie. Paulus iii

heeft het hierheen laten verplaatsen. Er staat
bovendien op het plein nog een marmeren beeld
van Minerva met het volgende epigram:

s.p.q.r. Het beeld van Minerva, opgegraven
uit de ruïnes van de stad, is tijdens het ponti-
ficaat van Paulus iii naar het Capitool over-
gebracht. Gregorius xiii heeft het een mooie-
re plek op het plein gegeven en heeft het
gerestaureerd. Tijdens het consulaat van
Octavio Guidotto en Io. Bapt. Altovita.

Aan weerszijden liggen marmeren beelden van
de Tiber en de Nijl.’

Aan de linkerkant van de tekening, naast het Sena-
torenpaleis, is niets te zien. Daar zou een muur
moeten staan, met daarachter de kerk van S. Maria
in Aracoeli. In plaats daarvan heeft Van Buchel een

4 �

Aernout van Buchel, 
het Capitool in Rome, 
illustratie in het Iter 
Italicum (Utrecht ub, 
Hs. 798, deel 2, fol. 39r). 
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staande rechthoek getekend met de tekst: ‘Hic olim
templum fuit Iovis Capitolini, in quo Ara Victoriae
cuius meminit Symmachus in orat. pro Diis Gentil.
Nunc vero est templum D. Mariae in Ara Coeli
vocatum’ (Hier stond ooit de tempel van Jupiter
Capitolinus, waar het Victoria-altaar stond dat
Symmachus vermeldt in zijn Pro Diis gentilibus. 
Nu staat er een kerk die Santa Maria in Aracoeli
heet). In de tekst die daar weer naast staat geeft Van
Buchel een interessante verantwoording van zijn
tekening: ‘Haec delineatio Capitolii est hodierna
cuius pars dextra versus templum Ara coeli dictum
nondum est absoluta, quamvis in libellis Marliani
Ao 1588 auctis quarundam rerum mem. delineatio-
nibus ut perfecta spectatur cum operi maxime con-
veniat.’ (Deze tekening van het Capitool geeft de
huidige situatie weer; het rechterdeel dat uitkijkt
op de kerk die de Ara Coeli heet, is nog niet af, hoe-
wel het in de boeken van Marlianus in het jaar 1588
met toevoeging van een aantal memorabele zaken
lijkt alsof het voltooid is, aangezien het zeker bij
het werk zou passen.)

Merkwaardigerwijze zijn deze regels niet opge-
nomen in de tekstuitgave van Rodolfo Lanciani.
Waarom is niet duidelijk. Misschien meende Lanci-
ani dat zij de ‘loop’ van Van Buchels relaas onder-
breken of dat zij daar niets wezenlijks aan toevoe-
gen? Op zich is het inderdaad niet uitzonderlijk dat
Van Buchel verwijst naar Marlianus als zijn bron.
Dat deed hij met grote regelmaat, onder andere in
de geciteerde passage waarin hij de Engelenburcht
beschrijft. Maar in dit geval bevatten de weggela-
ten regels wel degelijk wezenlijke informatie. De
genoemde editie van Bartholomeus Marlianus’
Urbis Romae Topographia uit 1588 (Venetië) was
namelijk niet de eerste. In 1534 was van diens hand
de Antiquae Romae Topographia verschenen. Dit
werk werd in 1544 opnieuw uitgegeven, in uitge-
breide vorm en met een aangepaste titel: Urbis
Romae Topographia. Blijkbaar was dit boek zo’n suc-
ces, dat er diverse nieuwe uitgaven verschenen,
zelfs nog nadat Marlianus in 1566 was overleden. In
1588 – het jaar waarin Van Buchel Rome verliet –
verscheen er opnieuw een uitgave, die ‘up to date’

was gemaakt met aantekeningen over recente
zaken en voorzien van nieuwe illustraties. Eén van
die illustraties is een houtsnede die het Capitool
toont ‘alsof het voltooid is’ (afbeelding 5). Niet
alleen zijn het Senatoren- en Conservatorenpaleis
weergegeven, maar aan de linkerkant is ook het
zogenaamde Palazzo Nuovo (het huidige Capito-
lijnse museum) te zien, waarvan de bouw pas in
1592 begon en in 1655 werd voltooid! Dat roept
onmiddellijk de vraag op: hoe wist de (anonieme)
houtsnijder dat er tegenover het Conservatorenpa-
leis nog een paleis zou worden gebouwd? Maar het
roept vervolgens ook de vraag op: hoe ging Van
Buchel om met een illustratie waarvan hij besefte
dat die de situatie ter plaatse niet correct weergaf? 

Afgezien van de toevoeging van het Palazzo
Nuovo, geeft de houtsnede een grotendeels
betrouwbare weergave van het Capitool in 1588. In
het midden is het bronzen ruiterstandbeeld van
keizer Marcus Aurelius te zien, dat paus Paulus iii

in 1538 had laten verplaatsen van het Lateranen-
complex naar het Capitool. Op de achtergrond staat
het Senatorenpaleis, zoals dat eruit zag na de ver-
bouwing van 1575-1577, dat wil zeggen met de trap
voor de gevel en de vijf vensters op de bovenste
etage. De weergave van het dak met kantelen is niet
helemaal exact. Alleen de hoektorens waren name-
lijk voorzien van kantelen en de houtsnijder heeft
ze dus ten onrechte over de hele gevel laten door-

� 5
Anoniem, het Capitool in
Rome, houtsnede in: Bartho-
lomeus Marlianus, Urbis
Romae Topographia
(Venetië, 1588, fol. 15r). 
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1. Van Buchel had eerst het
Collegio Romano bezocht en
was vervolgens naar de Chie-
sa del Gesù gelopen. Het ligt
voor de hand dat hij vandaar
de Via d’Aracoeli heeft geno-
men in de richting van het
Capitool. De Via dei Conser-
vatori bestaat niet meer.

2. Arnobius (tijdgenoot van
keizer Diocletianus, 284-305)
schrijft in zijn polemiek
tegen de heidense verering
van godenbeelden (Adversus
nationes 6.7) dat het absurd is
te denken dat het Capitool
zijn naam te danken heeft
aan een hoofd (caput) van een

zekere Olus dat daar gevon-
den was en dat de tempel niet
vernoemd is naar Jupiter.
3. Volgens de traditie zou
Tarquinius Priscus 38 jaar
geregeerd hebben en in 578
voor Christus gestorven zijn.
Voor de tempel van Jupiter
Capitolinus waren de werk-

zaamheden niet verder ge-
komen dan de fundering.
Onder Tarquinius Superbus
is de bouw van de tempel 
voltooid.
4. 6 juli 83 voor Christus.
5. Keizer van eind 275 tot
medio 276.



lopen. De weergave van het Conservatorenpaleis
aan de rechterkant is aanzienlijk minder nauwkeu-
rig. Door de blik van bovenaf (die niet aansluit bij
de blik van recht van voren op het Senatorenpaleis)
en het onhandige perspectief valt er geen helder
beeld van het gebouw te krijgen. In ieder geval is
wel duidelijk dat de weergave niet overeenstemt
met het paleis zoals het er uitzag in 1587. Daarvoor
verschilt de vlakke gevel met drie etages te veel van
de werkelijke gevel die daar sinds 1570 staat: deze is
namelijk twee etages hoog en wordt geleed door
grote pilasters. 

De voorgrond van de houtsnede stemt weer
beter overeen met de situatie ter plaatse. Op de
balustrade staan de beelden van de twee Dioscuren
met hun paarden, die daar in 1583 waren geplaatst.
In 1585 begon men aan de restauratie van het linker
beeld en in 1587 werkte men ook aan de rechter
sculptuur. Op de plattegrond van Rome uit 1593,
van Antonio Tempesta, is te zien dat op dat
moment aan de linkerkant alleen het paard maar
niet de bijbehorende Dioscuur stond. In 1587-1588,
toen Van Buchel het Capitool bezocht en de hout-
snijder zijn illustratie maakte, waren de beelden
dus nog volop in bewerking. Desondanks zag 
Van Buchel wel kans een nauwkeurig afschrift te
maken van de inscriptie op het voetstuk van de
rechter Dioscuur, die daar nog steeds valt te lezen.
Ook was men nog niet klaar met de balustrade. 
In 1590 zouden daar de zogenaamde trofeeën van
Marius op geplaatst worden, ter weerszijden van 
de beelden van de Dioscuren. Tot die tijd lagen de
trofeeën bij de kerk van S. Maria Maggiore, waar
Van Buchel ze nog heeft gezien. Op de houtsnede
zijn in plaats daarvan op de balustrade twee beel-
den te zien van mannen in toga met een zwaard in
de hand, die geen bestaande sculpturen lijken weer
te geven.

Alles bij elkaar genomen combineert de hout-
snede een redelijk correcte weergave van hoe het
Capitool eruit zag in 1587-1588, met toevoegingen

die blijkbaar al waren gepland maar nog niet uitge-
voerd. De houtsnijder kan met deze plannen
bekend zijn geweest door een gravure van Étienne
Dupérac in Antoine Lafréry’s Speculum Romanae
Magnificentiae. Diens gravure is geen precieze weer-
gave van de situatie ter plekke, maar een visualisa-
tie van Michelangelo’s ontwerp voor de reconstruc-
tie van het plein en de paleizen (afbeelding 6). De
algemene opzet van de compositie, met een voor-
aanzicht van het Senatorenpaleis en een bovenaan-
zicht van het Conservatorenpaleis, en de vrij kleine
afmetingen van het ruiterstandbeeld van Marcus
Aurelius ten opzichte van het plein en het Senato-
renpaleis, wijzen op de invloed van deze gravure op
de houtsnede. Wat daar nog duidelijker op wijst is
een kleine bijzonderheid in de prent van Dupérac,
die de houtsnijder heeft overgenomen. Dupéracs
gravure toont namelijk dat de Dioscuren aan de
buitenkant van hun paarden staan (dat wil zeggen:
niet aan de kant van de opening in de balustrade),
terwijl zij in werkelijkheid aan de binnenkant
staan. De houtsnijder heeft deze onnauwkeurig-
heid overgenomen en dus ook de Dioscuren aan de
‘verkeerde’ kant van hun paard weergegeven. Deze
‘onnauwkeurigheid’ van Dupérac valt te verklaren
vanuit het feit dat hij zijn gravure reeds in de jaren
1560 had gemaakt. Er bestonden toen al wel plan-
nen om beelden van de Dioscuren op het Capitool
te plaatsen (voordat men de huidige beelden in het
theater van Pompeius had gevonden, had men
daarvoor de beelden op het Quirinaal op het oog),
maar men was nog niet aan de uitvoering begon-
nen. Dupérac heeft dus waarschijnlijk sculpturen
toegevoegd die niet-bestaande beelden van de
Dioscuren weergegeven. In de loop der jaren paste
Dupérac zijn gravure echter aan de veranderende
situatie aan. De diverse staten van zijn prent tonen
in de details dan ook onderlinge verschillen. Zo
komen de trofeeën van Marius op de balustrade
niet voor in de staten van 1568 en 1569, maar wel in
een latere staat van omstreeks 1590, in overeen-
stemming met het inmiddels gewijzigde aanzien
van het Capitool.

De houtsnede in Marlianus Topographia-uitgave
van 1588 is dus gebaseerd op een vroege staat van
Dupéracs gravure en is vervolgens nagetekend door
Van Buchel met grote nauwkeurigheid, tot en met
de afgesneden spits van de toren boven het Senato-
renpaleis toe. Van Buchels tekening is dus aller-
minst een persoonlijke weergave van wat hij ter
plaatse heeft gezien. Maar hij heeft zich niet hele-
maal laten leiden door zijn voorbeeld. Toen Van
Buchel de houtsnede natekende kon hij zich waar-
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Étienne Dupérac, het 
Capitool in Rome, 1569. Gra-
vure in: Antoine Lafréry, Spe-
culum Romanae 
Magnificentiae
(Rome, s.a.).



schijnlijk niet meer precies voor de geest halen 
hoe het Conservatorenpaleis eruit zag en aan 
welke kant van hun paard de Dioscuren stonden,
en nam hij daarom in goed vertrouwen de details
(en onnauwkeurigheden) van zijn voorbeeld over.
Maar hij wist wél zeker dat het Palazzo Nuovo er
niet stond. Daarom liet hij dit gedeelte weg en
noteerde hij ter verklaring dat in Marlianus’ boek
het Capitool is weergegeven alsof het al voltooid
was. Op de plaats waar de houtsnede het Palazzo
Nuovo toont, voegde Van Buchel een rechthoek toe
met een opmerking van archeologische aard, over
de tempel van Jupiter Capitolinus en het Victoria-
altaar dat daarin zou hebben gestaan. Hier sloeg
Van Buchel echter de spijker mis, want dit altaar
stond in de Curia. Van Buchels vergissing is waar-
schijnlijk veroorzaakt door een passage uit het ver-
weerschrift van Ambrosius (brief 18; Van Buchel
noemt dit geschrift uit 384 elders in het Iter), waar-
in de bisschop stelling neemt tegen Symmachus en
in die context ook de altaren van het Capitool
noemt. Kennis van deze passage getuigt weliswaar
van Van Buchels grote belezenheid, maar zijn ver-
gissing was niet nodig geweest als hij naar een
meer voor de hand liggende tekst had gegrepen.
Had hij namelijk in Marlianus’ Topographia niet
alleen gekeken naar de afbeelding van het Capitool,
maar ook de bijbehorende tekst gelezen, dan had
hij daar de correcte informatie over de tempel van
Jupiter Capitolinus en het Victoria-altaar kunnen
vinden!

Uit de bestudering van Van Buchels tekeningen
van de Engelenburcht en het Capitool komt een-
zelfde beeld van zijn Iter naar voren als uit een kriti-
sche lezing van de tekst. Van Buchels reisverslag is
enerzijds een relaas dat is gebaseerd op persoonlijke
observaties. Dat geeft het Iter een levendigheid en
‘levensechtheid’, die veel andere reisverslagen mis-
sen. Maar anderzijds moet men ervoor oppassen
het Iter te beschouwen als een aaneenschakeling
van uitsluitend persoonlijke observaties en impres-
sies. De vele verwijzingen en bronvermeldingen
getuigen ervan dat Van Buchel zijn ervaringen pas
jaren later aan het papier toevertrouwde, toen hij
ze had verwerkt en uitgebreid via nadere studie en
gedetailleerde informatie. Wie nauwkeurig kijkt,
kan deze dimensie ook ontdekken in Van Buchels
tekeningen van de Engelenburcht en het Capitool. 
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Uniek Utrechts drukwerk: disputaties uit 
de eerste halve eeuw van de universiteit
djoeke van netten

e Utrechtse universiteitsbiblio-
theek bestaat langer én korter
dan de Utrechtse universiteit.
Aan de ene kant waren er enkele
collecties – die later zouden uit-
groeien tot een grote academische

bibliotheek – al bij elkaar en te bezichtigen aan het
einde van de zestiende eeuw. Pas in 1634 werd er
een Illustre school in Utrecht gesticht, die twee jaar
later tot universiteit gepromoveerd zou worden.
Aan de andere kant bleef de verzameling boeken tot
in de negentiende eeuw een stadsbibliotheek, die
weliswaar veelal gebruikt werd door hoogleraren
en studenten. Zij viel niet onder de universiteit,
maar werd – net zoals de universiteit – door de
Utrechtse vroedschap bestuurd. Vroegmoderne
hoogleraren en studenten gebruikten voor hun
studie overigens vaker de privébibliotheken van
hoogleraren, die een enkele keer groter en meestal
meer up-to-date waren dan wat er in de stads-
bibliotheek in de Janskerk te vinden was.

Studenten in de zeventiende eeuw verdiepten
zich eerst in het artes-onderwijs, een soort prope-
deuse waarin ze zich vooral met talen, filosofie en
wiskunde bezighielden. Vervolgens konden ze kie-
zen uit een opleiding aan één van de drie hogere
faculteiten: theologie, rechten of geneeskunde. 
De studie bestond uit openbare colleges, waar in
principe iedereen kon aanschuiven, en private 
colleges bij de hoogleraren thuis. Daarnaast moes-
ten de studenten disputeren, dat wil zeggen het
mondeling verdedigen van bepaalde stellingen
(theses), die ze meestal vooraf van de hoogleraar
hadden opgekregen. De disputaties zijn dan ook –
niet altijd terecht – vaak slechts onder de naam van
de hoogleraar in bibliotheekcatalogi te vinden.

Door het disputeren oefenden de studenten hun
Latijn en hun welsprekendheid en soms staken ze
ook inhoudelijk nog wat op betreffende hun vak-
gebied. De verdediging gebeurde ten overstaan van
medestudenten, hoogleraren en soms ook anderen.
Er waren private en publieke disputaties en beide
zijn weer onder te verdelen in oefendisputaties en
disputaties pro gradu, dat wil zeggen om – bij goed
gevolg – op te promoveren.

De stellingen werden, vaak voorzien van toe-
lichting, meestal vóór de oefendisputatie of promo-
tie in druk uitgegeven. Disputaties werden niet
alleen meestal door de hoogleraren geschreven, 
zíj zorgden er ook voor dat ze gedrukt werden. 
De gedrukte disputaties werden aan studenten,
hoogleraren en andere toehoorders uitgedeeld. 
Het was echter geen ‘bewaar-drukwerk’. Vaak zat 
er om de enkele blaadjes geen band en hierdoor
raakten ze snel kwijt of beschadigd. Het was in een
groot deel van de zeventiende eeuw in Utrecht ook
nog niet verplicht dat er bij elke promotie een
exemplaar van de disputatie naar de bibliotheek
ging. De in de Utrechtse universiteitsbibliotheek
aanwezige disputaties – van in Utrecht en van
elders gepromoveerden – zijn daar dus, via allerlei
wegen, later terechtgekomen. Daarnaast zijn er
wereldwijd Utrechtse disputaties te vinden; in
enkele gevallen bezit de Utrechtse universiteits-
bibliotheek daarvan kopieën, die overigens nodig
gedigitaliseerd moeten worden. De onvolprezen
Short title catalogue, Netherlands (stcn) geeft voor de
eerste halve eeuw van de Utrechtse universiteit
bijna duizend titels van disputaties, waarvan ruim
een derde zich tegenwoordig in Utrecht bevindt.
Van vele disputaties is geen enkel exemplaar
bewaard gebleven. Van het overgrote deel van alle
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Saai en moeilijk drukwerk uit de zeventiende eeuw... Het zijn vaak maar enkele blaadjes, soms niet eens ingebonden. Illustraties 
staan er meestal niet in. De tekst is in het Latijn, heel theoretisch en wie op zoek is naar nieuwe kennis komt bedrogen uit (afbeelding 1). 
Het gaat hier over disputaties; dat zijn door studenten verdedigde stellingen (bijvoorbeeld om op te promoveren). Disputaties 
werden al vanaf de oprichting van de Utrechtse universiteit (1636) gehouden en zijn deels gedrukt. En een klein deel van al dit druk-
werk is bewaard gebleven in de Utrechtse universiteitsbibliotheek. Waarom zijn dit bijzondere collecties? Wie produceerde dergelijk
‘academisch drukwerk’ in de eerste vijftig jaar van het bestaan van de universiteit en waar moesten zij zich aan houden? En wat levert
het ons op om er nog eens naar te kijken?



disputaties dat wel is overgeleverd, is wereldwijd
slechts één exemplaar bekend. Werkelijk uniek
drukwerk dus.

Drukwerk voor de academie
Toch moesten er, in ieder geval vanaf 1661, in ieder
geval honderd exemplaren van elke disputatie
gedrukt worden. Uit dat jaar stamt het Reglement,
waer nae de ordinaris drucker vande academie hem sal
hebben te reguleren. Het ligt voor de hand aan te
nemen dat in dit Reglement de bestaande situatie
bevestigd werd en dat door de bestuurders nog 
eens de voor hen belangrijke zaken nadruk kregen.
Zo moest de academiedrukker voor de disputaties
‘een goede letter en goet pampier’ gebruiken. Dit
laatste was ook al eens in het stadsbestuur
genoemd in 1636, toen de broers Aegidius en Petrus
Roman als academiedrukkers werden aangesteld.
De Romans hadden net de Utrechtse drukkerij van
Abraham van Herwijck en Hermannus Ribbius
gekocht en vroegen het stadsbestuur of ze ook de
taken, die laatstgenoemde heren voor de Illustre
School hadden uitgevoerd, mochten overnemen. 
Of Van Herwijck en Ribbius officieel waren aan-

gesteld is niet bekend; wél dat zij zowel voor het
stadsbestuur als voor de school het nodige druk-
werk leverden. Zij drukten namelijk onder meer de
inaugurele rede op de oprichting van de Illustre
School (1634) (afbeelding 2) en in ieder geval één
theologische (oefen)disputatie in 1635. Hoeveel
meer er is geweest is de vraag.

De overgeleverde productie van Aegidius
Roman – zijn broer Petrus was na een jaar alweer
uit Utrecht vertrokken – is veel groter. De stcn

vermeldt 113 titels van hem. Bijna veertig procent
daarvan bevindt zich nog steeds (of alweer) in
Utrecht. Bij hun aanstelling in januari 1636 werd
bepaald dat de Romans zes jaar lang als enige
Utrechtse disputaties mochten drukken. Dat het
stadsbestuur deze bepaling een half jaar later
moest herhalen doet vermoeden dat niet alle
Utrechtse drukkers het monopolie eerbiedigden. 
Er zijn tegenwoordig echter geen Utrechtse dispu-
taties uit die tijd van andere drukkers bekend.
Romans productie bestond voornamelijk uit dis-
putaties, wat laat zien dat zijn academiedrukker-
schap van levensbelang was voor zijn boekbedrijf
(afbeelding 3). Naast disputaties drukte de acade-
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Saai en moeilijk? Een aantal
stellingen uit een medische
disputatie over koorts uit
1640 in Guilielmus Stratenus,
Causae, signa et medela
febrium: Comprehensa 
& proposita septem dis-
putationibus in Academia
Trajectina (Utrecht:
Roman, 1640) (Utrecht ub,
O qu 64, nr. 2 in convoluut,
fol. H3v-H4r (stellingen xxi-

xxvi van de disputatie van
Utenbogardus)).
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Het eerste Utrechtse acade-
misch drukwerk: oraties ter gele-
genheid van de oprichting van
de Illustre School in 1634, gepro-
duceerd door Van Herwijck en
Ribbius: Illustris gymnasii

miedrukker ook oraties en ander werk van hoog-
leraren. Verder verzorgde hij ander drukwerk voor
de academie zoals lesroosters, aanplakbiljetten en
uitnodigingen. Hiervan is bijna helemaal niets
overgebleven. Elk half jaar werd Roman hiervoor
door het stadsbestuur betaald, hij kreeg dan 
telkens zo’n 250 à 300 gulden. Vanaf 1641 kregen 
de hoogleraren vijf gulden subsidie per disputatie; 
in 1635 was deze subsidie op drie gulden per 
disputatie gesteld. Roman was naast academie-
drukker overigens ook stadsdrukker; voor de stad
verzorgde hij plakkaten, ordonnanties en ander
kleiner drukwerk.

In 1643 liep het zesjarig monopolie af en na dat
jaar is Aegidius Roman nergens meer in de bron-
nen terug te vinden. Het stadsbestuur vond het
vervolgens blijkbaar niet nodig een nieuwe acade-
miedrukker te benoemen, maar stelde in een reso-
lutie (april 1643) expliciet dat het aan iedereen die
dat wil ‘voortaen vrij sal staen latijnse billetten,
theses ofte disputatien der studenten ende andere
saecken de academie aengaende te doen drucken’.
Dachten de magistraten goedkoper uit te zijn door
verschillende drukkers te laten concurreren? 
De hoogleraren maakten in ieder geval in de decen-
nia daarna gretig gebruik van de subsidies van 
het stadsbestuur. Kennelijk iets teveel want in 
verschillende resoluties is te lezen dat het laten
drukken van disputaties steeds meer aan banden
werd gelegd. In 1645 werd gesteld dat hoogleraren
niet meer dan tien keer per jaar een disputatie op
kosten van de stad mochten laten drukken en dat
deze niet meer dan één katern groot mochten zijn.
Tien jaar later werd deze mededeling van de vroed-
schap nog eens herhaald. Meer beperkingen volgen
in de tweede helft van de jaren vijftig van de zeven-
tiende eeuw: alleen publieke disputaties mochten
uitgegeven worden, uitnodigingen mochten niet
meer op stadskosten gedrukt worden en de betref-
fende studenten moesten wel ingeschreven staan.
In 1658 werden de mogelijkheden weer iets ver-
ruimd, dat wil zeggen voor de hoogleraren theo-
logie en filosofie, zij mochten vanaf dat moment
veertien disputaties per jaar laten drukken. De
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� 3
Ook de gebroeders Roman
gebruikten het logo en motto
van de universiteit als 
drukkersmerk. Hier op een
historisch-theologische dis-
putatie uit 1637: Johannes
Breberenus vanden Dijck,
Selectarum disputatio-
num historico-theologi-
carum quinta de Iudaismo
(Utrecht: Roman, 1637)
praes. Voet (Utrecht ub, a
qu 192 – dissertaties Utrecht
1637-90, nr. 1 in convoluut).

� 4
Een typische voorkant van
een disputatie gedrukt door
Van Waesberge. Een theolo-
gische disputatie door Engel-
bertus Beeckman uit Nijme-
gen, onder voorzitterschap
van professor Essenius. De
verdediging werd gehouden
op 18 juni 1653 ‘op de gewone
tijd en plaats’. In: Engelber-
tus Beeckman, Disputatio
theologica de induratione
(Utrecht: Van Waesberge,
1653) praes. Essenius
(Utrecht ub, F qu 357, nr. 1
in convoluut).

Ultrajectini inauguratio
una cum orationibus inau-
guralibus (Utrecht: Van
Herwijck en Ribbius, 1634)
(Utrecht ub, Rariora oct 366,
nr. 1 in convoluut).



medische en juridische hoogleraren nog steeds
maar tien.

Ook de drukkers werden meermaals vermaand.
Zij moesten melden hoeveel exemplaren er waren
gedrukt en ze mochten geen kopieën achterhouden
om te verkopen. Er zijn in de jaren 1643-1661 in de
stadsrekeningen ruim twintig verschillende druk-
kers te vinden die betaald werden voor het leveren
van gedrukte theses. Eén van de belangrijkste was
Johannes van Noortdyck die ook wel als dé Utrecht-
se universiteitsdrukker in de jaren 1647-1649 wordt

gezien. Dit is echter gebaseerd op het verkeerd
interpreteren van de informatie op de titelpagina’s
van zijn disputaties. Hierop vermeldt Van Noort-
dyck zichzelf namelijk als in academia typographus,
wat niet veel meer betekent dan dat hij binnen de
academische gemeenschap functioneerde. De
drukker die vóór 1660 het meeste voor de Utrechtse
universiteit produceerde was Johannes (i) Janssoni-
us van Waesberge (afbeelding 4). Zijn Utrechtse
productie omvat volgens de stcn 373 titels: voor
ruim zeventig procent academisch drukwerk,
waarvan bijna de helft tegenwoordig weer in
Utrecht te vinden is.

Een nieuwe drukker ‘van de academie’
In 1659 werd bekend dat Janssonius van Waesberge
van plan was naar Amsterdam te verhuizen. De
Utrechtse drukker Meinardus van Dreunen vroeg
vervolgens aan het stadsbestuur of hij Van Waes-
berges werk voor de universiteit mocht overnemen.
Dit werd hem toegestaan en hij werd officieel aan-
gesteld tot academiedrukker. Op zijn titelpagina’s
heet hij academiae typographus, ‘drukker van de aca-
demie’ – een significant verschil met de manier
waarop Van Noortdyck zichzelf aanduidde (afbeel-
dingen 5a en 5b). Van Dreunen kreeg echter niet
het monopolie dat Aegidius Roman wel had gehad,
de resolutie van 1643 werd nog eens bekrachtigd.
Voor Van Dreunen werd het bovengenoemde re-
glement in 1661 opgesteld. Van de honderd exem-
plaren van elke disputatie moest hij er op een vast
tijdstip zestig aan studenten uitdelen. De overige
veertig moest hij aan de pedel geven die ze rond-
bracht bij de hoogleraren, de burgemeesters en
raad en aan predikanten. Van Dreunen had dus
geen monopolie maar verzorgde wel ruim zeventig
procent van het Utrechtse academisch drukwerk.
Zijn totale productie in de stcn bestaat uit 437
titels, meer dan driekwart daarvan is Utrechtse dis-
putaties. Ook het meeste van zijn andere werk
hangt nauw samen met zijn aanstelling als stads-
en academiedrukker, want Van Dreunen verzorgde
ordonnanties, vele werken van hoogleraren en een

� 5a en b
Vergelijk de impressa van
Van Noortdyck ‘drukker in de
academie’ en van Van Dreu-
nen ‘gewone [=aangestelde]
drukker van de stad en de
academie’. In: IJsbrand van
Diemerbroeck, Oratio de
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reducenda ad medicinam
chirurgia (Utrecht: Noort-
dyck, 1649) en Johannes
Voet, Oratio inauguralis de
advocatis (Utrecht: Van
Dreunen, 1674) (Utrecht
ub, a qu 324 *i* 2 en a qu
324 *i* 5).



catalogus van de stadsbibliotheek. Ook deze acade-
miedrukker kreeg halfjaarlijks enkele honderden
guldens (loon- en productiekosten) van het stads-
bestuur uitbetaald.

Tot ver in de negentiende eeuw werden er aca-
demiedrukkers aangesteld in Utrecht. Zij drukten
vele disputaties, die overigens steeds vaker disserta-
tie heetten, steeds vaker door de studenten zelf
geschreven werden en steeds meer op moderne
proefschriften begonnen te lijken. Al aan het begin
van de achttiende eeuw kwamen disputaties er
minder saai uit te zien, ze kregen luxe gegraveerde
titelbladen en andere illustraties. De proefschriften
werden ook steeds groter – en de bijdrage van het
stadsbestuur steeds kleiner. Een duidelijke cesuur
is te vinden in het midden van de jaren tachtig van
de zeventiende eeuw, zo’n vijftig jaar na de eerste
gedrukte Utrechtse disputaties. In 1684 nam Van
Dreunen ontslag, in zijn plaats werden Jurriaen
van Poolsum als stadsdrukker en François Halma
als academiedrukker aangesteld. Er ontstond dus
een scheiding tussen beide functies. Verder kreeg
Halma vanaf 1685 wél weer een monopolie op het
produceren van academisch drukwerk. Het druk-
ken van disputaties werd vanaf toen tot 1815
slechts toegestaan aan de officiële academiedruk-
ker. In het reglement voor Halma uit 1685 werd ook
bepaald dat van elke disputatie één exemplaar aan
de academie moest worden gegeven. Het idee van
een wettelijk depot, dat vanaf 1688 voor alle druk-
kers in de stad gold, kreeg daarmee ook in Utrecht
ingang. Het idee dat alle disputaties vanaf 1685 ver-
volgens in de Utrechtse universiteitsbibliotheek
bewaard zouden zijn gebleven is helaas een illusie.

Tot slot
Nog afgezien van hun uniciteit in veel gevallen,
zijn de vroegmoderne disputaties die in Utrecht –
en elders – bewaard worden zeer de moeite waard
om eens beter te bekijken. Hierboven zijn vooral de
productie en de producenten besproken. Het is dui-
delijk dat archivalia betreffende academiedrukkers
een inkijkje in de dagelijkse praktijk van het zeven-
tiende-eeuws academisch leven geven dat maar zel-
den in de universiteitsgeschiedenis naar voren

komt. Ook benadrukt dit verhaal nog eens de
belangrijke rol die drukkers en uitgevers speelden
bij de verspreiding van kennis. De opdrachten van
disputaties laten iets zien over de afkomst en net-
werken van studenten. De disputaties zelf bevatten
inderdaad weinig ‘nieuws’ en schokkends, maar
laten wel goed zien wat er in het onderwijs bespro-
ken en getolereerd werd. Welke onderwerpen kwa-
men er aan bod; wat voor meningen werden daar-
over geventileerd; in hoeverre werden nieuwe ont-
wikkelingen geïncorporeerd? Een volgende nog te
beantwoorden vraag is waar het Utrechtse onder-
wijs stond in vergelijking met andere Nederlandse
of buitenlandse universiteiten. En hoe zijn de ver-
schillen in typografie van proefschriften in tijd en
plaats te verklaren? Een comparatief perspectief 
bij het onderzoek naar disputaties moet nog ont-
wikkeld worden.

Vroegmoderne disputaties vormen, kortom, 
bijzondere collecties die te vaak stiefmoederlijk
behandeld zijn. Er is veel verdwenen maar datgene
wat er nog is verdiend het goed ontsloten te wor-
den. Want het bestuderen van academisch druk-
werk kan veel toevoegen aan de geschiedschrijving
van onderwijs en wetenschap.
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Over omlopers, liedjeszangers en marskramers: 
drukwerk in de straten van Utrecht 
in de zeventiende en achttiende eeuw
jeroen salman

et zal niemand verbazen dat het
Utrechts boekverkopersgilde
niet gecharmeerd was van deze
ongeorganiseerde straatverko-
pers. Ze verkochten drukwerk
onder de winkelprijs en distribu-

eerden bovendien nadrukken en opruiend materi-
aal. Hoewel ook de lokale overheid zo haar beden-
kingen had, zag zij wel weer het voordeel in van
goedkope producten in de stad. Daarnaast zag de
magistraat liever handel op straat, dan bedelarij 
of diefstal. Die twee lagen namelijk heel dicht bij
elkaar, getuige de administratie van de diaconie
van de Hervormde Gemeente. Daar komen we
nogal eens mensen tegen die verschillende baantjes
moesten combineren om de eindjes aan elkaar te
knopen. Het lopen met drukwerk was vaak een
kleine aanvulling van het inkomen. Een schrijnend
voorbeeld is de 35-jarige weduwe Sara van Hattum,
die in 1747 elf stuivers per week verdiende met
naaien. Haar zoon van veertien verdiende met
koper gieten twaalf stuivers en haar dochter van
tien verwierf met ‘couranten te bestellen’ zes stui-
vers per week. De diaconie realiseerde zich dat Sara,
ondanks haar inspanning, hier niet van kon rond-
komen en vulde daarom haar inkomen aan met
twee à drie gulden per week.

Overheid en boekverkopersgilde hadden niet
altijd dezelfde opvatting over de lokale boekhandel,
inclusief de straatverkopers. Eén van de manieren
om zicht te krijgen op het belangenspel tussen
overheid en brancheorganisatie, is de ontwikkeling
van de gildenordonnanties tussen 1599 en 1663 te

ontrafelen. Kuniko Forrer heeft vastgesteld, dat 
in dit proces het compromis tussen de genoemde
partijen duidelijk weerspiegeld wordt. We zien der-
halve dat stad en gilde vanaf het begin van de
zeventiende eeuw niet toestonden dat schoolmees-
ters, die geen lid van het gilde waren, boeken koch-
ten bij de boekverkopers en ze doorverkochten aan
de leerlingen van de Hieronymusschool. Ook dit
kunnen we beschouwen als een vorm van niet-
reguliere handel waar het gilde doodsbenauwd
voor was. Kennelijk waren boekverkopers er niet
gerust op dat ook hun eigen knechten de handel
niet verstoorden. Al in 1599 werd bepaald dat zij
geen boeken mochten verkopen buiten het huis
van hun meester. Het sterkst echter was men
bevreesd voor handelaren van buiten de stad. 
Zo werd verboden dat ‘alle vremde personen bin-
nen dese Stadt voor de Kercken ofte andere publike
plaetsen op te hangen ofte langhs de huysen te 
verkoopen eenige geprinte boecken ofte brieven 
op pene van iij. Gulden’. Marskramers mochten
wel weer almanakken langs de straten venten, mits
ze die in de stad zelf hadden gekocht. Daar hadden
de gildenleden immers alleen maar profijt van.
Terwijl het gilde vooral de (valse) concurrentie van
de ambulante handelaren vreesde, was het stads-
bestuur meer beducht voor straatverkopers die
schotschriften en ‘pasquilleuse liedekens’ omliepen
en daarmee het lokale gezag konden ondermijnen.
In 1742 werd door de vroedschap in een resolutie
van 12 augustus nog maar eens herhaald dat ‘voor-
gaende placcaten’ van kracht blijven ‘tegens het
inbrengen drucken, vercopen, ofte stroyen van
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Utrechters konden hun boeken in de zeventiende en achttiende eeuw kopen in de vele boekwinkels die Utrecht rijk was. Zo weten we
dat er in 1663 zeker vijfentwintig uitgevers-boekverkopers actief waren in de stad en rond 1800 reeds vijfenveertig. Dat is aanzienlijk,
maar deze gevestigde boekverkopers vertegenwoordigden zeker niet het totale aanbod aan drukwerk in de stad. Bij archiefonderzoek
komen we nogal eens mensen tegen die zelf geen boeken uitgaven, maar wel een winkel hadden. Om een voorbeeld te noemen: een
vijfde deel van de boekverkopers die in de zeventiende eeuw in de stad Utrecht almanakken verkochten, komt niet in de Thesaurus van
Gruys en De Wolf voor, een lijst waarin de meeste uitgevers in Nederland zijn opgenomen. Daarnaast moeten we rekening houden
met een groep aanbieders van drukwerk die niet vanuit een winkel of drukkerij de klant bediende, maar als stalhouder, marktverko-
per of rondtrekkende marskramer. In deze bijdrage wil ik aandacht vragen voor deze kleurrijke maar moeilijk grijpbare groep ambu-
lante boekverkopers. Zodoende kunnen we ons beter voorstellen wat er in Utrecht in die tijd niet alleen in de winkel maar ook op
straat te koop was.
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Titelpagina van Phisiogno-
mische almanach voor de
beminnaars der gelaat-
kunde voor ’t jaar 1781. […]
Te Utrecht, by Arend Stubbe,
op de Oude Gragt by de
Hamburgerbrug [1780]
(Utrecht ub, Rariora br 
duod 38).

allerhande argelicke ende seditieuse boeckgens’.
De ambulante boekhandel was niet alleen een

lokale, maar ook een gewestelijke zorg. In een
Utrechts plakkaat uit 1763 werd gewaarschuwd,
dat rondtrekkende lieden niet in de stad en op het
platteland mochten bedelen en dat ze op het platte-
land ook geen nering of ambacht mochten uitoefe-
nen, tenzij ze in één van de steden of dorpen van
het gewest woonden. Uit de tekst van het plakkaat
wordt duidelijk tot welk gezelschap de marskra-
mers en liedverkopers werden gerekend:

‘Ketelboeters, Sulpher-priemers of Swavelstok-
verkopers, Kuipers, Schoenlappers, Kramers,
Stoelenwinders of matters, Schoorsteenvegers,
Leprosen, Quackzalvers, Deken- en Rattenkruit
en Plekken uit-verkopers, Messen en Scheeren-
slijpers, Liedjeszangers, Speelmannen, Gooche-
laars, Omlopers met Kijkkasten ende diergelijke
[…].’

Een uiting van de groeiende repressie was een ver-
gunningenstelsel voor rondtrekkende handelaren.
Utrechtse marskramers moesten jaarlijks een ver-
gunning aanvragen bij het Hof van Utrecht om op
het omringende platteland hun waren te mogen
aanbieden. Naast de kramers met loterijbriefjes en
met huishoud- en handwerksartikelen als naalden,
spelden, garen, lint en rijgveters, waren er ook die
met allerhande boeken liepen. Eén van hen was
Gijsbert van Montfoort die in de jaren negentig
zijn handeltje in garen, lint en brillen combineerde
met prenten, kerkboeken en school- en kinderboe-
ken. De vrouw van Joseph Lichthart daarentegen,
beperkte zich in 1793 tot historieboeken en pren-
ten. Omdat beide kramers ook in Utrecht woonden
is het zeer waarschijnlijk dat ze ook in Utrechtse
boekwinkels hun waren inkochten. 

Hoewel het gilde en de overheid probeerden de
ambulante handel zoveel mogelijk aan banden te
leggen, was de praktijk op straat weerbarstig. Zo
stuiten we regelmatig op overtredingen en overtre-
ders in de vroedschapsresoluties en rechtbankver-
slagen. Interessant daarbij is dat de gildeleden zelf
ook niet altijd hun eigen regels eerbiedigden. De
weduwe van Jurriaen van Poolsum bijvoorbeeld,
liet haar leerling letterzetter onrechtmatig couran-
ten rondbrengen. De vader van de jongen verzette
zich tegen dit ‘misbruik’ en dreigde in 1697 dat hij
‘de jongen haer sal afneemen’ als ze hem niet liet
doen waarvoor hij opgeleid moest worden. 

Couranten, pamfletten en andere vormen van
gedrukt nieuws wekten de meeste argwaan bij de

overheden. Courantenomlopers waren op zichzelf
geen bedreiging, maar ze lieten zich te snel verlei-
den tot het verspreiden van minder neutraal
nieuws. Dat werd niet gewaardeerd, vooral niet als
dat drukwerk ook nog afkomstig was uit een ande-
re stad. In juni 1734 bijvoorbeeld werd de hoofd-
schout Breyer gelast een ‘vroumensch’ te pakken
‘dat met de Antwerpse Courant omloopt’. Dat was
overigens niet de reden voor de arrestatie. Ze moest
terecht staan ‘voor het schandaleus lietje, dat zoo-
veel opschuddingh door deze stadt heeft gecau-
seert, door haar op Zaterdagh gedissemineert en
verkocht’. Dit ‘vroumensch’ bleek de zeventigjarige
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Advertentie uit de Utrecht-
sche courant van 3 oktober
1792 over de uitgave van de
Neerlands Vreugde-Cou-
rant, uitgegeven door J. Pep-
pelenbos, te Amsterdam en
tevens te verkrijgen bij J. van
Rossum in Utrecht. Hierin
worden de ‘Ombrengers 
des Couranten’ in de stad
opgeroepen ‘hunne getallen’
op te geven, zodat de oplage
vastgesteld kan worden
(Utrecht ub, s fol 1378).

Catharyn Temmingh te zijn, die kennelijk al langer
in de stad actief was. In het verhoor werd duidelijk
dat het drukwerkje een uit Amsterdam afkomstige
antikatholieke tekst was, waarin de voorspelling
werd gedaan dat op Sint Jansdag (24 juni) van het
jaar 1734 de katholieke kerk weer aan de macht zou
komen. De titel luidde De ontdekte wreedheid of bloed-
dorstigheid van de papisten binnen Alkmaar tegen de
Protestanten en het werkje was gedrukt in Amster-
dam door R. Reyniersz Catharyn, die zich dus ken-
nelijk ook buiten Utrecht ophield, had het werkje
ingekocht bij Harder Regmert van Dithmar in
Amsterdam. 

Liedjes waren dubbel gevaarlijk, niet alleen
omdat ze verkocht werden, maar ook omdat ze op
straat gezongen werden. Diegenen die zich een der-
gelijke aankoop niet konden veroorloven, of in het
geheel niet konden lezen, namen zo toch kennis
van de laatste nieuwtjes en schandalen. De negen-
tienjarige Gerard Bos uit Den Haag ervoer de hand
van de wet in 1750, toen hij opgepakt werd omdat
hij liedjes langs de deuren zong voor een aalmoes.

Hij zocht in het verhoor naar een rechtvaardiging
van zijn optreden. Hij leed naar eigen zeggen aan
de vallende ziekte en deed nu alles om een schamel
inkomen te vergaren. Hij had achtereenvolgens
‘negotie in kanten gedaan, gedient als soldaat, en
[was] gevangen geweest’. Nu echter ‘erneert [hij]
zig met Liedjes Zangen’. Om zijn zaak gunstig te
beïnvloeden deed hij het voorkomen alsof zijn
vader predikant was. Hij viel echter al snel door 
de mand. Hij had in zijn jeugd weliswaar gewoond
bij een predikant in Velsen, maar dat was zijn oom.
Het gerecht toonde geen genade: hij werd levens-
lang uit de stad en uit de Heerlijkheid van Vrees-
wijck verbannen ‘ter zake van bedelarije’. 

Niet alle ambulante handelaren in de stad hiel-
den zich met illegale praktijen bezig natuurlijk. 
Op de jaarmarkt stonden kramers die gewoon net-
jes een plaats gehuurd hadden en verantwoord
drukwerk verkochten. In 1785 huurde ene Joseph
Rievu gedurende de Utrechtse jaarmarkt in juli een
kraam op het ‘Oudmunster kerkhof’(het huidige
Domplein), om daar ‘fijne prente’ te verkopen. Ook
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de lokale boekverkoper Arend Stubbe, reeds vanaf
1773 actief, had naast een boekwinkel op de Oude-
gracht bij de Hamburgerbrug, tevens een boeken-
kraam (in 1789) op de jaarmarkt (afbeelding 1).

Ook moeten we ons realiseren dat de couranten-
omlopers, hoezeer ze soms ook gewantrouwd wer-
den, een essentiële rol vervulden bij het versprei-
den van gedrukt nieuws. Sterker nog, boekverko-
pers waren soms afhankelijk van de informatie van
de omlopers over hun afzetmarkt, om vast te stel-
len hoeveel kranten ze moesten drukken. Dit zien
we in 1792, toen de Amsterdamse uitgever J. Peppe-
lenbos in een advertentie aankondigde een Neer-
lands Vreugde-Courant uit te geven ter gelegenheid
het vijfentwintig jarig huwelijk van Willem de
Vijfde en Wilhelmina van Pruisen. De courant zou
ook te verkrijgen zijn bij de Utrechtse boekverko-
per J. van Rossum. In de Utrechtsche courant van 3
oktober vraagt Peppelenbos aan de ‘Ombrengers
des Couranten […] hunne getallen’ door te geven,
zodat hij kan inschatten hoeveel hij er moest leve-
ren (afbeelding 2).

Ambulante boekverkopers in Utrecht werden
aan de ene kant dus sterk beteugeld, maar waren
aan de andere kant een noodzakelijk verlengstuk
van de reguliere boekverkopers (afbeelding 3). Aan
de verspreiding van drukwerk in stad en platte-
land, hebben ze een wezenlijke bijdrage geleverd.
Ze verdienen een eigen plaats in de Utrechtse boek-
geschiedenis. 

Literatuur
Alten, A. van, ‘Het Utrechts boekbedrijf rond 1800. 

Een aanzet tot reconstructie’. In: De negentiende eeuw
14 (1990).

Daniëls, A.W.E., Het toezicht op de publicatie van drukwerk in
de stad Utrecht, 1597-1749. Ongepubliceerde doctoraal-
scriptie Universiteit Utrecht, Utrecht 1997.

Forrer, K., ‘Drie ordonnanties van het Utrechtse 
Boekdrukkersgilde’. In: Jaarboek Oud Utrecht 2006, 
p. 84-119.

Generale inhoud van alle de placaten, ordonnantien, resolutien,
statuten, edicten, handvesten, privilegien, en andere acten,
begrepen in ses registers op het groot Utrechts placaetboek,
vermelt op de bladzyde na de voorrede volgende [..] (Te
Utrecht, By Jacob van Poolsum, boekverkoper, 1733).

Gruys, J.A. en C. de Wolf, Thesaurus 1473-1800. Nederlandse
boekdrukkers en boekverkopers. Met plaatsen en jaren van
werkzaamheid [= Bibliotheca bibliographica Neerlandica
28] (Nieuwkoop, 1989). Gebruikt is tevens de geactua-
liseerde Thesaurus in elektronische vorm, d.d. april
2009 [www.bibliopolis.nl].

Salman, J., Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De al-

3 �

Boekverkopersstal in de
pandhof te Utrecht, ca. 1850
(Amsterdam rpk).

manak als lectuur en handelswaar [= Bijdragen tot de
geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, Nieu-
we reeks 3] (Zutphen, 1999).

—, ‘“Vreemde loopers en kramers.” De ambulante boek-
handel in de achttiende eeuw’. In: Jaarboek voor Neder-
landse boekgeschiedenis 8 (2001), p. 73-98.

Geraadpleegd archiefmateriaal
Utrechts Archief
- Historisch werkmateriaal Van Klaveren
- Diaconie der Hervormde Gemeente te Utrecht
- Criminele stukken



Wetenschap en Wereld: het leven 
van de professor in brieven
leen dorsman

eze brief van Gerard Noodt aan
Cornelis van Eck (afbeelding 2)
bevindt zich te midden van tal-
loze professorenbrieven in de
afdeling handschriften van de
Utrechtse universiteitsbiblio-

theek. Brieven als deze hebben het publiek vaak het
beeld gegeven van de universiteit als een nogal op
zichzelf gerichte en in zichzelf gekeerde gemeen-
schap: dat is het beeld van de ‘ivoren toren’. Deze
opvatting doet echter geen recht aan het wezen van
de universiteit. Er is dan ook heel veel materiaal te
vinden in de archieven dat juist het tegenoverge-
stelde laat zien.

Een universiteit is eigenlijk een raar ding. Er is
geen instelling, die zoveel verschillende functies in
zich bergt. Dat gaat van het geven van onderwijs in
tientallen verschillende vakgebieden en het doen
van geavanceerd onderzoek naar de kleinste deel-
tjes van het universum tot patiëntenzorg en het
kweken van exotische plantjes. Groter contrast dan
tussen de verschillende personeelsleden van de
universiteit is ook niet te bedenken en toch staat de
Nobelprijswinnaar naast de dierverzorger aan de
koffieautomaat. Dat maakt het onderzoek naar de
geschiedenis van universiteiten ook zo interessant:
het is oneindig gevarieerd en reikt van studenti-
koos gedrag in de zeventiende eeuw tot de financie-
ring van het farmacologisch onderzoek met Ameri-
kaans geld in de twintigste eeuw.

Dat de universiteitsgeschiedenis zo’n verschei-
denheid aan thema’s bestrijkt, betekent echter ook
dat de bronnen, die nodig zijn voor dat type onder-
zoek, uitermate divers zijn. Soms betreft het cijfer-
materiaal dat je op het ministerie in Den Haag
kunt vinden. Dan weer gaat het om het archief van

de Akademie van Wetenschappen dat in Haarlem
ligt. Het instellingsarchief van de universiteit zelf
wordt bewaard in Het Utrechts Archief aan de
Alexander Numankade, maar soms kun je materi-
aal over het studentenleven weer beter vinden in
het Universiteitsmuseum. Ten slotte is er de uni-
versiteitsbibliotheek, waar prachtig en ook weer
heel divers materiaal te vinden is. Wie iets wil
weten over de ontwikkeling van de medische
wetenschap in de achttiende eeuw kan in de collec-
tie oude drukken de wat onsmakelijke verhande-
ling vinden van de hoogleraar Matthias van Geuns
over De Heerschende Persloop (dysenteria epidemica)
uit 1784, die zowel in originele vorm op papier in 
de leeszaal als digitaal vanuit de leunstoel thuis te
raadplegen is. Maar er zijn ook persoonsarchieven
in de collectie handschriften, die het nodige over
het vroegere universitaire leven prijsgeven. De uni-
versiteitsbibliotheek bewaart een zestigtal van deze
archieven, waarvan 35 professorenarchieven. Een
voorbeeld is de collectie van de al genoemde Corne-
lis van Eck, een klein archief van twintig centime-
ter, waarin zich niettemin een aantal fraaie brieven
bevindt.

Grote kwesties
Zoals gezegd bestaat er een krachtig, maar onjuist
beeld van de universiteit als ‘ivoren toren’, die
alleen maar met zichzelf bezig is. Dat dat beeld niet
klopt wordt al heel snel duidelijk als je de collecties
handschriften van de universiteitsbibliotheek
raadpleegt. Een paar voorbeelden kunnen dat dui-
delijk maken. Het eerste voorbeeld is de collectie
van enkele honderden brieven die waren gericht
aan J.A. Fruin, hoogleraar burgerlijk en handels-
recht (afbeelding 3). Fruin was geboren in 1829 en
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Op 3 oktober 1693 werd een brief van Leiden naar Utrecht gestuurd met de volgende aanhef: ‘Mijn Heere, en waerde Vriend, Ick 
kome wat laet, en misschien wel de allerlaetste van Ued.Vrienden, mij de eere geven, van Ued. te feliciteren van wegens des selfs
beroep en overkomste in de academie tot Utrecht, niet te min kan ick Ued. Seggen met waerheit, dat ick gelove, dat er wenigh so veel
en niemand meer deelgenomen heeft als ick in dese avantage van Ued.’ Ziedaar de felicitatie uit 1693 van een Leidse (en ex-Utrechtse)
professor aan een Utrechtse (en ex-Franeker) professor (afbeelding 1).
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Brief van Gerard Noodt aan
Cornelis van Eck, 3 oktober
1693 (Utrecht ub, Hs. 1000,
doos 7 B 4).

��  2
Portret van Cornelis van Eck
(1662-1732),  Universiteits-
museum Utrecht.

� 3
Portret van J.A. Fruin 
(1829-1884), Universiteits-
museum Utrecht.



droeg van 1859 tot aan zijn dood in 1884 de Utrecht-
se toga. Hij stamde uit een bekende Rotterdamse
familie en was een jongere broer van Robert Fruin,
de befaamde Leidse historicus. Fruin stond bekend
als een goed docent met een open oog voor zijn 
studenten, met name ook voor hun toekomstige
beroepspraktijk. Samen met een aantal collega’s
van de rechtenfaculteit was hij bijvoorbeeld vaak
aanwezig bij debating-colleges waarbij de studen-
ten over allerlei uiteenlopende onderwerpen dis-
cussieerden. Dat kon bijvoorbeeld gaan over de
wenselijkheid van de monarchie in Nederland.

Dat laatste thema leverde Fruin commentaar 
op in de pers. Toen de studenten over de stelling
debatteerden dat ‘het Koningschap in Nederland
voor het oogenblik nog nuttig kan zijn, maar 
zoodra mogelijk moet worden vervangen door de
Republiek’ werd het onder anderen Fruin kwalijk
genomen dat hij dat toestond. Een aantal aarts-
conservatieven schreef in de krant over deze 

studenten: ‘Zoodanige sappen zijn in het jonge
hout aanwezig en worden aangekweekt’. Maar 
dat was helemaal niet wat Fruin wilde, hij wilde
alleen dat studenten zich niet slechts met de theo-
rie, maar ook met de praktijk van het leven bezig-
hielden. Hij was geen kamergeleerde en stond 
midden in het maatschappelijk leven. Hij was 
voor de liberalen lid van de Utrechtse gemeente-
raad en bemoeide zich inderdaad met tal van 
politieke kwesties.

Als liberaal in Utrecht was dat niet altijd even
makkelijk, omdat de Utrechtse universiteit in de
negentiende eeuw bekend stond als een bolwerk
van het behoud. Dat wordt mooi duidelijk uit een
brief aan Fruin waarin hij, net als in de eerder
genoemde brief van Gerard Noodt aan Cornelis 
van Eck, wordt gefeliciteerd met zijn benoeming
door een Leidse collega. Deze collega, de econoom
Simon Vissering, schreef hem dat hij een mooie,
maar zware taak op zich had genomen en dat hij
vooral in zijn eigen juridische faculteit moeilijk-
heden kon verwachten. Maar het was belangrijk
dat juist iemand van liberale snit als Fruin was
benoemd, want, schreef Vissering: ‘De hoge aristo-
cratie onzer landprovincies bezoekt bij voorkeur
deze akademie. Hoe nuttig en noodig voor het
vaderland is het, dat daaruit vooral kundige en
degelijke mannen gevormd worden’. Een professo-
renbenoeming was dus niet zomaar een weten-
schappelijke benoeming, maar had wel degelijk
politieke aspecten.

Politiek was aan de Utrechtse universiteit, net
als aan de andere universiteiten trouwens, nooit
ver weg. Eén van de collega’s van Fruin was Pieter
Harting, werkzaam aan de natuurwetenschappelij-
ke faculteit (afbeelding 4). Harting was bioloog en
speelde een belangrijke rol in een aantal vernieu-
wingen op onderwijskundig gebied, die halver-
wege de negentiende eeuw in Utrecht op gang
begonnen te komen. Hij was weliswaar nog niet 
zo modern dat hij zijn studenten tot wetenschap-
pelijk onderzoekers wilde opleiden, maar hij intro-
duceerde wel de microscoop in het reguliere onder-
wijs, dat lange tijd vooral theoretisch van aard was
geweest. Harting nam daarnaast echter tal van ini-
tiatieven buiten de universiteit. Zo pleitte hij voor
verplicht lager onderwijs voor iedereen en steunde
hij actief de strijd van de Boeren in Zuid-Afrika, die
hij als stamverwanten zag. Toen in de winter van
1880-1881 de Boeren in opstand kwamen tegen de
Engelsen publiceerde Harting op 23 december 1880
in het Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad een
ingezonden stuk onder de titel: ‘Aan de Britsche
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Geschilderde afbeelding van
Pieter Harting (1812-1885),
Universiteitsmuseum
Utrecht..

5 �

Stukken uit de omvangrijke
brievenverzameling uit het
archief van B.J. Lintelo 
baron de Geer van Jutphaas
(1816-1903).
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natie’. Harting zocht naar medestanders en die
vond hij voor een deel bij zijn Utrechtse collega-
professoren: de natuurkundige Buys Ballot, de
jurist De Louter en ook bij Fruin.

De ingezonden brief werd al snel door het 
land verspreid en er werd ook een Engelse ver-
taling van gemaakt. In het Fruin-archief liggen
brieven van Harting, waarin dat precies te volgen
is. Op 1 februari 1881 schreef Harting: ‘Heden zijn
reeds een aantal grote pakketten met proclama-
ties en adreslijsten aan alle vertegenwoordigende
lichamen van de geheele beschaafde wereld ver-
zonden’. Wat hij wilde werd verderop in de brief
duidelijk: ‘De Engelschen moeten worden aange-
klaagd bij geheel de beschaafde wereld, zoodat
ieder uitroept als Gambetta: mais c’est ignoble’. 
Dat het Engelse optreden verachtelijk was, dat

vond Fruin ook, hij werd dan ook lid van het
bestuur van het door Harting opgerichte ‘Hoofdco-
mité ter behartiging van de belangen der Trans-
vaalsche boeren’. Opvallend in de correspondentie
is het belang van netwerken. Voortdurend klinkt
het: ‘als x terug is in de stad, dan zullen wij […]’ en
‘hebt gij y al gesproken?’ of ‘kan z niet met de
minister gaan spreken?’. De universiteit een ivoren
toren? Deze correspondentie laat iets heel anders
zien!

Lokale zaken
Datzelfde betrokken beeld krijgen wij van een 
collega van Fruin aan de rechtenfaculteit, maar
iemand van geheel andere politieke snit, B.J. Linte-
lo baron de Geer van Jutphaas (1816-1903). De Geer
was een kleurrijke figuur die tussen 1847 en 1887

6 �

Stukken uit het archief van
Pieter Geyl (1887-1966), dat
in de Universiteitsbibliotheek
Utrecht wordt bewaard, met
zijn aantekeningenboek met
een verslag van zijn bezoek
aan Ierland in 1917, een aan-
tal brieven, zijn autobiogra-
fie, en stukken uit de Tweede
Wereldoorlog.
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hoogleraar was in het Romeins recht en encyclope-
die van het recht. De laatste drie jaar van zijn
hoogleraarschap was hij echter nauwelijks aanwe-
zig omdat hij voor de Antirevolutionairen lid was
van de Tweede Kamer. Maar ook voordien was hij
actief in de gemeenteraad en in de Utrechtse pro-
vinciale politiek. Hij stamde uit een oude familie
en woonde ’s zomers op het buiten in Jutphaas en
’s winters aan de Nieuwegracht in Utrecht waar
hij over zijn eigen collegezaal beschikte. Hij kon in
de hoogste kringen verkeren, maar ook op joviale
wijze omgaan met de boeren die zijn pachters
waren. En net als bij Fruin en Harting waren er 
bij de De Geer tal van kwesties die zijn aandacht
vroegen en waarover hij om raad werd gevraagd.
Zelf had hij soms ook raad nodig, zoals een aantal
brieven van de politicus Groen van Prinsterer 
uit de jaren 1850 duidelijk maakt. Met name 
vroeg hij Groen raadgevingen op het gebied van 
de politieke tactiek: was het wijs om deze of gene
petitie te tekenen, hoe slim te handelen tijdens 
de verkiezingen als een bepaalde kandidaat de
voorkeur had? 

Uit de bijna 4.000 brieven, die de collectie De
Geer bevat, blijkt hoezeer hij in bepaalde kringen
de functie had van nationale juridische vraagbaak.
Zijn correspondenten waren collega-hoogleraren
van diverse universiteiten, leden van zijn eigen
adellijke klasse, maar ook grote aantallen kerken-
raden en leden van kerkelijke gemeenten uit alle
provincies. Met name van die laatste zijn veel 
brieven bewaard met het verzoek om raad (afbeel-
ding 5). Zo zijn er bijvoorbeeld brieven van ene 
J.Z. Okker uit Ooltgensplaat, een landbouwer 
‘van het eiland Flakkee’, die in de kwestie van de
scheiding van kerk en staat rond 1870 om raad
vroeg. Dit soort brieven geeft precies aan hoe 
plaatselijke elites in de negentiende eeuw hun
macht uitoefenden. De briefschrijver legde uit 
hoe ‘de tegenstanders van waarheid en regt’ in 
staat waren ‘geheime pressie’ uit te oefenen bij de
kerkelijke verkiezingen. In zijn brief wordt duide-
lijk hoe dat gebeurde door manipulaties van de
(liberale) president-kerkvoogd, ‘zijnde de heer 
A. van Weel, welke door zijnen groten rijkdom
veele menschen onder zijnen magt had en daar
gebruik van maakte dezelven (echter altijd heime-
lijk) tot zijnen vasaallen te maken […]’. Bij dergelij-
ke lokale kerkelijke politiek werd De Geer vaak
betrokken. Het laat nogmaals zien dat maatschap-
pelijke activiteiten bij de hoogleraren de gewoon-
ste zaak van de wereld was. En dat ging dus niet
alleen om de grote politiek.

Persoonlijk leven
De bijna 4.000 brieven aan De Geer zijn misschien
al indrukwekkend, maar immens is het archief
van de historicus Pieter Geyl (1887-1966), die van
1935 tot 1958 in Utrecht hoogleraar geschiedenis
van de nieuwe tijd was. Het beslaat circa dertig
strekkende meter en bevat tienduizenden brie-
ven van en aan Geyl, aantekeningen, collegedic-
taten en krantenknipsels. Die correspondentie
bevat zoveel interessante kwesties dat een deel
daarvan al is gepubliceerd: bijvoorbeeld de brief-
wisseling met zijn collega Carel Gerretson en
brieven over de Vlaamse Kwestie. Wat dat laatste
betreft, Geyl is vooral in het publieke geheugen
gebleven vanwege zijn zogenaamde Groot-
Nederlandse opvattingen, waarin hij de levens-
vatbaarheid van de Belgische staat in twijfel trok.
In de jaren twintig en dertig van de twintigste
eeuw bemoeide Geyl zich ook actief met de
Vlaamse Beweging, waardoor hij zelfs eens door
de Belgische politie over de grens is gezet als
ongewenste vreemdeling. Toen echter in de jaren
dertig een deel van de meer radicale Vlaams-
gezinden in nationaal-socialistisch vaarwater
belandde heeft Geyl zich daarvan gedistantieerd.
Dat betekende echter nog niet het einde van zijn
bemoeienissen met de politieke ontwikkelingen.
Hij was zich zozeer bewust van het bruine ge-
vaar, dat hij in 1935 medeoprichter werd van de
vereniging Eenheid door Democratie. Na de
Tweede Wereldoorlog (waarin hij onder meer
gevangene was in het gijzelaarskamp van
Buchenwald) keerde Geyl zich actief tegen het
communisme als de volgende bedreiging van 
de vrije westerse wereld.

Van al deze betrokkenheid spreekt het
Utrechtse Geyl-archief in duizenden documen-
ten. Eén daarvan is wel een heel bijzonder stuk,
een tekst van enkele honderden getypte bladzij-
den, die gedetailleerd zijn levensgeschiedenis tot
1940 bevatten (afbeelding 6). Geyl beschrijft daar-
in openhartig zijn relatie tot zijn vader die grote
psychiatrische problemen had. Hij schreef daarin
ook over zijn huwelijk en zijn onstuitbare drang
vrouwen te veroveren. We leren er uit hoe de
Utrechtse Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
in de jaren dertig functioneerde en wat er om-
ging in de Vlaamse Beweging. Kortom, het Geyl-
archief is een goudmijn voor de historicus die wil
weten hoe het leven van een intellectueel eruit
zag vanaf het begin van de twintigste eeuw tot
1966. En het laat ook nog eens zien dat de univer-
siteit midden in de wereld stond!
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Revolutieverslag op receptenpapiertjes: 
het dagverhaal van Hendrik Keetell, 1793-1816
renger de bruin

oen Keetell aan zijn dagboek begon,
was hij 33 jaar oud. Hij was in mei
1759 geboren in Utrecht als zoon
van Theodorus Keetell en Christina
Cornelia van Lommen. Hendrik, of
Henricus zoals zijn officiële doop-

naam luidde, was het zesde kind van het echtpaar.
De oudste, Theodorus Johannes, was als baby over-
leden. Daarna volgden weer drie jongens: een ver-
vangende Theodorus (nu met toevoeging Henri-
cus), Wilhelmus en Johannes. Daarna kwam een
meisje, Maria.

De namen klinken heel katholiek. Dat klopt
ook. De familie Keetell hoorde tot de oud-katholie-
ke kerk, tot de schuilkerk in het Drakenburgsteeg-
je. Dit kerkgenootschap was enkele decennia voor
Hendriks geboorte ontstaan door het Utrechts
Schisma, een conflict binnen de rooms-katholieke
kerk. De lokale geestelijkheid was aan het eind van
de zeventiende eeuw in conflict geraakt met orde-
geestelijken, zoals de jezuïeten, over kwesties van
theologie, geloofspraktijk en lokale zelfstandig-
heid. Met de keuze van een eigen aartsbisschop 
van Utrecht in 1723 was de breuk een feit. In en om
de hoofdzetel van de nu zelfstandige kerk van de
‘oud-bisschoppelijke clerezij’ gingen veel gelovigen
met deze splitsing mee. Zo ook de apothekersfami-
lie Keetell. 

De familie leverde al generaties leden aan het
Utrechtse apothekersgilde (afbeelding 2). Hendriks
overgrootvader Gosewinus (?-1680) had dit beroep
al uitgeoefend. Hendrik en zijn broer Johannes
(1753-1833) namen de apotheek van hun vader
Theodorus (1717-1793) over. Hun oudere broer
Theodorus Henricus (1750-1815) zat ook in de
gezondheidszorg, maar dan als arts. Als eerste van

de familie was hij gaan studeren. In tegenstelling
tot de universitaire studie medicijnen was de apo-
thekersopleiding een ambachtelijke, verzorgd door
het gilde waarvan een apotheker lid moest zijn. Pas
laat in de negentiende eeuw werd farmacie een uni-
versitaire studierichting. Dr. Keetell was de enige
uit het gezin die trouwde. Zus Maria (1757-1821) en
de broers Willem, Johannes en Hendrik bleven
ongetrouwd. Zoals gezegd runden beide laatstge-
noemden de apotheek van de familie aan de Oude-
gracht (bij de Viebrug). Broer Willem (1752-1836)
was beroepsmatig verwant bezig. Als vennoot van
een zoutkeet aan de Catharijnesingel was hij in de
chemische sector actief.

Theodorus Henricus Keetell was, door te gaan
studeren, een pionier in zijn milieu. Studenten uit
middenstandskringen vormden een hoge uitzon-
dering, zeker als ze behoorden tot andere geloofs-
gemeenschappen dan de officiële gereformeerde
kerk. Voor die andere gezindten brachten de revo-
lutionaire tijden ongekende mogelijkheden. Toen
de Franse legers in 1795 het land veroverden en
ruimte gaven voor de Bataafse Revolutie, kwamen
openbare ambten, die alleen voor gereformeerden
waren weggelegd, voor iedereen beschikbaar. Heel
wat Utrechters uit de andere kerken grepen de kans
om in bestuurslichamen zitting te nemen. De
Keetells deden dat niet. Als tegenstanders van de
revolutionaire veranderingen bleven zij aan de
kant staan. Hendriks oudere broer Willem trad toe
tot het stadsbestuur toen de revolutie al voorbij
was, namelijk in 1808. 

Hendrik Keetell heeft dat allemaal mogen mee-
maken. Hij heeft met genoegen het einde van de
door hem zo verafschuwde revolutie en Franse
overheersing kunnen beschrijven. Toen hij met
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Op 1 januari 1793 begon de Utrechtse apotheker Hendrik Keetell een dagboek over de gebeurtenissen in zijn tijd. Aanleiding was de
oorlogsdreiging, die van het revolutionaire Frankrijk uitging. Keetell voelde goed aan dat de oorlog, die een maand later inderdaad
zou uitbreken, ingrijpende gevolgen zou hebben voor zijn stad. Het op poeder- en receptenpapiertjes geschreven dagboek, dat Keetell
tot 1816 heeft volgehouden, vormt een belangrijke bron voor de beleving van de revolutieperiode door gewone burgers. Het belang
van de bron is al in de negentiende eeuw onderkend. Gedeelten zijn toen al uitgegeven. Rond 1900 is ook de rest in druk verschenen.
Het originele handschrift wordt in de Universiteitsbibliotheek Utrecht bewaard (afbeelding 1). In deze bijdrage wil ik aandacht
schenken aan de persoon van de chroniqueur en de betekenis van de bron. Dat laatste wil ik larderen met citaten uit het geestig en
onderhoudend geschreven dagverhaal. Ten slotte wil ik een overzicht geven van de tekstedities die zijn verschenen.



zijn dagboek ophield, liep hij tegen de zestig en
daarna was het hem nog lange tijd vergund te
leven in zijn geliefde geboortestad, die weer deel
uitmaakte van een onafhankelijke staat met het
door hem evenzeer beminde Oranjehuis aan het
hoofd. Hij overleed pas in 1845, op 4 april, enkele
weken voor zijn 86ste verjaardag. Zijn zus en zijn
broers waren toen allemaal al overleden. 

Kritisch verslag van een revolutie
Uit de tekst blijkt dat Keetell zijn aantekeningen
hier en daar geredigeerd heeft. Meteen al geeft hij
aan dat hij de notities niet alleen voor zichzelf heeft
gemaakt: ‘Eer wij tot onze verhandeling of dagver-
haal zelve overgaan, moeten wij vooraf zeggen, dat
wij ons in de noodzakelijkheid bevinden – en het
zal onze lezers ongetwijffeld ook wel gevallen – om
ons verhaal niet onvolledig of gebrekkig te doen
voorkomen, van tijd tot tijd van onze stad af te wij-
ken, en tot andere plaatsen, zelfs tot buitenland-
sche over te gaan.’ Dat doet hij al heel snel: op ‘1

Febr. de noodlottige dag […] op welke de franschen
de oorlog verklaarden […] aan den Stadhouder 
Willem v; geevende zij in hun manifest te kennen,
geene vijandschap tegen het bataafsche volk te 
voeden, maar daarentegen hen van het juk der
stadhouderlijke regering te zullen bevrijden.’ 
Zijn oordeel over de Nederlandse voorstanders 
van de revolutie laat aan duidelijkheid niets 
te wensen over: ‘Zodat dan het patriotsche verderf
zich als een kanker verspreidde door het geheele
land.’

Hij volgt de krijgsverrichtingen op de voet.
Helaas is de cruciale fase tussen 23 oktober en 
31 december 1794 (de bladzijden 149-198 in het
handschrift) verloren gegaan. Het verhaal begint
weer op 1 januari 1795, wanneer de situatie door 
het Franse offensief over de bevroren rivieren heel
spannend is. De capitulatie en de daarop volgende
uitroeping van de revolutie door de patriotten
beschrijft hij met ironie en scepsis: ‘Zij dansten,
schreeuwden langs de straaten en vergden van 

1 �

Dagboek van Hendrik Keetell
(Utrecht ub, Hs. 1298).
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de burgers geld af om vrijheidsboomen te planten,
en gewis dezelve dan ook met een goed teugje te
besproeijen.’ De aantekeningen uit begin 1795 zijn
zeer gedetailleerd. Keetell informeert zich goed en
noemt bijvoorbeeld alle nieuwbenoemde leden van
het voorlopige gemeentebestuur, dat verkiezingen
moest voorbereiden en de lopende zaken moest
waarnemen. Eén van de taken was het verzorgen
van de Franse militairen. Ten behoeve van de
inkwartiering werden huisnummers ingevoerd. 
De wijken kregen letters en elk huis een nummer
om voor de Fransen een overzichtelijke administra-
tie mogelijk te maken. ‘Zij vernamen aan alle hui-
sen na het getal en de qualiteit der ingekwartierden
en zetteden een letter en nummer op de posten van
de deuren.’ De apotheek van Keetell kwam in Wijk
c te liggen.

Na de eerste spannende maanden van de revolu-
tie neemt de intensiteit van het dagverhaal sterk af.
Pas bij enerverende gebeurtenissen als de staat-
greep van januari 1798 of de Brits-Russische invasie
van september 1799 is er weer aanleiding zaken uit-
gebreid op te schrijven. Ook de Vrede van Amiens
in maart 1802 krijgt veel aandacht. Keetell is uiter-

aard zeer verheugd over de vredesluiting en het
vertrek van de Franse troepen. Hun terugkeer in de
zomer van 1803 geeft weer aanleiding tot de nodige
kritische en ironische opmerkingen, bijvoorbeeld
over de Franse generaal Victor, die ziek in de Dom-
stad aankwam. Er ‘wierd om Professor Bleuland
gezonden, die hem tot zyne geneesing met zyn
onderste gezicht in de zoete melk deed zitten.’ 
Het verdwijnen van de revolutie heeft Keetells 
kennelijke instemming, bijvoorbeeld bij de ver-
wijdering van het Vrijheidsbeeld op de Neude,
spottend ‘Dikke Mie’ genoemd. Bij het weghalen
van het beeld in 1805 was voor een nachtelijke 
operatie gekozen, volgens Keetell ‘om alle bewe-
gingen voor te komen, vermits er nog vele waren,
die Dikke Mie in haar hart beminden.’

Juichen bij de bevrijding
Het verblijf van koning Lodewijk Napoleon in
Utrecht tijdens de winter 1807-1808 krijgt weer veel
aandacht, evenals het bezoek van de Franse keizer
in oktober 1811, ruim een jaar na de inlijving van
Nederland bij Frankrijk. Het einde van de Franse
tijd wordt zeer intensief gevolgd. Wanneer de posi-
tie van Napoleon in de herfst van 1813 gaat wanke-
len, neemt de spanning in het dagboek merkbaar
toe. Waar hij eerder een paar dagen of zelfs weken
in slechts enkele regels in beslag samenvat, pent
Keetell vanaf oktober 1813 over een enkele dag soms
hele vellen vol. In de dagen voor de Franse aftocht
op 28 november beschrijft hij de situatie gedetail-
leerd. De bevrijdingsdag zelf begint hij met de
woorden: ‘Ho, ho! Daar gaan ze! Waarlijk daar gaan
ze! Het heele boeltje gaat heen!’ En even verder:
‘napoleon buonaparte - - - had gedaan. – Zijn
Keiserlijke Majesteit lag eensklaps - - - met zijn
neus in het zand gedoven. Ziet dan hoe het aftrek-
ken der Franschen zig heeft toegedragen. Al schie-
lijk na middernacht omtrent 1 uur kwamen de
Militairen in beweging.’ Hij beschrijft dan hoe 
alle onderdelen door de Tolsteegpoort wegtrokken
met de bevelhebber, generaal Molitor, als laatste.
‘Wij wenschten hen alle Vaar wel en Goede reis!
juist niet mondeling, maar van harte.’ Na een
beschrijving van de vreugde en de opluchting
meldt de chroniqueur de komst van de bevrijders:
‘Drie Russische Cosakken vertoonden zig voor de
Wittevrouwenpoort’ (afbeelding 4). Na de bevrij-
ding volgt Keetell de spannende gebeurtenissen op
de voet. Ook de inrichting van de nieuwe onafhan-
kelijke staat houdt hem bezig. Vanaf maart 1815 is
hij in de ban van Napoleons (‘ons geweezen Keiser-
lijk Opperhoofd’) ontsnapping van Elba. Op 21
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juni, drie dagen na de Slag bij Waterloo, kan hij
opgelucht ademhalen: ‘Maar ziet! Daar wierd de
vlag op de Domstoren gezet.’

Keetell sluit zijn dagboek af met het bezoek van
de kroonprins en zijn vrouw Anna Paulowna aan
Utrecht, waarbij hij als detail vermeldt dat er geen
saluutschoten werden afgevuurd ‘om Haare Keis.
Hoogh. wegens haare zwangerheid niet te veront-
rusten.’ Dat het dagverhaal is afgesloten en niet
afgebroken, blijkt uit de laatste alinea: ‘Zie daar ons
werk afgehandeld! Zoo wij nu het zelve nog verder
wilden uitbreiden, zouden wij tot gebeurtenissen
moeten overgaan, die of gewoonlijk voorvallen, of
tijds omstandigheden gewoonlijk medebrengen: en
dan zoude ons werk voor den leeser meer vervelend,
dan behagelijk worden. Daarenboven is hetzelve
alreets eenige honderden bladzijden boven het
getal onzer veachtingen uitgestrekt. Het zijn dan
voornamelijk deeze twee redenen, die ons aanzetten
om over te gaan tot het einde.’ Zowel bij het star-
ten als bij het stoppen met zijn dagelijkse aanteke-
ningen heeft Keetell de revolutionaire gebeurtenis-
sen als uitgangspunt genomen. Het uitbreken van
de revolutionaire oorlog was reden om er mee te
beginnen en de terugkeer naar de normaliteit was
een goed moment om er mee op te houden.

Uitgaven van het dagboek
De apotheker heeft zijn observaties kennelijk ook
voor anderen geschreven. Soms heeft hij het expli-
ciet over lezers. Hier en daar is een redigeren ach-
teraf evident. Dat neemt niet weg dat zijn verslag
waardevol is om te proeven hoe een Utrechter de
periode van revolutie en Franse bezetting heeft
beleefd. Al snel werd het dagboek erkend als waar-
devolle bron. In 1852, zeven jaar na de dood van de
chroniqueur, publiceerde de rijksarchivaris in de
provincie Utrecht, P.J. Vermeulen, het gedeelte over
de eerste twee jaar in het Tijdschrift voor Oudheden,
Statistiek, Zeden en Gewoonten, Regt, Genealogie en

Andere Deelen der Geschiedenis van het Bisdom, de Pro-
vincie en de Stad Utrecht. Hij was door een amateur-
historicus, jhr. Beeldsnijder van Voshol attent
gemaakt op het manuscript, dat zich toen in bezit
bevond van de apotheker Stevens. Vermeulen vond
dat het dagboek de mogelijkheid bood ‘een diepen
blik in de gemoederen der burgers’ te slaan. Hij 
had het dagboek willen redigeren en aanpassen in
stijl en spelling, maar had daarvan afgezien, ‘omdat
daarmede de naiviteit van het opstel te loor ging’.
In 1863, toen herdacht werd dat de Franse Tijd een
halve eeuw eerder was geëindigd, bezorgde Ver-
meulen het gedeelte over het bevrijdingsjaar 1813
als boekje bij de bekende Utrechtse uitgeverij
Kemink en Zoon onder de titel De stad Utrecht 
in het jaar 1813, uit het dagboek van een ooggetuige
(afbeelding 5). Het exemplaar uit de bibliotheek
van Harvard University is op internet raadpleeg-
baar. Tussen 1895 en 1905 zijn de volledige dagboe-
ken als een feuilleton in het genealogisch-histori-
sche tijdschrift De Navorscher gepubliceerd. De
bibliotheek van Het Utrechts Archief bevat een
bundeling van al deze afleveringen. In 1914, als 
vervolg op het eeuwfeest van de bevrijding van 
de Fransen, publiceerde de bibliothecaris van de
universiteitsbibliotheek, G.A. Evers, de laatste
gedeelten van het dagboek, dat in 1816 ophoudt, 
in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. 
Nu, bijna een eeuw later, zou het dagverhaal een
nieuwe editie verdienen. 

Literatuur
Ahlrichs, E.L., 150 jaar Departement Utrecht der knmp

1844-1994 (Utrecht, 1994).
Bruin, R.E. de, Burgers op het kussen: volkssoevereiniteit 

en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht 1795-1813
(Zutphen, 1986).

Schoon, D.J., Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-Katholieke
Kerk: bijdrage tot de geschiedenis van het katholicisme in
Nederland in de 19de eeuw (Nijmegen, 2004).

[ 76 ] b i j z o n d e r  o n d e r z o e k

5 �

Hendrik Keetell,  De stad
Utrecht in het jaar 1813:
uit het dagboek van eenen
ooggetuige, uitgegeven door
P.J. Vermeulen (Utrecht ub, 
S oct 3162).



[ 77 ]u t r e c h t  i n  d e  w e r e l d



Gerrit Moll en de geschiedenis van de kartografie
paul van den brink

et deze kenschets sugge-
reerde de oud-directrice
van het Universiteitsmu-

seum dat aan de totstand-
koming van de collectie
geen duidelijk beredeneerd

plan lag, maar het is de vraag of die kwalificatie 
wel terecht is, wanneer men de sterke maritieme,
waterstaatkundige en natuurwetenschappelijke
accenten in ogenschouw neemt. De door Moll bij-
eengebrachte collecties vormen in eerste instantie
dan ook een afspiegeling van zijn brede geografi-
sche interesses en zijn sterke gerichtheid op de toe-
gepaste wetenschap en de popularisering daarvan.
Die belangstelling voor het zoeken naar oplossin-

gen voor praktische en maatschappelijke proble-
men komt in zijn wetenschappelijke werk goed
tot uitdrukking. Enerzijds in toegankelijke stu-
dies over het benutten van moderne technieken
bij de ontwikkeling van machines en wat we
tegenwoordig de utilitybouw zouden noemen.
Maar anderzijds ook in verschillende belangrijke
adviezen aan Nederlandse overheden over de ver-
betering van de Nederlandse rivieren, de onder-
bouwing van dat stelsel met een uniforme rivier-
kaart, de verbetering van zeekaarten en het belang
van stelselmatige getijdenwaarnemingen langs
de Nederlandse kust. Het is die veelzijdige thema-
tiek die in de kaartenverzameling en zijn biblio-
theek sterk naar buiten treedt.

Gerrit Moll was dus bij uitstek een ‘praktische’
verzamelaar en op veel van het door hem bijeenge-
brachte kaart- en boekmateriaal kan het etiket
‘toepasbaarheid’ bij uitstek worden geplakt. 
Dat geldt evenzeer voor het kleine, vooral weten-
schapshistorisch op te vatten deel van de verzame-
ling, waarbij hij zich concentreerde op de aard-
rijkskundige ontwikkeling van het wereldbeeld.
Over de chronologie van die geografische ont-
sluiting en de Nederlandse bijdrage daaraan,
publiceerde Moll in 1825 ook zijn Verhandeling
over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders (af-
beelding 2). Een interessante maar vrijwel ook on-
opgemerkt gebleven studie, niet in het minst van-
wege de |talrijke, vaak ook kritische verwijzingen
naar de eigentijdse en de historische kartografie.

De aanleiding voor de Verhandeling was een
door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
uitgeschreven prijsvraag, waarin werd gevraagd
om een volledig ‘overzigt te geven van de belang-
rijkste reizen der Nederlanders, zoo te land als ter

1 �

Portret van Gerrit Moll
(1785-1838) Universiteits-
museum Utrecht.

[ 78 ] b i j z o n d e r  o n d e r z o e k

10
Een niet onbelangrijk bestanddeel van de kaartenverzameling van de huidige Universiteitsbibliotheek Utrecht wordt gevormd 
door de collectie van circa 1.300 kaarten en atlassen, die de bibliotheek in 1838 kreeg aangeboden uit de erfenis van de Utrechtse hoog-
leraar in de fysica Gerrit Moll (1785-1838, afbeelding 1). Over de totstandkoming van de verzameling is weinig bekend, maar wie 
deze overziet kan zich wel vinden in de omschrijving die Van Cittert Eymers in de catalogus Oude kaarten en globes aan de Moll-
collectie meegaf. ‘Een bonte verzameling van kaarten, ook in handschrift, en tekeningen van allerlei aard. Men vindt er behalve 
kaarten en plattegronden in eigenlijke zin, 70 scheepsbouwkundige tekeningen uit de 18de en 19de eeuw; voorts militaire kaarten,
astronomische kaarten enz.’.



zee, met ontwikkeling der voordeelen die dezelve
aan kunsten en wetenschappen, en aan de welvaart
des vaderlands toegebragt’. Hoewel Moll naar eigen
zeggen weinig op had met het instituut van ‘nutti-
ge prijsvragen’, omdat dat de wetenschap onderge-
schikt zou maken aan de praktijk, besloot hij niet-
temin toch een poging tot beantwoording te doen.
Daar slaagde hij echter slechts ten dele in. Hij
kwam weliswaar met een prijsverhandeling, maar
zijn drukke werkzaamheden als hoogleraar en
directeur van de Utrechtse Sterrenwacht vormden
een te groot beletsel om het gevraagde volledige
overzicht voor te leggen. Het door hem ingeleverde
stuk was echter van een zodanige kwaliteit, dat
Moll door het bestuur van de Maatschappij werd
uitgenodigd om dat stuk toch af te ronden. Omdat
hij door zijn vele taken daartoe opnieuw niet in de
gelegenheid was, besloot hij daarna om het verhaal
met medewerking van de Maatschappij in haar
voorlopige vorm uit te geven. 

In deze Verhandeling beperkt Moll zich tot de tot
de periode van de zestiende tot het begin van de
achttiende eeuw. Hoewel hij oorspronkelijk over-
woog om in het boek een bibliografische opsom-
ming te geven van ‘alle gedrukte reisverhalen, hoe
onbelangrijk somtijds [ook]’, koos hij uiteindelijk
voor de vorm van ‘eene verhandeling over het
wetenschappelijke, hetwelk door de Nederlanders
op de hunne is gedaan, opgemerkt en te boek
gesteld’. Hij verdeelde het boekje daartoe onder in
een vijftiental hoofdstukken waarin, voorafgegaan
door een vooral cultuurhistorische inleiding, een
hoofdzakelijk longitudinaal geordende schets
wordt gegeven van de Nederlandse ontdekkings-
reizen, te beginnen met die van Olivier van Noort
en eindigend met die van Abel Tasman en Marten
Gerritsz de Vries.

Natuurlijk leende het onderwerp zich gelijktij-
dig ook voor een bespreking van de vele kaarten,
globes en het andere instrumentarium die als uit-
vloeisel van deze reizen waren overgeleverd. Door
het gebrek aan moderne studies over het onder-
werp, moest Moll herhaaldelijk teruggrijpen op 
de kaarten, de atlassen en reisverslagen die hij in
zijn eigen collecties had bijeengebracht. Daarbij
schroomde hij niet om, waar origineel materiaal
ontbrak, kaarten actief te reconstrueren. Bij de
bestudering van de wereldreis van Olivier van
Noort viel het hem bijvoorbeeld op dat – met uit-
zondering van een wereldkaart van Covens & Mor-
tier – diens volledige reisroute eigenlijk op geen
enkele kaart of globe was vastgelegd. Om die reden
nam hij de moeite om ‘van den eersten Nederland-

schen reiziger, die de aarde heeft rondgezeild, op
eene kaart, zoo veel mogelijk uit de onvolledige
berichten, die men er van heeft, op te teekenen. 
Na dien arbeid, verheug ik mij, als Nederlander,
dat geen vreemdeling hetzelfde heeft gedaan en
openbaar gemaakt’. Deze kaart heb ik in Molls
kaartenverzameling helaas niet teruggevonden.

Molls eerste kanttekeningen over de karto-
grafische uitkomsten van de Nederlandse ontdek-
kingsreizen vinden we bij zijn behandeling van 
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Jan Huygen van Linschoten. Bladerend in diens
Itinerario. Voyage ofte schipvaert [...] naer Oost ofte 
Portugaels Indien [...] uit 1596 merkte hij daarover
op dat dit uitzonderlijke werk was voorzien van
de beste zeekaarten en kustbeschrijvingen, die
aan het einde van de zestiende eeuw bekend
waren (afbeelding 3). In dat opzicht waren de zee-
vaarders van die tijd te benijden, dat ze over zulk
nauwkeurig materiaal konden beschikken, om er
meteen aan toe te voegen dat de informatievoor-
ziening met betrouwbare kaarten en zeeboeken
sindsdien geen gelijke tred had gehouden. Was
dat het geval geweest ‘dan zoude in 1804 een land-
oorlogschip niet gestooten hebben op een bank,
waarvan de Hollandsche zeekaarten niks melden,
doch welke reeds twintig jaren vroeger in de
Engelsche zeeboeken en kaarten bekend stond’.

De bespreking van het werk van Van Linscho-
ten en de uitzonderlijke kwaliteit van de Neder-
landse kartografie van die tijd, waren voor Moll

aanleiding om wat dieper in te gaan op de funda-
menten van die kartografische traditie, die tot in
de achttiende eeuw had standgehouden. Met de
‘Nederlandschen wis- en sterrekundige Gerard
Mercator’ als voornaamste inspirator voorop,
waren het vooral mannen als Abraham Ortelius,
Jodocus Hondius, Lucas Jansz Waghenaer, Willem
Jansz Blaeu en Frederik de Wit geweest ‘die de
kunst van het vervaardigen van land- en zeekaar-
ten hier te lande zoodanig [deeden] bloeien, dat
dezelve alle vroegere tot op dien tijd uitgegevene,
verre te boven gingen’.

Natuurlijk hadden de kaarten niet altijd het-
zelfde niveau. De kaarten en plattegronden, die
bijvoorbeeld in 1617 werden gepubliceerd in het
door Willem Lodewijcksz samengestelde verslag
van Cornelis en Frederick de Houtmans reizen
naar Indië, lagen zelfs ver beneden het materiaal
van Van Linschoten (afbeelding 4). Daar stond wel
tegenover dat deze kaarten, hoe schetsmatig ook,
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‘de ligging der landen […] somtijds nauwkeuriger’
afbeelden. Volgens Moll werd dat verklaard door
het feit dat Gerard Mercator ‘die met op een derzel-
ve [kaarten] leest’ waarschijnlijk bij de redactie van
de kaarten betrokken was geweest. Men bespeurt,
aldus Moll, ‘in het tijdsverloop van 1596 tot 1617,
hetwelk tusschen het uitkoomen der kaarten van
Linschoten en Houtman verloopen is, een merke-
lijke verbetering, hetwelk men hoofdzakelijk aan
Mercator, Ortelius en andere Nederlanders is ver-
schuldigd’. Dat de samenwerking met Mercator
onmogelijk was – deze was immers al in 1594 over-
leden – was Moll blijkbaar onbekend. Mogelijk ver-
bond hij Mercators bijdrage met Jodocus Hondius’
heruitgave van Mercators Atlas sive cosmographicae
meditationes uit 1606 (afbeelding 5).

Langdurig staat Moll stil bij Petrus Plancius’
verdiensten voor de ‘rangschikking van verscheide-
ne nieuwe sterrebeelden in het zuider halfrond des
sterrenhemels’ en de manier waarop deze denk-

beelden internationaal doorwerkten, met name 
in de kaarten en globes van Willem Jansz Blaeu.
Plancius’ rol bij de voorbereiding van de inter-
continentale reizen, die in de zestiende en zeven-
tiende eeuw werden gemaakt, komt aan de orde in
volgende hoofdstukken die de Nederlandse reizen
naar het Noorden bespreken. Ook de kartografische
resultaten van die ondernemingen komen daarbij
nadrukkelijk aan de orde, waarbij Moll zich vooral
ergerde over het feit dat men de oorspronkelijke
namen, die door Nederlandse reizigers aan de door
hen ontdekte gebieden in de Noordelijke IJszee en
de Stille Zuidzee werden gegeven, ‘vergeefs [zoekt]
op sommige nieuwe Fransche, Engelsche en Duits-
che kaarten […]’. Hierbij maakt Moll wel de kant-
tekening dat ‘indien wij, Nederlanders, van vreem-
delingen eischen, dat zij de namen, door onze
landslieden aan nieuw ontdekte landen gegeven,
onveranderd zullen laten […] wij zelve ook dat 
voorbeeld [moeten] volgen’.
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Kaart van Bali in t’Eerste
boeck. Historie van Indien
van Willem Lodewijcksz
(Amsterdam, 1617) (Utrecht
ub, oda 1650 obl).
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Veel aandacht ruimde Moll ook in voor de reizen
van Abel Tasman, Dirk de Vlamingh en Jacob Rog-
geveen naar het onbekende Zuidland, dat ergens op
het Zuidelijk Halfrond werd vermoed. Moll plaat-
ste deze ontdekkingen in een breed historisch kader
waarvan het begin werd gevormd door de toevallige
ontdekking van de westkust van Australië door
Dirk Hartog. ‘Dit gedeelte van het grote land van
Nieuw Holland is op onderscheidene plaatsen door
onze Oostindische schepen aangedaan. Zij gaven
Nederlandsche namen aan de door hen ontdekte en
opgenomene kusten, maakten er kaarten van, die
door latere ondervinding verbeterd en in den Oost-
Indische Zeefakkel van Van Keulen te vinden zijn’.
Bij gebrek aan voldoende bronnenmateriaal pro-
beerde Moll deze ontdekkingen te reconstrueren
aan de hand van een uitvoerige bespreking van late-
re, beter gedocumenteerde Engelse en Franse reis-
verslagen, en de daar bijbehorende kaarten en atlas-
sen. Want alleen ‘door vergelijking met [dergelijke]
nieuwere kaarten […] kan men, bij gebrek aan bete-
re berigten, nog het beste opmaken, wat hier door
onze landslieden is verrigt’. 

Dit gebrek aan eigentijds Nederlands bronnen-
materiaal – boeken en kaarten – vormde volgens
Moll het grootste obstakel om een werkelijk verant-
woordde en volledige samenvatting te geven van de
betekenis van de Nederlandse bijdrage aan de geo-
grafische verkenning van de aarde. Toch sloot hij de
uiteindelijke verwezenlijking van dat overzicht
niet uit, wanneer men zou kunnen beschikken over

het archiefmateriaal en de kaartenverzamelingen
van de grote handelscompagnieën die de voor-
naamste initiatiefnemers voor de Nederlandse
expansiedrift waren geweest. In dat opzicht sprak
hij, afsluitend, de stellige verwachting uit dat 
wanneer ‘eens de toegang tot deze stukken, indien
dezelve nog bestaan, geopend worden’, daarin
zeker nieuwe bewijzen zouden worden gevonden
‘van de deugd, den moed en de bekwaamheid onzer
voorvaderen’! Molls Verhandeling was er enkel de
eerste bijdrage toe.
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Ackersdijck en de mantel van Van Hogendorp
gerard hooykaas 

wee jaar later brachten zij – één van
hen was inmiddels gepromoveerd –
op hun terugreis van Parijs weer
een bezoek aan Brussel. In hun wat
pedante overmoed bezochten zij in
het stadhuis een internationaal

congres over vrijhandel. Daar voerde ook de Neder-
lander Ackersdijck het woord. ‘Was het grootste
deel van Hogendorps mantel op Thorbecke neder-
gekomen, een tip daarvan was, meenden zij, aan
Ackersdijck te beurt gevallen. Wat de eerste op 
politiek gebied voor Nederland was, dat zoude de
tweede op Economisch gebied voor ons Vaderland
kunnen worden.’ In zijn toespraak herinnerde
Ackersdijck eraan dat hij als hoogleraar in Luik de
principes van de vrije handel had gedoceerd. Hij
prees zich gelukkig dat hij nu in hetzelfde land
mocht spreken dat hij tijdens de revolutie in 1830
had moeten verlaten. De voorzitter van het congres
viel hem daarop in de rede met de opmerking ‘que
tous les hommes d’Etat qui sont aux affaires en 
Belgique étaient des étudiants quand il professait
l’économie politique’. Een ovationeel applaus 
volgde en de twee jonge Groningers waren fier op
de lof die hun landgenoot werd toegezwaaid.

Wie was Ackersdijk?
Jan Ackersdijck werd in 1790 in ’s-Hertogenbosch
geboren (afbeelding 1). Zijn vader behoorde er tot
de protestantse, orangistische regenten. Na de
Bataafse omwenteling van 1795 gaf hij alle bestuur-
lijke functies op. Zoon Jan studeerde rechten in
Utrecht waar hij in 1810 op stellingen promoveer-
de. Hij vestigde zich als advocaat in de Domstad. 
In 1817 verwisselde hij de advocatuur voor een
functie bij de rechterlijke macht die hij een paar

jaar later ging combineren met het secretarisschap
van het college van curatoren van de universiteit.
Hij hield tijd over om te werken aan een catalogus
van de universiteitsbibliotheek. 

In 1825 werd Ackersdijck benoemd tot buiten-
gewoon hoogleraar in de rechten in Luik. Daar
doceerde hij onder meer staathuishoudkunde en
statistiek. In de ‘cité ardente’, die een lange traditie
van opstandigheid had, maakte hij de oplopende
spanningen in het verenigd koninkrijk van de
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden mee. 
Uit brieven aan zijn vader blijkt dat hij de toe-
komst somber inzag. Zo berichtte hij in november
1829 over ‘de kortzigtigheid, de vooroordeelen, en
de volstrekte onbekwaamheid van hen die regeren,
en van de noordnederlanders in het algemeen’. 
Zijn oordeel over de Zuid-Nederlanders was ook
niet mals. In januari 1830 hekelde hij ‘de huiche-
lende liberalen, die zich aan de jesuiten verkocht, 
of om andere redenen zich met hen vereenigd 
hebben’. En op 9 augustus van dat jaar, de revolutie
in Frankrijk was al losgebarsten, constateerde hij:
‘men is in deze provincien en bijzonder hier zoo
opgewonden[,] zoo begeerig om met Frankrijk 
vereenigd te zijn, verwacht (dwaas en blind) zoo
veel van het heil daarvan, dat onze regering met
hare weinige bekwaamheid tegen dien geest niet
zal kunnen opzijlen’ (afbeelding 2). Een paar weken
later brak ook in België de revolutie uit. Ackersdijck
moest Luik verlaten. Over de spannende periode 
na eind augustus hield hij een dagverhaal bij dat
helaas na 4 september 1830 ophoudt.

Een jaar later werd Ackersdijck door de koning
opnieuw geplaatst: hij werd als buitengewoon
hoogleraar toegevoegd aan de rechtenfaculteit van
de Universiteit van Utrecht. Het was in die jaren
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In de zomer van 1845 maakten twee Groningse studenten een reisje naar Brussel. De twee keken er hun ogen uit en genoten met volle
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meer voor de Sainte Gudule; zij kregen geen kleur meer bij het turen naar de madeleines in de Rue de Madeleine; met schaamte en
verbittering zagen zij op de vrije instellingen van België en hun bleef niets over dan de punch brulé om er hun leed in te verdrinken.’



gebruik dat de professoren onderling de colleges
verdeelden. Geen van de Utrechtse hoogleraren
wilden aan de nieuwe collega, om wie zij niet had-
den gevraagd, een college afstaan. Zo moest Ackers-
dijck genoegen nemen met een college over de
moderne staatkundige geschiedenis en de statis-
tiek (afbeelding 3). Dat bood hem veel vrije tijd.
Ondanks zijn niet sterke gezondheid was hij een
gepassioneerd reiziger. Hij doorkruiste Europa tot
in Rusland, Lapland en mediterrane streken. Het
verslag van zijn reis door Rusland werd in 1840 in
twee delen uitgegeven, zijn relaas van een reis door
Hongarije verscheen in 1987 in druk (afbeelding 4).
Thorbecke, zelden om een krachtig oordeel ver-
legen, sneerde in een van zijn brieven over zijn
Utrechtse collega: ‘een reiziger en dilettant.’ Dat
oordeel is niet erg billijk. Recent onderzoek heeft
uitgewezen hoezeer die reizen in dienst stonden
van de beoefening van de statistiek.

Langzamerhand wist Ackersdijck zijn colleges
uit te breiden. Op verzoek van studenten ging hij
een liefhebberijcollege over staathuishoudkunde
geven. Pas na het overlijden van zijn collega De
Brueys in 1848 zou hij de in het curriculum voor-
geschreven politieke economie gaan doceren.

Een verbolgen koning
In december 1835 debatteerde de Tweede Kamer
over een wetsontwerp ter bevordering van de land-
bouw. Het ontwerp was omstreden omdat het het
protectionisme weer invoerde in de vorm van zo-
geheten schaalrechten: variabele invoerrechten ter
bescherming van de binnenlandse graanprijzen.
Aan het publieke debat over dit onderwerp namen
Ackersdijck en De Brueys deel. Beiden schreven een
brochure tegen het wetsontwerp, beiden boden
hun geschrift aan de koning en de Tweede Kamer
aan. De publicatie van De Brueys – als hoogleraar
geheel vergeten – kan hier buiten beschouwing
blijven. In zijn Bedenkingen over de korenwetten
betoogde Ackersdijck, soms op scherpe toon, dat 
de invoering van graanwetten nadelig was voor 
alle groepen van de bevolking (afbeelding 5). Het
wetsontwerp werd op 24 december met 29 tegen 25
stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. 
De geografische spreiding van de voor- en tegen-
stemmers weerspiegelde de tegenstelling tussen 
de land- en zeeprovincies. Alle Kamerleden uit 
Holland en Zeeland, van welke politieke kleur ook,
stemden tegen het voorstel. Ook een Kamerlid uit
Utrecht, Van Nes, stemde tegen. Een half jaar later
zou hij onder invloed van de regering niet worden
herkozen. De hand van Willem i kon ver reiken. Zo

had hij in 1819 Van Hogendorp wegens diens aan-
houdende kritiek op de regering de eretitel van
minister van Staat ontnomen. 

Kort na de aanvaarding van het wetsontwerp
liet een verbolgen koning van zich horen. Hij gaf
zijn minister van Binnenlandse Zaken – onderwijs
ressorteerde onder dat departement – opdracht de
president-curator van de Utrechtse universiteit,
Van der Capellen, aan te schrijven om de twee
hoogleraren te ontbieden en te onderhouden. 
Het stond een hoogleraar uiteraard vrij, aldus de
minister, om zijn denkbeelden via de drukpers in
de openbaarheid te brengen, maar was het betame-
lijk dat hij van die vrijheid gebruik maakte om bij

1 �

Portret van Ackersdijck 
uit de Utrechtsche Volks-
Almanak van 1862 (Utrecht
ub, tho: tt 1767 jr. 1862).
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Brief van Jan Ackersdijck 
aan zijn vader, de rechts-
geleerde Willem Cornelis

Ackersdijck, van 9 augustus
1830 (Utrecht ub, Hs. 21 A 5, 
no. 135).
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Collegedictaat statistiek van
Nederland en zijn koloniën
(autograaf), gegeven aan de
Rijksuniversiteit Utrecht, ca.
1836 (Utrecht ub, Hs. 21 B
7).

�� 4
Titelblad van de Hongaarse
editie van de Hongaarse reis
van Ackersdijck (Utrecht ub,
hss u 57) 

�5
Titelblad van Ackersdijcks
Bedenkingen over de
korenwetten (Utrecht ub, i
oct 337).
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de Staten-Generaal aanhangige wetsontwerpen te
bestrijden? Hoogleraren waren door de koning
benoemd en als zodanig rijksambtenaren. En, zo
vervolgde de minister, ‘van hen mag men in een’
wel geordenden staat niet verwachten, dat zij zich
op die wijze in de staatsaangelegenheden inmen-
gen; en den invloed, welken zij door hunnen stand
in de maatschappij moeten hebben, langs die weg
aanwenden.’

De Brueys verweerde zich door erop te wijzen
dat hij de koning zijn publicatie had toegezonden.
Daaruit mocht blijken dat het allerminst zijn
bedoeling was geweest zich het ongenoegen van
Zijne Majesteit op de hals te halen. Wegens ziekte
kon Ackersdijck zich pas in februari 1836 verdedi-
gen. Hij betreurde de ongunstige indruk die zijn
geschrift op de koning had gemaakt. Zijn bedoelin-
gen waren ‘onberispelijk’ geweest: hij had het zijn
plicht gevonden om de beginselen van de weten-
schap, die hij meer dan tien jaar ambtshalve beoe-
fende, in praktijk te brengen. Tenslotte dankte hij
Van der Capellen voor ‘de kiesche en verschoonende
wijze’ waarop deze zich van de hem opgedragen
taak had gekweten (afbeelding 6). Wat onder die
kiesheid moet worden verstaan kan blijken uit het

levensbericht dat Mees over zijn leermeester
schreef, ongetwijfeld op grond van mondelinge
informatie van Ackersdijck zelf: Van der Capellen
had zich ‘met een glimlach op de lippen’ van zijn
onheuse opdracht gekweten. Hoe dan ook, Zijne
Majesteit bond in en nam met de gang van zaken
genoegen. De koninklijke donderbui trok over, de
academische vrijheid was gered.

Ackersdijck en Van Hogendorp
In zijn brochure liet Ackersdijck zich kennen als
een overtuigd vrijhandelaar met het erbij passende
idealisme. Hij beriep zich zowel op de moderne
economen – hoewel hij Ricardo niet noemde
baseerde hij een deel van zijn betoog op diens 
denkbeelden – als op Van Hogendorp. Dat zou hij
in 1847 Brussel ook doen. Hier ligt een probleem.
Ook Van Hogendorp kende de moderne economi-
sche literatuur. In zijn denken zijn vroegliberale
elementen aan te wijzen, maar hij was veel prag-
matischer, geen ideoloog; argumenten ontleend
aan de traditie, de historische praktijk konden bij
hem zwaarder wegen. Een overtuigd vrijhandelaar
is hij niet geworden. Het verschil van opvatting
blijkt uit de appreciatie van Sismondi, een Zwitsers
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Brief van Ackersdijck van 18
februari 1836 aan Van der
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van kerkgenootschap te veranderen. Toen in 1868
de opvolger van Ackersdijck, Van Rees, was over-
leden kwam Tellegen niet voor de vacante leerstoel
in aanmerking. ‘Wanneer zal Utrecht van onder
den domper komen?’, vroeg de liberale minister
van Binnenlandse Zaken Fock zich in zijn herinne-
ringen mismoedig af. De ander was Tellegens neef
Cremers met de uitzonderlijke voornaam Epima-
chus, roepnaam Eppo. Hij werd minister van 
Buitenlandse Zaken in twee liberale kabinetten 
en eindigde zijn carrière als minister van Staat. 
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economisch denker. Van Hogendorp was hoogst
ingenomen met diens werk, het oordeel van
Ackersdijck was niet gunstig omdat zijns inziens
de Zwitser te veel van de overheid verwachtte.
Typerend voor Ackersdijcks opvattingen was ook
dat hij de afschaffing van de slavernij in de Neder-
landse koloniën nastreefde als een resultaat van
particulier initiatief. Ook hier geen ingrijpen van
de overheid.

Een liberaal hoogleraar
Ackersdijck heeft niet veel gepubliceerd, hij was
meer reiziger en verzamelaar dan publicist. Toch
genoot hij een internationale reputatie, zoals op
het congres in Brussel bleek. Hij behoort zonder
twijfel tot de grondleggers van het onderwijs in 
de staathuishoudkunde aan Nederlandse univer-
siteiten. Hij was overtuigd liberaal, ook in de poli-
tiek, al manifesteerde hij zich daar niet altijd even
actief. Als enige Utrechtse hoogleraar werd hij in
1846 lid van de liberale Amstelsociëteit en hij juich-
te de grondwetsherziening van 1848 van harte toe.
In 1853, het jaar van de aprilbeweging – een luid-
ruchtige protestants-conservatieve reactie tegen
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie met
als centrum de stad Utrecht – weigerde hij een 
petitie tegen het beleid van het kabinet-Thorbecke
te ondertekenen.

Ook in zijn persoonlijk leven praktiseerde 
hij liberale beginselen. In Luik had hij een katholie-
ke vrouw leren kennen met wie hij ging samen-
wonen. Die verbintenis zette hij in het conservatie-
ve Utrecht voort, totdat hij in 1843 met zijn ‘huis-
houdster’ alsnog in het huwelijk trad en de doch-
ter, die hij bij haar had geteeld, echtte. Ackersdijck,
hoe deftig en bescheiden ook, was in veel opzichten
in het Utrechtse milieu een opmerkelijke verschij-
ning. In 1860 ging hij met pensioen. Het jaar daar-
op overleed hij.

En de twee Groningers?
Tot slot nog iets over de twee Groningers, beiden
katholiek, met wie ik deze bijdrage begon. De een,
Tellegen, werd hoogleraar in Groningen waar ook
hij de staatshuishoudkunde in de liberale zin zou
doceren. Zijn liberaliteit bracht hem ertoe om ter
wille van zijn huwelijk met een protestantse freule



‘Een zaak van nationaal en wetenschappelijk 
belang’: de Utrechtse universitaire 
kaartenverzameling in historisch perspectief
marco van egmond

oor ‘een zaak van nationaal en
wetenschappelijk belang’ werd 

in 1912 vanuit het Geografisch 
Instituut schriftelijk financiële
steun gevraagd. De grondleggers van
dit in 1908 opgerichte instituut, de

hoogleraren J.W.K. Oestreich en J.F. Niermeyer,
waren in de catalogus Geographie, voyages van het
veilinghuis Frederik Muller & Cie. uit 1909 name-
lijk enkele belangrijke kartografische documen-
ten op het spoor gekomen: ‘monumenten […] 
voor de vaderlandsche kartographie der 17e en 
18e eeuw en die tevens hoogst zeldzaam zijn, voor
een deel zelfs unica’.

‘Er dreigt gevaar’, zo schreef Niermeyer als één
der ondertekenaars, ‘dat vele dezer kaartwerken
worden opgekocht door buitenlanders, vooral
Amerikanen. Het nieuwe Geographisch Instituut
onzer Universiteit zal zich moeten bezighouden
met de studie der Nederlandsche Kartographie,
waarvan de geschiedenis nog bijna geheel moet
worden opgeschreven. Maar die arbeid zal niet
kunnen worden verricht, wanneer kaartwerken,
die hier te lande niet in openbare verzamelingen
aanwezig zijn, overgaan in handen van Ameri-
kaansche verzamelaars’. 

In feite waren de aankopen op de veiling al
lang gedaan; men had de kaarten eind 1909
gekocht op krediet. De bedelbrief leidde niette-
min tot het gewenste resultaat: er kwam een bij-
drage uit het Oud-Studentenfonds en verder
werd een in 1909 aangeschafte kaart van Blaeu
met winst doorverkocht aan een Amerikaanse (!)
verzamelaar. De grote aankoop van kaarten en
atlassen bij Muller kon afbetaald worden; de kiem
voor een Utrechtse kaartencollectie was gelegd…

Een sluimerend begin
Vóór de oprichting van het Geografisch Instituut 
in 1908 kwam men in Utrecht niettemin ook meer-
malen in het bezit van kostbare en belangwekken-
de kartografische documenten. Aanvankelijk
gebeurde dat bij toeval of op ad hoc basis. De aller-
eerste in boekvorm verschenen catalogus van de
Utrechtse universiteitsbibliotheek uit 1608 ver-
meldt al een hemel- en aardglobe van Jodocus 
Hondius uit 1600. Dit globepaar komt in catalogi
van enkele decennia later echter niet meer voor.

Een andere noemenswaardige aanwinst uit 
de beginperiode van de universiteitsbibliotheek
vormt de Latijnse editie van Ptolemaeus’ Geogra-
phiae uit 1513 (Mainz). Aan dit boekwerk zijn, ná 
de tekst en de kaarten van Ptolemaeus, twintig
houtsnedekaarten toegevoegd. Deze houtsnede-
kaarten zijn gezamenlijk als de oudste atlas in 
het bezit van de bibliotheek te beschouwen. De
bibliotheek kreeg in 1602 over dit boek de beschik-
king, dankzij de nalatenschap van Evert van de 
Poll of Pollio, advocaat van de Staten van Utrecht.

De bibliotheekcatalogus uit 1670 getuigt voorts
van twee edities (1592 en 1598) van Abraham Orteli-
us’ Theatrum orbis terrarum (de eerste moderne
wereldatlas ooit), twee edities van de Atlas van 
Mercator en Hondius uit 1607 en 1638 en de Tabula-
rum geographicarum van Bertius uit 1615 [i.e. 1616].
Mogelijk verwierf de stadsbibliotheek deze atlassen
op de veiling van de bibliotheek van Arnoldus
Buchelius.

In de zeventiende eeuw leverde zelfs de toenma-
lige bibliothecaris, Cornelis Booth (1605-1678), een
bijdrage aan de kartografie van zijn tijd. Hij stelde
immers een korte beschrijving van de stad Utrecht
samen, die de kaart van de Domstad van Herman
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De collecties handschriften en oude gedrukte werken van de Universiteit Utrecht in het algemeen en de Universiteitsbibliotheek
Utrecht in het bijzonder kunnen in zeker opzicht bogen op een 425-jarige historie. Maar geldt dat ook voor de universitaire collectie
van kartografische documenten? En welke hoogtepunten vallen te noteren? De geschiedenis van de Utrechtse kaartenverzameling in
een notendop.



Saftleven uit 1648 vergezelde. Na Booths overlijden
stagneerde het aantal kartografische aanwinsten
van naam, evenals ook het geval was op andere
bibliotheekterreinen. Pas in de negentiende eeuw
kwam er weer serieuze aandacht voor de uitbouw
van de bibliotheek en daarmee voor de kartografie.
Zo kwam men in 1826 in het bezit van twee delen
van De nieuwe groote lichtende zee-fakkel van Claas
Jansz Vooght (uitgegeven door Johannes van Keu-
len) en in 1827 van een Nederlandse editie van de
Atlas maior (samen met de stedenboeken van de
Nederlanden, Italië en Savoye) van Joan Blaeu. In
diezelfde tijd kreeg de bibliotheek de beschikking
over het eerste deel van de Spieghel der zeevaert van
Waghenaer (de oudste zeeatlas wereldwijd) en over
de tweede editie van het Caert-thresoor van Cornelis
Claesz (de allereerste Noord-Nederlandse zakatlas
van de wereld). De genoemde atlas van Waghenaer
in de universiteitsbibliotheek is mogelijk een pre-
sentexemplaar voor Willem van Oranje geweest
(afbeelding 1).

1 �

Titelpagina en boekband van
de Spieghel der zeevaert
van Waghenaer, 1584
(Utrecht ub, p fol 111 Lk
Rariora).

[ 91 ]u t r e c h t  i n  d e  w e r e l d

‘Schatten’ van Utrechtse hoogleraren in de negen-
tiende eeuw
In de negentiende eeuw was niet alleen sprake van
een intern kartografisch ‘reveil’; ook van buitenaf
kwamen twee contemporaine particuliere verza-
melingen de bibliotheekcollectie verrijken. Het
ging om de grote verzamelingen van Gerrit Moll
(1785-1838), sinds 1812 Utrechts hoogleraar in de
wis- en natuurkunde, en van Jan Ackersdijck
(1790-1861), sinds 1841 Utrechts hoogleraar in de
economie en statistiek.

Na de dood van Moll in 1838 kreeg de universi-
teitsbibliotheek diens collectie gelegateerd. Daar-
binnen bevinden zich bijna 1.500 kaarten en een
tiental atlassen, die Moll had benut voor zijn
onderzoek en colleges op het gebied van de wis-,
natuur- en sterrenkunde. Het is een veelzijdige 
collectie, waarbij de nadruk ligt op zee- en water-
staatskaarten. Regelrechte topstukken zijn enkele
manuscriptkaarten, vervaardigd en gebruikt door
de Verenigde Oostindische Compagnie (zie ook het



artikel van Günter Schilder in deze bundel). Het
vermelden waard is een kaart uit 1644 van de Chi-
nese Zee ten oosten van de Filippijnen, gesigneerd
door niemand minder dan Abel Jansz Tasman
(afbeelding 2)!

De kaartencollectie van Ackersdijck, bestaande
uit een kleine 1.500 kaarten en bijna twintig atlas-
sen, werd in 1864 aan de universiteitsbibliotheek
geschonken door de weduwe Ackersdijck. Ook voor
Ackersdijck waren de kaarten functionele hulp-
middelen bij de beoefening van zijn vak. De nadruk
binnen deze collectie ligt daarom op geografische,
statistische en thematische kaarten uit het begin
van de negentiende eeuw. Een voorbeeld van een
zeldzame statisch-thematische kaart is een vroege
choropleet – een kaart, die met grijswaarden (of in
kleuren) verschillen in intensiteit van een bepaald
verschijnsel weergeeft – uit 1827 van het analfabe-
tisme in Nederland (afbeelding 3).

In de tijd dat de kaarten en atlassen van de beide
hoogleraren Moll en Ackersdijck aan de bibliotheek
gelegateerd en geschonken werden, bleek de waar-
dering voor de documenten praktisch nihil. Men

vond de kaarten verouderd en dus nutteloos voor
de wetenschap. Vanaf het begin van de twintigste
eeuw steeg echter de appreciatie voor beide collec-
ties, die volledig intact zijn gebleven. Vooral vanuit
de hoek van de historische kartografie en de histo-
rische geografie kunnen de deelverzamelingen op
een bovengemiddelde interesse rekenen. Juist het
contemporaine karakter – de collecties bieden
bovenal inzicht in het materiaal dat kaartgebrui-
kers in de periode 1800-1860 konden aanschaffen –
is daarvoor een belangrijke reden. In 1973 werden
de collecties Ackersdijck en Moll in bruikleen gege-
ven bij de bibliotheek van het toenmalige Geogra-
fisch Instituut.

De oprichting van het Geografisch Instituut
In feite markeerde de oprichting van het Geogra-
fisch Instituut in 1908 ook de start van een actief
beheerde kaartenverzameling. In de beginjaren van
het instituut konden de hoogleraren Oestreich en
Niermeyer beschikken over een relatief groot bud-
get voor de vorming van een geografische biblio-
theek. Vooral Niermeyer wendde – als expert op het
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Kaart van de Chinese Zee ten
oosten van de Filippijnen,
gesigneerd door Abel Jansz
Tasman, 1644. De kaart
toont de beste vaarroute om
Spaanse zilverschepen onder-
weg van Acapulco naar
Manilla te onderscheppen
(Utrecht ub, kaart: Moll
627).



terrein van de historische kartografie – een groot
deel van dat geld aan voor de aankoop van oude
kaarten en atlassen. Het gegeven dat de studie van
de Nederlandse overzeese expansie en de Neder-
landse ontdekkingsreizen een belangrijk onderdeel
was binnen het geografieonderwijs speelde daarbij
natuurlijk een grote rol.

De aanwinsten na de veiling van Frederik 
Muller in 1909 vormden de basis voor de collectie
van het Geografisch Instituut. Uit dezelfde periode
dateren verder acquisities uit de catalogi van Mar-
tinus Nijhoff in Den Haag en via veilingen van 
Beijers in Utrecht. Belangwekkende kartografische
documenten zijn onder meer een Rotterdamse 
zeeatlas van Pieter van Alphen uit 1660, twee
wereldkaarten naar Gastaldi uit 1555 en circa 1590,
een paskaart van Europa door Willem Jansz Blaeu
uit circa 1615 (afbeelding 4) en een kaart van de
Oostindische Archipel door Willem Lodewijcksz 
uit circa 1598.

In 1913 was het alweer gedaan met de ‘gouden
tijd’: het acquisitiebudget kromp drastisch in en in
1914 konden zelfs in het geheel geen uitgaven wor-
den gedaan. Later kwamen er weer wel financiën
boven water, maar niet meer zoveel als in de begin-
jaren. Tot aan de jaren zeventig van de twintigste
eeuw bleef de kaartenverzameling op die manier
een gestage groei doormaken. Het accent verschoof
daarbij van de maritieme kartografie naar de groot-
schalige kartografie van Nederlandse regio’s. Een
opmerkelijke transactie was in 1963 de antiquari-
sche aanschaf van een hemelglobe van Willem
Jansz Blaeu uit circa 1630.

Het Geografisch Instituut en de daarbijbeho-
rende bibliotheek zijn tot 1969 op diverse locaties in
het centrum van de stad Utrecht gevestigd geweest
(afbeelding 5). In dat jaar vond de verhuizing naar
het nieuwe universiteitscentrum De Uithof plaats. 

Uitbouw van de verzameling na 1975
Op het moment van de verhuizing naar De Uithof
telde de kaartenverzameling van het Geografisch
Instituut ongeveer 60.000 kartografische documen-
ten. Het daaropvolgende decennium betekende in
meerdere opzichten een grote verandering voor de
verzameling. Op de eerste plaats verdubbelde het
aantal oude kaarten dankzij de collecties van de
hoogleraren Moll en Ackersdijck, die in 1973 door
de universiteitsbibliotheek in bruikleen werden
gegeven. Verder werden de boekerij en de kaarten-
verzameling ruimtelijk van elkaar gescheiden.
Aanvankelijk zorgde de leiding van de bibliotheek
nog voor het aanschafbeleid en het catalogiseren
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van de kaarten en atlassen. In 1974 werd echter een
kaartbeheerder, Roelof Oddens, aangesteld. Onder
zijn ‘bewind’ zou de kaartenverzameling uiteinde-
lijk uitgroeien tot een grote algemene referentiebi-
bliotheek voor kartografisch materiaal. Vandaag de
dag telt de verzameling ongeveer 140.000 kaarten,
6.000 atlassen en 6.000 oude kaarten. Daarmee is het
één van de twee grootste algemene kaartencollec-
ties van Nederland.

Ondanks een relatief beperkt aanschafbudget –
oude kaarten zijn schrikbarend in prijs gestegen! –
is de collectie in de afgelopen dertig, veertig jaar
toch verrijkt met bijzondere aanwinsten. Professor
C. Koeman (1918-2006), sinds 1968 hoogleraar karto-
grafie, was hierbij één van de aanjagers. Voor zijn
onderwijs liet hij de belangrijkste historisch-karto-
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Choropleet van het analfa-
betisme in het toenmalige
Koninkrijk der Nederlanden
door Adolphe Quetelet, 1827
(Utrecht ub, kaart: 
Ackersdijck 64).
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Paskaart van Europa door
Willem Jansz Blaeu, gedrukt
op perkament, ca. 1615
(Utrecht ub, kaart:
*viii*.N.d.2).
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De hal van het Geografisch
Instituut aan de Drift, dat tot
1969 de Utrechtse geografen
huisvestte. Duidelijk zicht-
baar is een hemelglobe en
enkele ladekasten voor 
kaarten.
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grafische literatuur aanschaffen, evenals vele kost-
bare facsimilewerken. Ook op het gebied van de
aanschaf van origineel oud materiaal liet Koeman
zich niet onbetuigd. Zo kon hij in 1976 met behulp
van een speciaal geoormerkt budget een grote slag
slaan op de veiling van Beijers, waar de complete
bibliotheek van het Koninklijk Instituut van Inge-
nieurs onder de hamer kwam. Tot de aankopen
behoorden onder andere enkele fraaie atlassen met
grootschalige rivierkaarten 1:10.000.

De laatste decennia werd de kaartencollectie van
het Geografisch Instituut, later Faculteit Ruimte-
lijke Wetenschappen (en nog weer later Faculteit
Geowetenschappen) geheten, tevens verrast met
enkele voorname schenkingen. In 1987 schonk een
particulier een twaalfdelige Blaeu-atlas, bestaande
uit de Nederlandse editie van de Atlas maior, twee
stedenboeken van de Nederlanden en het steden-
boek van Piemonte. Vrij recent nog mocht de kaar-



tenverzameling zich verheugen op bijna 130 oude
kaarten van de provincies Holland en Utrecht,
eveneens een particuliere donatie. Deze kaarten
zijn onlangs gedigitaliseerd en kunnen – samen
met andere topstukken uit de verzameling – 
op internet bewonderd worden (http://kaarten.
library.uu.nl/).

De facultaire kaartenverzameling verhuisde 
in 2004 naar de nieuwbouw van de universiteits-
bibliotheek (afbeelding 6). De belangrijkste karto-
grafische documenten van de Universiteit Utrecht
bevinden zich nu onder één veilig en geklimati-
seerd dak. In de nabije toekomst komen er de,
merendeels bodemkundige en geologische, kaarten
van de Bibliotheek Geowetenschappen nog bij.
Hierdoor zullen praktisch alle Utrechtse universi-
taire kaartencollecties op één locatie zijn verenigd.

Epiloog
Dit jaar viert de Universiteitsbibliotheek Utrecht
haar 425-jarige jubileum. Om de Utrechtse kaar-
tenverzameling een net zo lange historie toe te
dichten, voert zoals uit het voorgaande is gebleken
te ver. Weliswaar heeft de universiteitsbibliotheek
vrijwel vanaf het begin van haar bestaan kartogra-
fische documenten in bezit gehad, maar van een
gericht kartografisch verzamelbeleid was lange 
tijd geen sprake. Ook niet toen de bibliotheek in 
de negentiende eeuw op gelukkige wijze in bezit
kwam van de hooglerarencollecties Moll en Ackers-
dijck. Nee, de structurele aanleg van een kaarten-
verzameling – in de zin van een volgens bepaalde
gezichtspunten bijeengebrachte hoeveelheid kar-
tografische documenten – liet tot 1908 op zich
wachten. De oprichting van het Geografisch In-
stituut in dat jaar vormde de grondslag voor de
opbouw van een uiteindelijk in nationaal en inter-
nationaal opzicht belangrijke kaartencollectie. Wat
dat betreft past een honderdjarig jubileum de ver-
zameling beter. Maar hoe dan ook, in beide geval-
len is een feeststemming absoluut op zijn plaats!
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Codex Boreelianus: de omzwervingen 
van een evangelieboek
jan krans

e Codex Boreelianus is eigenlijk
geen codex meer maar een stapel
van 217 vellen. Zoveel is er nog
over dit Griekse bijbelhand-
schrift. Oorspronkelijk moet het
de hele tekst van de vier bijbelse

evangeliën hebben omvat, zoals er veel handschrif-
ten zijn, maar in de loop der tijd is zo’n 40 procent
verloren gegaan. Ook de band die er ooit een echt
boek van maakte, is er niet meer. Deze foto van het
handschrift in zijn huidige toestand doet ogenblik-
kelijk vermoeden dat het handschrift heel wat om-
zwervingen en wederwaardigheden moet hebben
doorgemaakt ( afbeelding 1).

In het verhaal van de codex zitten noodzakelij-
kerwijs nogal wat gaten. Er zijn stille eeuwen en er
blijven vele raadsels over. Het handschrift zelf geeft
al zijn geheimen niet prijs, nog niet misschien. Er
is slechts een enkele bron over het handschrift toen
het er nog iets beter – completer vooral – aan toe
was dan nu.

Elk handschrift is uniek
Het vergt wel enige oefening om je goed voor te
stellen wat ‘de bijbel’ was in de vele eeuwen voor de
boekdrukkunst. ‘Handschriften’ is de sleutelterm:
elk handschrift is een uniek exemplaar. Daarbij
gaat het om verschillende dingen. Welke teksten
staan erin, en in welke volgorde? Handschriften
met het hele Nieuwe Testament (laat staan de hele
bijbel) komen niet veel voor, al was het maar omdat
ze niet praktisch zijn. Handschriften met de vier
evangeliën of met de brieven van Paulus zijn veel
gebruikelijker.

Het schrijfmateriaal verschilt, van papyrus via
perkament tot papier, en in het schrift laten de 

eeuwen en de individuen ook grote verschillen 
zien. Het belangrijkste is wel dat majuskelschrift
(hoofdletters) werd opgevolgd door minuskel-
schrift (kleine letters).

Hoe is een bijbels handschrift verder ‘ingericht’?
Er zijn allerlei hulpmiddelen voor de lezers, zoals
folionummers, hoofdstuktitels, inhoudsopgave en
kopregels. Alinea’s en interpunctie helpen de lezers
ook. Veel handschriften bevatten informatie voor
bijzondere doeleinden. Zo hoort bij studie com-
mentaar, en bij liturgische lezing aanwijzingen en
roosters. De kopiist moet rekening houden met een
passende lay-out, marges en het aantal regels. Illus-
traties en versieringen geven handschriften nog
meer een eigen identiteit.

Handschriften zijn – of het nu via het oog of via
het oor is – overgeschreven van andere handschrif-
ten en daarbij kan van alles gebeuren, van kleine
vergissingen tot enorme blunders, van voorzichti-
ge verbeteringen tot drastische ingrepen. Zelfs de
nauwst verwante bijbelhandschriften zullen daar-
om nooit geheel dezelfde tekst hebben.

Tenslotte: een handschrift dat de schrijftafel of
het scriptorium verlaat, bevindt zich vanaf dat
moment nogal weerloos in handen van mensen die
er van alles mee kunnen doen. Dat gaat van kleine
correcties of kanttekeningen tot het geheel uitwis-
sen van de tekst om er een andere overheen te kun-
nen schrijven, en van het bijsnijden van de bladzij-
den tot het uitsnijden van illustraties. Daar komt
nog eens bij alles wat ‘per ongeluk’ kan gebeuren.

Al met al kun je zeggen dat er wel bijbels bestaan
in de handschriftentijd, maar eigenlijk niet dat de
bijbel bestaat. In abstracto is er wel een bijbel, maar
zodra je er één probeert aan te wijzen sta je voor een
veelheid aan vormen en verschijningen.
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In de depots van de Universiteitsbibliotheek Utrecht liggen vele schatten. Deze bijdrage is het verhaal over één daarvan: de Codex
Boreelianus (Hs. 1). Of beter: één van de verhalen die over deze codex te vertellen zijn. Het onderzoek gaat verder en zo hoort het ook. 



De geboorte van het handschrift
De geboorte van de Codex Boreelianus vond plaats
omstreeks het jaar 1000, waarschijnlijk in Constan-
tinopel, maar in elk geval in het Byzantijnse rijk.
Het was de wereld van de orthodoxe kerk, met haar
liturgische praktijk, haar heiligenverering, met een
bepaalde opvatting over hoe een boek moet zijn en
hoe je met boeken en teksten omgaat. Overigens
komen de meeste handschriften van het Nieuwe
Testament, die er nu nog over zijn, uit de tijd na
800 en uit het Byzantijnse rijk. Dat was het gebied
waar het Grieks de taal was en de bijbel – samen
met de geschriften van de kerkvaders – het boek.

Als zo’n boek moest worden gemaakt gebeurde
dat op perkament, geprepareerde dierenhuid. Een
heel enkele keer heeft de schrijver om een slechte
plek in het perkament heen geschreven, maar dat is
een uitzondering: over het algemeen is het materi-
aal van goede kwaliteit. Ook verder straalt het
handschrift een zekere luxe uit, met ruime marges
en sommige elementen met goudinkt. Ook rood is
gebruikt. Het meest opvallend, en ook ‘luxe’, is wel
het gebruikte majuskelschrift, in een tijd dat het

gebruik van ruimte- en tijdbesparende minuskels
al was ingeburgerd. Het handschrift voelt zo bij
ontstaan al een beetje ‘retro’. De precieze schrijf-
wijze van de hoofdletters leidt tot de genoemde
datering van omstreeks het jaar 1000. Ruth Barbour
spreekt van ‘uncial script in its final ossified state’
(‘de laatste, versteende fase van het hoofdletter-
schrift’).

Ook onderdeel van de luxe zijn versierde ope-
ningspagina’s bij elk evangelie. De foto toont het
begin van Marcus (afbeelding 2). Dat is de enige
openingsbladzijde die in haar geheel bewaard is
gebleven. Bij Mattheüs ontbreekt de bladzijde vol-
ledig, bij Lucas en Johannes zijn delen van de blad-
zijde weggeknipt. Bij Johannes vinden we trou-
wens niet de brugvormige (‘ -vormig’ volgens de
officiële term) abstracte decoratie, maar een decora-
tie met medaillons en figuren, en een opvallende
initiaal van de , die bekend staat als de ‘zegenende
hand’ (afbeelding 3). Mijn Zweedse collega Tommy
Wasserman zou dit opmerkelijke verschil als volgt
verklaren: decoraties werden gewoonlijk aange-
bracht door anderen dan de kopiist en de eerste drie
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Codex Boreelianus.



evangeliën, Mattheüs, Marcus en Lucas, kunnen
goed als een eenheid naar een decorateur zijn
gestuurd, terwijl Johannes een andere decorateur
ten deel viel. Het valt ook op dat Lucas met een ver-
kort katern wordt afgesloten en dat aan het eind
van het Lucas-evangelie de opmerkelijke woorden

(‘dank aan Christus, de 
volmaakte’) staan. Voelde de kopiist zich dankbaar
omdat dit deel van zijn werk voltooid was?

Elk evangelie werd voorafgegaan door een soort
inhoudsopgave, met nummers (de kephalaia) en
inhoudsaanduiding (de titloi), en die gegevens 
worden dan op de betreffende bladzijden herhaald.
Dat is onderdeel van de inrichting voor het daad-
werkelijke gebruik van het handschrift. Veel deco-
raties zijn er niet. Een paar versierde letters vesti-
gen de aandacht op tekstgedeelten waarin Christus
een bijzonder hoge status heeft.

Eeuwen in het Byzantijnse rijk
Het handschrift werd ook daadwerkelijk gebruikt
en het draagt daar de sporen van. Daarmee ver-
schaft het ons een venster(tje) op de geloofswereld –
de spiritualiteit – van de gemeenschap die het in
bezit had. Zo zijn er liturgische toevoegingen en
aanwijzingen voor speciale dagen van heiligen.

Sporen van gebruik zijn ook zichtbaar in de cor-
recties. Deze laten niet alleen – ten overvloede – zien
dat kopiisten feilbaar zijn, maar ook dat het hand-
schrift werd gebruikt en dat (in ieder geval enkele
van) de gebruikers hechtten aan een zo juist moge-
lijke tekst, wat dan ook hun precieze voorstelling
daarbij mag zijn geweest. Het handschrift en zijn
gemeenschap bestonden dan ook niet in een vacu-
üm. Er was toegang tot bronnen met behulp waar-
van de verbeteringen konden worden aangebracht.

Een bijzonder aspect van de Codex Boreelianus is
het Arabisch dat we er in aantreffen. Ten eerste zijn
de katernen van Mattheüs (althans, wat daar van
over is) genummerd, linksboven, in het Arabisch.
Dat er in Griekenland (Byzantium) Syrische kopiis-
ten werkten die Arabisch als moedertaal hadden is
bekend, maar waarom iemand de katernen
opnieuw zou gaan nummeren is niet duidelijk.
Was de eerdere Griekse nummering, waarvan we
nog enkele sporen kunnen zien, toen ook al groten-
deels weggesneden? En waarom alleen Mattheüs?
Werd er een kopie van alleen dat gedeelte gepland?
Was het boek toen al zonder band en moest het op
volgorde blijven? Opvallend is ook dat de Arabische
nummering verschilt van de Griekse: zij loopt één
voor. Was er nog een katerntje voor, of er voor
gepland geweest?

Ten tweede, heel verrassend, is er een Arabische
tekst die zomaar dwars over een bladzijde lijkt
gekrabbeld (afbeelding 4). Met hulp van enkele 
specialisten is eindelijk duidelijk wat er staat: 
‘Is de keten niet het eigendom van de slaaf?’, 
oftewel: ‘Als je bij slaven van bezit wilt spreken,
kun je alleen maar zeggen dat zij eigenaar zijn van
hun ketenen.’ Deze woorden vormen geen bekend
Arabisch spreekwoord. Wel is er een mogelijk ver-
band met de evangelietekst op dezelfde bladzijde,
waar in een gelijkenis de meester zegt: ‘Wie heeft
zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal
zelfs wat hij heeft worden ontnomen’ (Lucas 19:26).
Misschien is het Arabische zinnetje hier een licht-
subversief commentaar op?

De eeuwen in Byzantium, zo laat zich vermoe-
den, eindigden met verstoffen op een plank. Mis-
schien was het handschrift toen al uit de band
geraakt en onvolledig geworden. Het valt in elk
geval op dat steeds de buitenkant van elk katern
relatief veel slijtage vertoont.

Naar Europa
Omstreeks 1600 kwam er een reiziger uit West-
Europa. Het handschrift had er toen al meer eeu-
wen opzitten dan die het jaar 1600 scheiden van de
dag van vandaag. Johannes Boreel, een Zeeuw, is op
peregrinatio academica, ‘academische omzwerving’,
wat tegenwoordig een buitenlandse studiereis zou
heten. De precieze jaren van zijn reis zijn lastig te
geven. Er bestaat een aantekening van Boreel in een
Arabisch handschrift die 1597 noemt; in 1599
bevond Boreel zich in Basel. Van zijn Oosterse reis
bracht hij handschriften in allerlei talen mee terug
en daar moet de Codex Boreelianus wel bij gezeten
hebben. Meer valt er echter niet van te zeggen. 
Had hij het in Constantinopel verworven? Of was
het hem geschonken door Meletius Pigas, de patri-
arch van Alexandrië, met wie hij op zijn reis kennis
had gemaakt? Boreel zelf schijnt niet veel met het
handschrift te hebben gedaan. Hij was meer geïn-
teresseerd in Oosterse talen – althans, voordat hij
voor de wetenschap verloren ging en de diplomatie
en politiek inging. Aan hem dankt het handschrift
wel zijn huidige naam.

Wettstein
Na de dood van Boreel wordt een en ander nogal
schimmig. Boreels bibliotheek is geveild, niet lang
na zijn dood, maar het is onduidelijk of de Codex
Boreelianus onderdeel daarvan uitmaakte. Voor
informatie tot 1830 zijn er maar twee bronnen: 
het handschrift zelf, natuurlijk, maar vooral de
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beroemde editie van het Griekse Nieuwe Testament
van Johann Jakob Wettstein uit 1750-1751. Deze edi-
tie is zelfs de enige bron voor de verbinding van
Johannes Boreel en het handschrift. Er is echter
geen reden om aan zijn informatie te twijfelen, hoe-
wel er nog wel voldoende vragen open blijven. In elk
geval begint het leven van dit handschrift voor de
tekstkritiek van het Nieuwe Testament met deze
editie, want Wettstein vermeldt een aantal lezingen
ervan. In de prolegomena meldt hij dat er na Boreels
dood een collatie (een vergelijking met de gedrukte
tekst) was gemaakt en dat die hem ter hand was
gesteld door de rector van het Amsterdamse gym-
nasium, Isaac Verburg. In de decennia na Wettstein
noemde iedereen het handschrift zelfs met de letter
‘f’ waarmee hij het had genummerd, maar net als
Wettstein zelf wist niemand waar het handschrift
was, of zelfs of het nog wel bestond.

Heringa
Het handschrift duikt weer op in 1830. Jodocus
Heringa, hoogleraar theologie in Utrecht (afbeel-
ding 5), was op een gegeven moment op bezoek bij
één van zijn ex-promovendi, Hendrik Herman
Donker Curtius, in Arnhem. Deze liet hem een
stukje van een Grieks handschrift zien, dat hij van
een vriend had geleend. Heringa was ogenblikke-
lijk geïnteresseerd en vroeg of hij het gehele hand-
schrift mocht bestuderen. Dat mocht; hij kreeg het
uiteindelijk mee naar Utrecht. Die vriend van Don-
ker Curtius was J.M. Roukens, jurist te Arnhem, uit
een Nijmeegs juristen- en notabelengeslacht, zelf
ook in Nijmegen geboren. Vanzelfsprekend werd
navraag gedaan bij Roukens naar de herkomst van
het handschrift, maar het spoor liep dood met
diens mededeling dat het voor zover hij wist altijd
in de familie was geweest.

Heringa bestudeerde het handschrift op zijn
gemak thuis. Hij stelde vast dat het om de door
Wettstein vermelde Codex Boreelianus moest gaan.
Wel bleek dat er sinds Boreels dood nog meer verlo-
ren was gegaan. Hij schreef er tenslotte een uitge-
breide geleerde verhandeling over, een Disputatio.
Nog voor publicatie ervan overleed hij. Zijn opvol-
ger als hoogleraar in Utrecht, H.E. Vinke, voltooide
het werk in 1843. Ook zorgde Vinke ervoor, dat het
bestuderen van het handschift niet langer een
privé-aangelegenheid was. Het werd aangekocht
voor de universiteitsbibliotheek.

Geleerden op bezoek
De geleerde wereld wist nu dat het handschrift was
teruggevonden en enkele onderzoekers kwamen

zelfs in Utrecht op bezoek om het te bekijken.
De beroemdste, en de eerste, was Constantinus

Tischendorf in 1841. Vanwege de zomersluiting van
de universiteit, zo heette het, kreeg hij het hand-
schrift niet te zien, maar wel de onderzoekingen
van Heringa die Vinke voor publicatie aan het voor-
bereiden was. Zijn commentaar zou hebben geluid
dat je aan Heringa’s informatie voldoende hebt om
al het nodige te weten te komen over het hand-
schrift. Tischendorfs beroemde en nog altijd
gebruikte achtste editie van het Griekse Nieuwe
Testament vertrouwt dus op Heringa’s verhande-
ling voor de informatie over de Codex Boreelianus.

Niet lang daarna, in 1844, kwam Jacobus Izaäk
Doedes, later zelf ook hoogleraar in Utrecht en één
van de weinige Nederlanders die zich in de eerste
helft van de negentiende eeuw intensief met de
tekstkritiek van het Nieuwe Testament heeft
beziggehouden. Hij schreef een recensieartikel van
Heringa’s Disputatio, waarvoor hij het handschrift
zelf ook raadpleegde en ook een aantal verbeterin-
gen aangaf. Er zijn ook dingen waar Doedes niet
uitkwam, zoals de katernindeling en het Arabisch.

Samuel Tregelles, een belangrijke Engelse tekst-
criticus, kwam in september 1850 langs, op de weg
terug van een lange handschriftenreis in Frankrijk
en Duitsland, en ‘maakte een facsimile’. Deze
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mededeling heeft voor nogal wat misverstanden
gezorgd en heeft sommige onderzoekers vergeefs
doen zoeken naar een facsimile-editie van het
handschrift. Wat in die tijd echter onder een facsi-
mile werd verstaan is veel bescheidener: Tregelles
trok een gedeelte van een kolom over, om een goed
voorbeeld van het schrift en de grootte te hebben.
Dat is de ‘facsimile’ en deze is de bron van afbeel-
dingen van het handschrift in negentiende-eeuwse
Engelse handboeken.

Het minst bekend is nog dat ook Jean-Baptiste
Pitra, een katholieke historicus en medewerker van
Jacques-Paul Migne (redacteur van de Patrologia
Graeca en Patrologia Latina), het handschrift heeft
bestudeerd, toen hij in Nederland was om het
katholicisme hier te beschrijven. In zijn reisverslag
uit 1850 schreef hij wel over Utrecht, maar niet over
het handschrift. Een afschrift van zijn persoonlijke
aantekeningen, gemaakt door de bibliothecaris F.B.
Adèr, wordt nog altijd bij de codex in dezelfde doos
bewaard.

Pitra’s aantekeningen tonen aan dat er toch wel
iets meer te zeggen was dan Heringa had gedaan.
Pitra besteedde nauwelijks aandacht aan de Griekse
tekst zelf, maar was des te meer geïnteresseerd in
de liturgische elementen die in het handschrift te
vinden zijn. Wat anderen slechts noemden, omdat
het nu eenmaal bij de beschrijving van het hand-
schrift hoorde, was voor Pitra hoofdmoot.

Naar de 21ste eeuw
Na het enthousiasme over het terugvinden van de
codex trad er een zekere stilte in. Met Heringa’s
verhandeling en Tischendorfs editie leek alles voor-
handen dat nodig was. In de tweede helft van de
twintigste eeuw werd er een microfilm gemaakt,
die ook aan het Instituut voor Nieuwtestament-
sche Tekstkritiek in Münster ter beschikking werd
gesteld. De kwaliteit van deze film laat echter te
wensen over. De tekst van het handschrift valt wel
vast te stellen, maar correcties en allerlei andere
details niet of nauwelijks.

De moderne tijd trad pas werkelijk in op 31
maart 2007, toen David Trobisch, hoogleraar in
Bangor (Maine), op bezoek was in Utrecht en een
lezing over de tekstkritiek van het Nieuwe Testa-
ment hield. Na afloop daarvan mocht het gezel-
schap gezamenlijk het handschrift bekijken in de
handschriftenzaal. Deze middag leidde tot enkele
projecten. Het handschrift is gefotografeerd in
hoge kwaliteit, en via de website van de Universi-
teitsbibliotheek Utrecht toegankelijk gemaakt.

Ook was er van februari tot augustus 2009 een 
tentoonstelling over het handschrift in het Uni-
versiteitsmuseum Utrecht.

Deze en andere initiatieven passen goed in de
huidige trend in het onderzoek naar bijbelhand-
schriften. Immers, elk handschrift heeft een ver-
haal te vertellen. In de beschrijving van de geschie-
denis van het handschrift spiegelt zich de geloofs-
geschiedenis en ook de geschiedenis van de geleer-
de omgang met de tekst van het Nieuwe Testa-
ment. Steeds verrassend concreet, soms raadsel-
achtig en soms nog meer dan dat. Ook anderen 
dan gelovigen en/of geleerden zijn met het hand-
schrift in aanraking geweest. Ergens tussen Boreel
en Heringa, in Nederland, leek al dat mooie, stevige
perkament in de ogen van een kind bij uitstek
geschikt om te oefenen met schaar en pen... 
(afbeelding 6).

Noot
Dank aan Geert van Oyen en Bart Jaski voor stimu-
lerende discussies over het handschrift, en aan Peter
Joosse, Tjitze Baarda en Bas van Os voor de hulp met 
het Arabisch.
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Codex Boreelianus: de omzwervingen 
van een evangelieboek
jan krans

e Codex Boreelianus is eigenlijk
geen codex meer maar een stapel
van 217 vellen. Zoveel is er nog
over dit Griekse bijbelhand-
schrift. Oorspronkelijk moet het
de hele tekst van de vier bijbelse

evangeliën hebben omvat, zoals er veel handschrif-
ten zijn, maar in de loop der tijd is zo’n 40 procent
verloren gegaan. Ook de band die er ooit een echt
boek van maakte, is er niet meer. Deze foto van het
handschrift in zijn huidige toestand doet ogenblik-
kelijk vermoeden dat het handschrift heel wat om-
zwervingen en wederwaardigheden moet hebben
doorgemaakt ( afbeelding 1).

In het verhaal van de codex zitten noodzakelij-
kerwijs nogal wat gaten. Er zijn stille eeuwen en er
blijven vele raadsels over. Het handschrift zelf geeft
al zijn geheimen niet prijs, nog niet misschien. Er
is slechts een enkele bron over het handschrift toen
het er nog iets beter – completer vooral – aan toe
was dan nu.

Elk handschrift is uniek
Het vergt wel enige oefening om je goed voor te
stellen wat ‘de bijbel’ was in de vele eeuwen voor de
boekdrukkunst. ‘Handschriften’ is de sleutelterm:
elk handschrift is een uniek exemplaar. Daarbij
gaat het om verschillende dingen. Welke teksten
staan erin, en in welke volgorde? Handschriften
met het hele Nieuwe Testament (laat staan de hele
bijbel) komen niet veel voor, al was het maar omdat
ze niet praktisch zijn. Handschriften met de vier
evangeliën of met de brieven van Paulus zijn veel
gebruikelijker.

Het schrijfmateriaal verschilt, van papyrus via
perkament tot papier, en in het schrift laten de 

eeuwen en de individuen ook grote verschillen 
zien. Het belangrijkste is wel dat majuskelschrift
(hoofdletters) werd opgevolgd door minuskel-
schrift (kleine letters).

Hoe is een bijbels handschrift verder ‘ingericht’?
Er zijn allerlei hulpmiddelen voor de lezers, zoals
folionummers, hoofdstuktitels, inhoudsopgave en
kopregels. Alinea’s en interpunctie helpen de lezers
ook. Veel handschriften bevatten informatie voor
bijzondere doeleinden. Zo hoort bij studie com-
mentaar, en bij liturgische lezing aanwijzingen en
roosters. De kopiist moet rekening houden met een
passende lay-out, marges en het aantal regels. Illus-
traties en versieringen geven handschriften nog
meer een eigen identiteit.

Handschriften zijn – of het nu via het oog of via
het oor is – overgeschreven van andere handschrif-
ten en daarbij kan van alles gebeuren, van kleine
vergissingen tot enorme blunders, van voorzichti-
ge verbeteringen tot drastische ingrepen. Zelfs de
nauwst verwante bijbelhandschriften zullen daar-
om nooit geheel dezelfde tekst hebben.

Tenslotte: een handschrift dat de schrijftafel of
het scriptorium verlaat, bevindt zich vanaf dat
moment nogal weerloos in handen van mensen die
er van alles mee kunnen doen. Dat gaat van kleine
correcties of kanttekeningen tot het geheel uitwis-
sen van de tekst om er een andere overheen te kun-
nen schrijven, en van het bijsnijden van de bladzij-
den tot het uitsnijden van illustraties. Daar komt
nog eens bij alles wat ‘per ongeluk’ kan gebeuren.

Al met al kun je zeggen dat er wel bijbels bestaan
in de handschriftentijd, maar eigenlijk niet dat de
bijbel bestaat. In abstracto is er wel een bijbel, maar
zodra je er één probeert aan te wijzen sta je voor een
veelheid aan vormen en verschijningen.
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De geboorte van het handschrift
De geboorte van de Codex Boreelianus vond plaats
omstreeks het jaar 1000, waarschijnlijk in Constan-
tinopel, maar in elk geval in het Byzantijnse rijk.
Het was de wereld van de orthodoxe kerk, met haar
liturgische praktijk, haar heiligenverering, met een
bepaalde opvatting over hoe een boek moet zijn en
hoe je met boeken en teksten omgaat. Overigens
komen de meeste handschriften van het Nieuwe
Testament, die er nu nog over zijn, uit de tijd na
800 en uit het Byzantijnse rijk. Dat was het gebied
waar het Grieks de taal was en de bijbel – samen
met de geschriften van de kerkvaders – het boek.

Als zo’n boek moest worden gemaakt gebeurde
dat op perkament, geprepareerde dierenhuid. Een
heel enkele keer heeft de schrijver om een slechte
plek in het perkament heen geschreven, maar dat is
een uitzondering: over het algemeen is het materi-
aal van goede kwaliteit. Ook verder straalt het
handschrift een zekere luxe uit, met ruime marges
en sommige elementen met goudinkt. Ook rood is
gebruikt. Het meest opvallend, en ook ‘luxe’, is wel
het gebruikte majuskelschrift, in een tijd dat het

gebruik van ruimte- en tijdbesparende minuskels
al was ingeburgerd. Het handschrift voelt zo bij
ontstaan al een beetje ‘retro’. De precieze schrijf-
wijze van de hoofdletters leidt tot de genoemde
datering van omstreeks het jaar 1000. Ruth Barbour
spreekt van ‘uncial script in its final ossified state’
(‘de laatste, versteende fase van het hoofdletter-
schrift’).

Ook onderdeel van de luxe zijn versierde ope-
ningspagina’s bij elk evangelie. De foto toont het
begin van Marcus (afbeelding 2). Dat is de enige
openingsbladzijde die in haar geheel bewaard is
gebleven. Bij Mattheüs ontbreekt de bladzijde vol-
ledig, bij Lucas en Johannes zijn delen van de blad-
zijde weggeknipt. Bij Johannes vinden we trou-
wens niet de brugvormige (‘ -vormig’ volgens de
officiële term) abstracte decoratie, maar een decora-
tie met medaillons en figuren, en een opvallende
initiaal van de , die bekend staat als de ‘zegenende
hand’ (afbeelding 3). Mijn Zweedse collega Tommy
Wasserman zou dit opmerkelijke verschil als volgt
verklaren: decoraties werden gewoonlijk aange-
bracht door anderen dan de kopiist en de eerste drie
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evangeliën, Mattheüs, Marcus en Lucas, kunnen
goed als een eenheid naar een decorateur zijn
gestuurd, terwijl Johannes een andere decorateur
ten deel viel. Het valt ook op dat Lucas met een ver-
kort katern wordt afgesloten en dat aan het eind
van het Lucas-evangelie de opmerkelijke woorden

(‘dank aan Christus, de 
volmaakte’) staan. Voelde de kopiist zich dankbaar
omdat dit deel van zijn werk voltooid was?

Elk evangelie werd voorafgegaan door een soort
inhoudsopgave, met nummers (de kephalaia) en
inhoudsaanduiding (de titloi), en die gegevens 
worden dan op de betreffende bladzijden herhaald.
Dat is onderdeel van de inrichting voor het daad-
werkelijke gebruik van het handschrift. Veel deco-
raties zijn er niet. Een paar versierde letters vesti-
gen de aandacht op tekstgedeelten waarin Christus
een bijzonder hoge status heeft.

Eeuwen in het Byzantijnse rijk
Het handschrift werd ook daadwerkelijk gebruikt
en het draagt daar de sporen van. Daarmee ver-
schaft het ons een venster(tje) op de geloofswereld –
de spiritualiteit – van de gemeenschap die het in
bezit had. Zo zijn er liturgische toevoegingen en
aanwijzingen voor speciale dagen van heiligen.

Sporen van gebruik zijn ook zichtbaar in de cor-
recties. Deze laten niet alleen – ten overvloede – zien
dat kopiisten feilbaar zijn, maar ook dat het hand-
schrift werd gebruikt en dat (in ieder geval enkele
van) de gebruikers hechtten aan een zo juist moge-
lijke tekst, wat dan ook hun precieze voorstelling
daarbij mag zijn geweest. Het handschrift en zijn
gemeenschap bestonden dan ook niet in een vacu-
üm. Er was toegang tot bronnen met behulp waar-
van de verbeteringen konden worden aangebracht.

Een bijzonder aspect van de Codex Boreelianus is
het Arabisch dat we er in aantreffen. Ten eerste zijn
de katernen van Mattheüs (althans, wat daar van
over is) genummerd, linksboven, in het Arabisch.
Dat er in Griekenland (Byzantium) Syrische kopiis-
ten werkten die Arabisch als moedertaal hadden is
bekend, maar waarom iemand de katernen
opnieuw zou gaan nummeren is niet duidelijk.
Was de eerdere Griekse nummering, waarvan we
nog enkele sporen kunnen zien, toen ook al groten-
deels weggesneden? En waarom alleen Mattheüs?
Werd er een kopie van alleen dat gedeelte gepland?
Was het boek toen al zonder band en moest het op
volgorde blijven? Opvallend is ook dat de Arabische
nummering verschilt van de Griekse: zij loopt één
voor. Was er nog een katerntje voor, of er voor
gepland geweest?

Ten tweede, heel verrassend, is er een Arabische
tekst die zomaar dwars over een bladzijde lijkt
gekrabbeld (afbeelding 4). Met hulp van enkele 
specialisten is eindelijk duidelijk wat er staat: 
‘Is de keten niet het eigendom van de slaaf?’, 
oftewel: ‘Als je bij slaven van bezit wilt spreken,
kun je alleen maar zeggen dat zij eigenaar zijn van
hun ketenen.’ Deze woorden vormen geen bekend
Arabisch spreekwoord. Wel is er een mogelijk ver-
band met de evangelietekst op dezelfde bladzijde,
waar in een gelijkenis de meester zegt: ‘Wie heeft
zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal
zelfs wat hij heeft worden ontnomen’ (Lucas 19:26).
Misschien is het Arabische zinnetje hier een licht-
subversief commentaar op?

De eeuwen in Byzantium, zo laat zich vermoe-
den, eindigden met verstoffen op een plank. Mis-
schien was het handschrift toen al uit de band
geraakt en onvolledig geworden. Het valt in elk
geval op dat steeds de buitenkant van elk katern
relatief veel slijtage vertoont.

Naar Europa
Omstreeks 1600 kwam er een reiziger uit West-
Europa. Het handschrift had er toen al meer eeu-
wen opzitten dan die het jaar 1600 scheiden van de
dag van vandaag. Johannes Boreel, een Zeeuw, is op
peregrinatio academica, ‘academische omzwerving’,
wat tegenwoordig een buitenlandse studiereis zou
heten. De precieze jaren van zijn reis zijn lastig te
geven. Er bestaat een aantekening van Boreel in een
Arabisch handschrift die 1597 noemt; in 1599
bevond Boreel zich in Basel. Van zijn Oosterse reis
bracht hij handschriften in allerlei talen mee terug
en daar moet de Codex Boreelianus wel bij gezeten
hebben. Meer valt er echter niet van te zeggen. 
Had hij het in Constantinopel verworven? Of was
het hem geschonken door Meletius Pigas, de patri-
arch van Alexandrië, met wie hij op zijn reis kennis
had gemaakt? Boreel zelf schijnt niet veel met het
handschrift te hebben gedaan. Hij was meer geïn-
teresseerd in Oosterse talen – althans, voordat hij
voor de wetenschap verloren ging en de diplomatie
en politiek inging. Aan hem dankt het handschrift
wel zijn huidige naam.

Wettstein
Na de dood van Boreel wordt een en ander nogal
schimmig. Boreels bibliotheek is geveild, niet lang
na zijn dood, maar het is onduidelijk of de Codex
Boreelianus onderdeel daarvan uitmaakte. Voor
informatie tot 1830 zijn er maar twee bronnen: 
het handschrift zelf, natuurlijk, maar vooral de
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beroemde editie van het Griekse Nieuwe Testament
van Johann Jakob Wettstein uit 1750-1751. Deze edi-
tie is zelfs de enige bron voor de verbinding van
Johannes Boreel en het handschrift. Er is echter
geen reden om aan zijn informatie te twijfelen, hoe-
wel er nog wel voldoende vragen open blijven. In elk
geval begint het leven van dit handschrift voor de
tekstkritiek van het Nieuwe Testament met deze
editie, want Wettstein vermeldt een aantal lezingen
ervan. In de prolegomena meldt hij dat er na Boreels
dood een collatie (een vergelijking met de gedrukte
tekst) was gemaakt en dat die hem ter hand was
gesteld door de rector van het Amsterdamse gym-
nasium, Isaac Verburg. In de decennia na Wettstein
noemde iedereen het handschrift zelfs met de letter
‘f’ waarmee hij het had genummerd, maar net als
Wettstein zelf wist niemand waar het handschrift
was, of zelfs of het nog wel bestond.

Heringa
Het handschrift duikt weer op in 1830. Jodocus
Heringa, hoogleraar theologie in Utrecht (afbeel-
ding 5), was op een gegeven moment op bezoek bij
één van zijn ex-promovendi, Hendrik Herman
Donker Curtius, in Arnhem. Deze liet hem een
stukje van een Grieks handschrift zien, dat hij van
een vriend had geleend. Heringa was ogenblikke-
lijk geïnteresseerd en vroeg of hij het gehele hand-
schrift mocht bestuderen. Dat mocht; hij kreeg het
uiteindelijk mee naar Utrecht. Die vriend van Don-
ker Curtius was J.M. Roukens, jurist te Arnhem, uit
een Nijmeegs juristen- en notabelengeslacht, zelf
ook in Nijmegen geboren. Vanzelfsprekend werd
navraag gedaan bij Roukens naar de herkomst van
het handschrift, maar het spoor liep dood met
diens mededeling dat het voor zover hij wist altijd
in de familie was geweest.

Heringa bestudeerde het handschrift op zijn
gemak thuis. Hij stelde vast dat het om de door
Wettstein vermelde Codex Boreelianus moest gaan.
Wel bleek dat er sinds Boreels dood nog meer verlo-
ren was gegaan. Hij schreef er tenslotte een uitge-
breide geleerde verhandeling over, een Disputatio.
Nog voor publicatie ervan overleed hij. Zijn opvol-
ger als hoogleraar in Utrecht, H.E. Vinke, voltooide
het werk in 1843. Ook zorgde Vinke ervoor, dat het
bestuderen van het handschift niet langer een
privé-aangelegenheid was. Het werd aangekocht
voor de universiteitsbibliotheek.

Geleerden op bezoek
De geleerde wereld wist nu dat het handschrift was
teruggevonden en enkele onderzoekers kwamen

zelfs in Utrecht op bezoek om het te bekijken.
De beroemdste, en de eerste, was Constantinus

Tischendorf in 1841. Vanwege de zomersluiting van
de universiteit, zo heette het, kreeg hij het hand-
schrift niet te zien, maar wel de onderzoekingen
van Heringa die Vinke voor publicatie aan het voor-
bereiden was. Zijn commentaar zou hebben geluid
dat je aan Heringa’s informatie voldoende hebt om
al het nodige te weten te komen over het hand-
schrift. Tischendorfs beroemde en nog altijd
gebruikte achtste editie van het Griekse Nieuwe
Testament vertrouwt dus op Heringa’s verhande-
ling voor de informatie over de Codex Boreelianus.

Niet lang daarna, in 1844, kwam Jacobus Izaäk
Doedes, later zelf ook hoogleraar in Utrecht en één
van de weinige Nederlanders die zich in de eerste
helft van de negentiende eeuw intensief met de
tekstkritiek van het Nieuwe Testament heeft
beziggehouden. Hij schreef een recensieartikel van
Heringa’s Disputatio, waarvoor hij het handschrift
zelf ook raadpleegde en ook een aantal verbeterin-
gen aangaf. Er zijn ook dingen waar Doedes niet
uitkwam, zoals de katernindeling en het Arabisch.

Samuel Tregelles, een belangrijke Engelse tekst-
criticus, kwam in september 1850 langs, op de weg
terug van een lange handschriftenreis in Frankrijk
en Duitsland, en ‘maakte een facsimile’. Deze
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mededeling heeft voor nogal wat misverstanden
gezorgd en heeft sommige onderzoekers vergeefs
doen zoeken naar een facsimile-editie van het
handschrift. Wat in die tijd echter onder een facsi-
mile werd verstaan is veel bescheidener: Tregelles
trok een gedeelte van een kolom over, om een goed
voorbeeld van het schrift en de grootte te hebben.
Dat is de ‘facsimile’ en deze is de bron van afbeel-
dingen van het handschrift in negentiende-eeuwse
Engelse handboeken.

Het minst bekend is nog dat ook Jean-Baptiste
Pitra, een katholieke historicus en medewerker van
Jacques-Paul Migne (redacteur van de Patrologia
Graeca en Patrologia Latina), het handschrift heeft
bestudeerd, toen hij in Nederland was om het
katholicisme hier te beschrijven. In zijn reisverslag
uit 1850 schreef hij wel over Utrecht, maar niet over
het handschrift. Een afschrift van zijn persoonlijke
aantekeningen, gemaakt door de bibliothecaris F.B.
Adèr, wordt nog altijd bij de codex in dezelfde doos
bewaard.

Pitra’s aantekeningen tonen aan dat er toch wel
iets meer te zeggen was dan Heringa had gedaan.
Pitra besteedde nauwelijks aandacht aan de Griekse
tekst zelf, maar was des te meer geïnteresseerd in
de liturgische elementen die in het handschrift te
vinden zijn. Wat anderen slechts noemden, omdat
het nu eenmaal bij de beschrijving van het hand-
schrift hoorde, was voor Pitra hoofdmoot.

Naar de 21ste eeuw
Na het enthousiasme over het terugvinden van de
codex trad er een zekere stilte in. Met Heringa’s
verhandeling en Tischendorfs editie leek alles voor-
handen dat nodig was. In de tweede helft van de
twintigste eeuw werd er een microfilm gemaakt,
die ook aan het Instituut voor Nieuwtestament-
sche Tekstkritiek in Münster ter beschikking werd
gesteld. De kwaliteit van deze film laat echter te
wensen over. De tekst van het handschrift valt wel
vast te stellen, maar correcties en allerlei andere
details niet of nauwelijks.

De moderne tijd trad pas werkelijk in op 31
maart 2007, toen David Trobisch, hoogleraar in
Bangor (Maine), op bezoek was in Utrecht en een
lezing over de tekstkritiek van het Nieuwe Testa-
ment hield. Na afloop daarvan mocht het gezel-
schap gezamenlijk het handschrift bekijken in de
handschriftenzaal. Deze middag leidde tot enkele
projecten. Het handschrift is gefotografeerd in
hoge kwaliteit, en via de website van de Universi-
teitsbibliotheek Utrecht toegankelijk gemaakt.

Ook was er van februari tot augustus 2009 een 
tentoonstelling over het handschrift in het Uni-
versiteitsmuseum Utrecht.

Deze en andere initiatieven passen goed in de
huidige trend in het onderzoek naar bijbelhand-
schriften. Immers, elk handschrift heeft een ver-
haal te vertellen. In de beschrijving van de geschie-
denis van het handschrift spiegelt zich de geloofs-
geschiedenis en ook de geschiedenis van de geleer-
de omgang met de tekst van het Nieuwe Testa-
ment. Steeds verrassend concreet, soms raadsel-
achtig en soms nog meer dan dat. Ook anderen 
dan gelovigen en/of geleerden zijn met het hand-
schrift in aanraking geweest. Ergens tussen Boreel
en Heringa, in Nederland, leek al dat mooie, stevige
perkament in de ogen van een kind bij uitstek
geschikt om te oefenen met schaar en pen... 
(afbeelding 6).

Noot
Dank aan Geert van Oyen en Bart Jaski voor stimu-
lerende discussies over het handschrift, en aan Peter
Joosse, Tjitze Baarda en Bas van Os voor de hulp met 
het Arabisch.
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Het toeval en de Zwolse Bijbel van St. Marie 
koert van der horst

mdat de bijbel tussen 1462 en 1476
in Zwolle vervaardigd is, staat het
handschrift bekend als de ‘Zwolse
Bijbel’ (Hs. 31). Het is een zowel 
in boek- en kunsthistorisch, als

tekstkritisch opzicht zeer belang-
rijk handschrift, waarover uitzon-

derlijk veel bekend is. 
In het handschrift zelf staat dat de bijbel deel

heeft uitgemaakt van de bibliotheek van de
beroemde Utrechtse Mariakerk van het kapittel
van St. Marie, en we weten dat wat er van de biblio-
theken van de Utrechtse kapittels over was nadat
die door Napoleon in 1811 waren opgeheven, via
enige omzwervingen in de Utrechtse universiteits-
bibliotheek terecht is gekomen. 

In de colofons van de zes delen zelf wordt de 
bijbel nauwkeurig gedateerd: het eerste deel werd
voltooid op 24 november 1464, het zesde en laatste
op 20 maart 1476. In dat laatste colofon wordt ook
vermeld dat Hermannus Droem, die tot zijn dood
in 1476 deken van het kapittel van St. Marie was, 
de opdrachtgever was. Droem heeft de opdracht
voor de Zwolse Bijbel verstrekt aan het Fraterhuis
van de Gebroeders des Gemenen Levens in Zwolle,
ook wel het Gregoriushuis genoemd. De Broeders
voorzagen in hun levensonderhoud met het in op-
dracht kopiëren van handschriften en het Zwolse
Fraterhuis had dan ook een goed georganiseerd
scriptorium.

Uit de omstreeks 1500 geschreven Kroniek van
het Fraterhuis kennen we nog een aantal andere
belangrijke gegevens. Ten eerste is dat de naam 
van de kopiist: Jacobus van Enkhuizen, de biblio-
thecaris en beste schrijver van het huis. De bijbel
wordt zelfs met name vermeld en ook wat Droem

daarvoor betaald heeft: 500 goudgulden, een enor-
me som geld waarvoor bijvoorbeeld ook twee van
de voorname kapittelhuizen aan de huidige Maria-
plaats aangekocht konden worden. Dit is overigens
de enige keer dat er in deze kroniek een bepaald
handschrift bij name genoemd wordt, wel een
bewijs dat zelfs 25 jaar later dit handschrift nog
steeds als het meesterstuk van het scriptorium
beschouwd werd. 

Een prestigieuze bijbel als de Zwolse moest
uiteraard op kalfsperkament van uitstekende 
kwaliteit geschreven worden en dat was een kost-
baar materiaal. Voor deze bijbel is een bijna onaf-
zienbare kudde kalveren nodig geweest om de niet
minder dan circa 870 huiden te leveren die voor de
even zovele dubbelbladen (circa 3.500 pagina’s) van
de Zwolse Bijbel tot perkament verwerkt zijn.

Nauwkeuriger datering
Niet alleen het eerste en laatste deel van de bijbel
zijn gedateerd, ook de overige vier. Omdat de ruim-
te in tijd tussen de verschillende delen varieert van
700 tot 800 dagen, kan terugtellend aangenomen
worden dat in juni of juli 1462 met schrijven
begonnen is.

Maar er is wat de datering betreft meer. Veel 
van de katernen van deel 2-6 zijn ook afzonderlijk
gedateerd. Op de rug van het buitenste blad van die
katernen komen (soms onduidelijke en gekriebel-
de) tekentjes voor die bij nader inzien afgekorte
data blijken te zijn. Als die data geanalyseerd wor-
den blijkt dat Jacobus van Enkhuizen met een over
het algemeen verbazingwekkende regelmaat aan
het schrijven geweest is. Er kan een gemiddelde tijd
vastgesteld worden van 21 à 22 dagen voor het
schrijven van een katern van vier dubbelbladen
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Een vierde initiaal en een geheel blad met drie initialen zijn recent opgedoken.



(het standaard katern van de Zwolse Bijbel), ofwel
acht bladen (zestien pagina’s). Over afzonderlijke
katernen deed hij tussen de 10 en 54 dagen. Soms
schreef hij blijkbaar een paar weken niet, omdat 
hij bijvoorbeeld ziek was of omdat de werkzaam-
heden in de bibliotheek of het scriptorium zijn 
tijd te veel in beslag namen. De kortste periode, 
die hij voor één katern nodig had, is tien dagen. 
Dit komt neer op ongeveer vier kolommen (de
Zwolse Bijbel is geschreven in twee kolommen) 
of twee pagina’s per dag. 

Versiering
De versiering van de Zwolse Bijbel is behalve fraai
en van een hoog niveau, uitermate functioneel voor
het karakter van deze bijbel, die niet bedoeld is voor
liturgisch gebruik tijdens de mis in de kerk of bij
het koorgebed. Het is een studiebijbel. Alleen ieder
bijbelboek en vrijwel iedere proloog begint met 
een versierde, vaak van bladgoud voorziene initiaal. 
Als die versiering een voorstelling bevat die (meest-
al) betrekking heeft op de inhoud van het betref-
fende bijbelboek, dan spreken we van een gehis-
torieerde initiaal. Zo werd duidelijk gemarkeerd
waar de verschillende bijbelboeken begonnen.
Deze pagina’s zijn steeds ook voorzien van een
prachtige randversiering over twee, drie of vaak 
alle vier de marges, met veel acanthusbladen, 
bloemen, vruchten en andere ornamenten, en
voorzien van bladgoud. De overige bladzijden 
zijn onversierd, wat in hoge mate bijdraagt aan 
de indruk van functionaliteit en statige soberheid
die zo kenmerkend zijn voor de beweging die we
Moderne Devotie noemen, de context waarin 
deze bijbel geplaatst kan worden. 

Vroeger werd verondersteld dat de Zwolse Bijbel
geïllumineerd is in het klooster op de Agnietenberg
bij Zwolle, maar tegenwoordig wordt aangenomen
dat de Zwolse Bijbel in het Fraterhuis zelf geïllumi-
neerd is. De karakteristieke verluchtingstijl zoals
die niet alleen in de bijbel, maar ook in een hele
reeks andere handschriften voorkomt, wordt nu
toegeschreven aan ‘de meesters van de Zwolse Bij-
bel’, waarmee dan de stijl bedoeld wordt zoals die
voorkomt in deel 2-6. Het eerste deel is verlucht in
een afwijkende stijl. 

De beschikbaarheid van al deze gegevens en 
de literatuur rond de Zwolse Bijbel heeft professor
J.P. Gumbert, de grote expert op het gebied van 
het Nederlandse middeleeuwse handschrift, ertoe
gebracht om de Zwolse Bijbel te karakteriseren als
‘one of the most monumental Dutch books […] this
book is at the same time the best documented

Dutch manuscript’ (zie: The Dutch and their books in
the manuscript age. The Panizzi Lectures 1989 (Lon-
don, 1990), p. 61).

De ontbrekende initialen
Van de oorspronkelijk aanwezige 125 gehistorieer-
de en gedecoreerde initialen waren er tot 1984 52
verdwenen; over waren 73 van zulke initialen,
waarvan er 18 gehistorieerd waren.

Acht jaar na de opening van de Utrechtse stads-
bibliotheek in de Janskerk in 1584 had burgemees-
ter Dirk Canter het kapittel – dat geweigerd had
zijn bibliotheek voor dat doel ‘in te leveren’ –
gevraagd om ook de bibliotheek van de Mariakerk
voor het publiek open te stellen. Daarvoor waren
kettingen nodig geworden om de boeken aan de
kasten en lessenaars te ketenen. En daarmee was de
ellende begonnen: bibliotheken zijn er natuurlijk
helemaal niet voor publiek. Intussen was de kerk
ook een toeristische trekpleister van formaat
geworden. Een zichzelf respecterende reiziger kon
bij een bezoek aan Utrecht de Mariakerk niet over-
slaan en er is zelfs een aantal zeventiende- en acht-
tiende-eeuwse reisverslagen waarin de Zwolse 
Bijbel met name genoemd wordt. Eén bezoeker,
een zekere William Brockman, besloot zijn verslag
schaamteloos met de woorden ‘[…] and in both 
new and old [Testament] I wrote my name, 1686’.
En inderdaad: vele, vele marges van de delen van 
de Zwolse Bijbel wemelen van de achtergelaten
aanwezigheidsbewijzen. En daar bleef het niet bij.
Ook het gemelde vandalisme zal wel door dezelfde
toeristen gepleegd zijn.

In 1984 drie initialen terug
Dit jaar wordt – onder andere met dit boek – ge-
vierd dat het 425 jaar geleden is dat de Universi-
teitsbibliotheek Utrecht, zij het onder een andere
naam, zijn deurtje in het koor van de Janskerk voor

� 1
De profeet Micha (Zwolse
Bijbel, dl. 4, fol. 243v; nu:
Utrecht ub, Hs. 15.c.11).
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het publiek opende. Het is dus alweer 25 jaar ge-
leden dat de eerste initiaal, heel toevallig bijna op
de 400ste verjaardag van dezelfde bibliotheek
opdook op een veiling in Londen en ter verhoging
van de feestvreugde voor een fors bedrag aange-
kocht kon worden. Het ging om de initiaal die uit-
gesneden was uit fol. 243 van deel 4 van de bijbel en
die geschilderd was aan het begin van het boek van
de profeet Micha. Besloten werd om deze er niet
meer op een of andere wijze in te monteren, maar
apart te bewaren (afbeelding 1). 

Geïnspireerd door deze thuisgekomen profeet
kon de conservator van het Museum Catharijne-
convent in de daarop volgende jaren in de collectie
van het museum nog twee andere initialen uit de
bijbel identificeren die in dit geval bijna thuiskwa-
men: zij zijn in het Utrechtse museum gebleven.
Het zijn de initiaal van het begin van het boek

Deuteronomium met Mozes met de wetstafels,
gesneden uit deel 1, fol. 195r (afbeelding 2) en het
auteursportret van Johannes die aan het begin van
zijn Evangelie was geschilderd op fol. 92v van deel 5
(afbeelding 3). 

De twee recente vondsten
De aanleiding voor deze bijdrage zijn twee verdere
vondsten. Het zijn nóg een uitgesneden gehistori-
eerde initiaal en een uitgesneden volledig blad, die
beide echter niet thuis kwamen, zelfs niet bijna
thuis kwamen, maar ver van huis in een buiten-
landse verzameling zijn beland.

1: David en Bathseba
In de eerste plaats een gehistorieerde initiaal (een e)
die ‘erg zuinig’ uitgesneden is uit fol. 76r van deel 2,
het begin van het bijbelboek i Koningen, in het

2 �

Mozes met de wetstafels
(Zwolse Bijbel, dl. 1, fol. 195r;
nu: Utrecht, Museum Catha-
rijneconvent, Hs. abm,
fragm. 45c).

3 ��

Johannes (Zwolse Bijbel, dl.
5, fol. 92v; nu: Utrecht, Muse-
um Catharijneconvent, Hs.
abm 5, geplakt op fol. 42v).
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handschrift iii Koningen (afbeelding 4). De initiaal
komt uit een katern dat niet ver voor juli 1465 ge-
schreven moet zijn. Het boek begint met de woor-
den ‘Et rex david senuerat […]’ (‘De koning David
nu was oud […]’), het begin van het verhaal van de
jonge schone maagd Abisag die de opdracht kreeg
om de ouder wordende koning, die zichzelf niet
meer voldoende warm kon krijgen, op tempera-
tuur te houden door als een levende kruik het bed
met hem te delen. Hoewel er uitbeeldingen van dit
verhaal bestaan waarbij David gezellig onder de

dekens ligt met een mooi jong meisje, is dat in deze
initiaal jammer genoeg niet het geval. Wij zien hier
echter Koning David in decent gesprek met Bathse-
ba, de moeder van zijn zoon en opvolger Salomo:
beiden dragen een kroon. Het zou dan de uitbeel-
ding zijn van de episode die op het Abisag-verhaal
volgt waarin Bathseba David eraan komt herinne-
ren dat hij beloofd had dat Salomo hem zou op-
volgen. De aanleiding is dat een andere zoon van
David, Adonia, zich het koningschap aanmatigt 
(i Kon. 1: 5-18. en 28: ‘En de Koning David ant-
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David en Bathseba (Zwolse
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her Antiquariat Hamburg). 



woordde en zeide: roept mij Bathseba; en zij kwam
voor het aangezicht des Konings […]’).

De initiaal meet circa 180 x 175 millimeter en
werd geveild bij Sotheby’s in Londen op 21 juni
1994, waar een prijs werd gerealiseerd die jammer
genoeg ver boven het budget van de Utrechtse 
universiteitsbibliotheek lag. De koper, Antiquariat
Dr. Jörn Günther in Hamburg, heeft de initiaal
doorverkocht aan een Zwitserse verzamelaar. 

2: Psalterblad
Het tweede geval betreft een volledig blad dat 
vorig jaar plotseling opdook in (toevallig?) het-
zelfde Antiquariat Dr. Jörn Günther in Hamburg
(met dank aan professor Jim Marrow, die mij erop
attent maakte). Helaas bleek er onvoldoende tijd te
zijn om tot aankoop over te gaan: het blad was
reeds verkocht aan een in dit geval Duitse privé-
verzamelaar.

Het blad komt uit het laatste deel van de Zwolse
Bijbel, het Psalterium (afbeelding 5). Het heeft oor-
spronkelijk deel uitgemaakt van het nu dus zeven
bladen tellende zeventiende katern (nu fols. 127-
133), waarin het het laatste blad was. Het zeven-
tiende katern is één van de katernen, die ook af-
zonderlijk gedateerd zijn: 21 december 1474 en de
initiaal zal niet veel later zijn geschilderd.

Het blad is uitgesneden, wat maakt dat de
breedte circa 30 tot 35 millimeter minder is dan 
de normale afmetingen van de bladen: 530/535 x
385/393 millimeter. De oorspronkelijke recto zijde
van het blad bevat in drie kolommen de parallelle
teksten van drie psalmversies van psalm 100 (101),
vanaf het tweede deel van vers 1 (‘cantabo tibi
domine.’), tot en met vers 6. De verso zijde van het
blad begint met de drie versies van vers 7 van psalm
100 (‘Non habitabit […]’) tot het eind van die psalm.
Dan volgt het opschrift voor psalm 101 in rood,
geschreven over de drie kolommen. Daaronder 
volgen dan de drie gehistorieerde initialen in
blauw op een gouden fond (de d), de beginletter
van vers 1 van Psalm 101 (102): ‘Dominus exaudi
orationem meam’. De test loopt op deze pagina
door tot halverwege vers 2.

Psalterium triplex
Dat in dit Psalteriumdeel de tekst van de psalmen
in drie (licht) van elkaar afwijkende versies van de
Latijnse vertaling naast elkaar in drie kolommen
geschreven zijn, hangt samen met de ingewikkelde
verhoudingen die er ten aanzien van de psalmtekst
bestaan. Het laat eens te meer zien dat we hier te
doen hebben met een studiebijbel, waarin dit zoge-

naamde tripartiete psalterium (Psalterium triplex)
op zijn plaats is. Elk van de drie historisch belang-
rijke versies of redacties van de psalmtekst heeft
zijn eigen merites en redenen om ze alledrie voor
studiedoeleinden naast elkaar te kopiëren: het 
Psalterium Gallicanum, het Psalterium Romanum
en het Psalterium iuxta Hebraeos. Dit gedeelte van
de Zwolse Bijbel is dan ook het enige met een ver-
deling van de tekst in drie kolommen (deel 6, fols.
1-199; fols. 200-304v is weer in twee kolommen en
bevat de ‘Interpretationes nominum hebraicorum’).

Alle drie de versies worden geassocieerd met 
vertalingen en bewerkingen van Hiëronymus. 
De oudste, het Psalterium Romanum, is de versie
van de psalmen die de algemeen geaccepteerde was
vóór de Karolingische liturgiehervormingen van 
de negende eeuw. Het werd in die eeuw vervangen
door het Psalterium Gallicanum, de tweede revisie
van de psalmtekst die Hiëronymus als onderdeel
van een nieuwe Latijnse vertaling van de gehele 
bijbel vervaardigde. Deze nieuwe vertaling groeide
snel uit tot de standaardtekst van de psalmen die
ook opgenomen werd in de Vulgaatbijbel. De derde
kolom is de tekst van het Psalterium iuxta Hebrae-
os, onderdeel van een compleet nieuwe Latijnse 
bijbelvertaling die Hiëronymus tussen 392 en 393
maakte op basis van de oorspronkelijk Hebreeuwse
tekst. Deze bijbelvertaling is de standaard bijbel-
tekst geworden van de Westerse kerk, de Vulgaat.
Behalve echter het Psalterium. In de gewone Vul-
gaattekst van de bijbel is dus niet het eigenlijk
daarbij behorende Psalterium opgenomen, maar 
in plaats daarvan het al veel langer in gebruik 
zijnde en beter bij de al eeuwenlang gezongen en
gereciteerde psalmteksten passende Psalterium
Gallicanum.

Psalmverdeling
In de Zwolse Bijbel zijn de psalmen op formele
wijze in drie stukken onderverdeeld: 1-50, 51-100 
en 101-150, wat weer wijst op een studietekst en
niet op liturgisch gebruik. Het begin van iedere
onderverdeling werd gewoonlijk gemarkeerd door
extra versiering. Het is daarom niet toevallig dat
juist hier de drie bladen met het begin van de psal-
men 1, 51 en 101 uitgesneden werden (de bladen
tussen fol. 1 en 2; 67 en 68; en dit blad). Omdat de
drie begininitialen van de drie versies van psalm
101 nu gehistorieerd blijken te zijn, mogen we vei-
lig aannemen dat ook de begininitialen van de drie
versies van psalm 1 en 51 gehistorieerd waren. 

De begininitialen van de psalmen die bij een
andere vaak toegepaste indeling een rol spelen 

[ 111 ]o p  z o e k  n a a r  g o d





(de seculiere indeling in achten voor het gebruik in 
het Officie, waarbij psalm 109 er extra uitspringt:
psalm (1), 26, 38, 52, 68, 80, 97 en 109) zijn – behalve
merkwaardig genoeg psalm 68 en 109 – ook in de
Zwolse Bijbel, hoewel rudimentair, extra gemar-
keerd met een gedecoreerde initiaal, van mindere
orde dan de gehistorieerde initialen van psalm 1, 
51 en 101.

Leven van David
De voorstellingen in de drie initialen van psalm 101
zijn scènes uit het late leven van koning David, de
veronderstelde auteur van de psalmen. Naar alle
waarschijnlijkheid bevatten de nu ontbrekende
initialen van psalm 1 en 51 scènes uit Davids vroe-
gere leven. 

In de eerste initiaal zien we de gekroonde koning
David die harp spelend op weg is naar Jeruzalem om
daar de Ark des Verbonds, die geplaatst is op een met
ossen bespannen wagen, naartoe te brengen. Dit
gebeurde nadat hij Jeruzalem tot de hoofdstad van
zijn rijk gemaakt had. Of hij hier behalve harp
speelt, ook danst, zoals in ii Samuel 6 is beschreven,
is moeilijk uit te maken. 

In de tweede initiaal knielt David, nadat hij zijn
harp en kroon ter zijde heeft gelegd, voor een altaar
‘in het midden der tent die David voor haar [Michal]
gespannen had’ (ii Samuel 7:17), waarop vervolgens
de Ark door twee engelen geplaatst wordt. 

En in de derde geeft de oude David, die ook hier

helaas weer zonder Abisag verkleumd in zijn bed
ligt, zijn kroon op verzoek van zijn vrouw Bathseba
over aan zijn zoon Salomo. Salomo zou enige tijd
later een groot nieuw tempelgebouw laten oprich-
ten waar de Ark zijn definitieve plaats kreeg; toe-
valligerwijze een scène die direct aansluit bij de
teruggevonden en hierboven beschreven initiaal
van het begin van i Koningen! 

Het wachten is inmiddels op de thuiskomst van de
helaas nog vermiste en in de diaspora verblijvende
overige 44 initialen en 39 bladen. Moge ook in de
nabije toekomst ons het toeval toelachen, zodat we
niet weer 25 jaar op de volgende hereniging hoeven
te wachten.
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Franciscaanse boeken in de Collectie Thomaasse
gerard pieter freeman

anvankelijk moest in diverse fichesbak-
ken gezocht worden om de boeken
te vinden. In 1991 werden alle

fiches op microfilm gezet, wat het
vinden van literatuur aanmerkelijk

vereenvoudigde. Tussen 1991 en
1996 werden alle fiches ingevoerd in de digitale
catalogus van de Universiteit Utrecht. Voor die tijd
kwam het regelmatig voor dat ik baliemedewerkers
ervan moest overtuigen dat een boek dat niet in de
computer te vinden was, toch aanwezig kon zijn.
Toen de catalogi van deze bijzonder omvangrijke
collecties toegankelijk werden, ging een wereld
open want voor mijn onderzoek is deze bibliotheek
een goudmijn.

Mijn specialisatie is de vroeg-franciscaanse
geschiedenis en op dat terrein is de bibliotheek bij-
zonder goed voorzien. Zo is de bijzonder zeldzame
oudste editie van Franciscus’ geschriften uit 1623 in
drievoud aanwezig. Wadding is ook de auteur van
de monumentale Annales Minorum. Daarvan zijn
alle drie de edities – uit de zeventiende, achttiende
en twintigste eeuw – te vinden. De jongste editie
uit 1931 telt zeventien foliodelen plus veertien
delen die door zijn opvolgers vervaardigd zijn. 
Ook de vier delen van het Bullarium Franciscanum
die Sbaraglia tussen 1759 en 1768 publiceerde,
waren uitermate zeldzaam tot ze in 1984 anasta-
tisch herdrukt werden. Ik had ze nooit in handen
gehad voor ik ze, toen nog in de kelders van het 
Van Unnikgebouw, in januari 1992 raadpleegde
met het oog op een voordracht. Ik las de zeven 
pauselijke brieven uit 1241-1261, die vrouwen
veroordeelden omdat ze beweerden dat ze claris
waren, de vrouwelijke volgelingen van Franciscus,
maar ondertussen door de wereld rondzwierven

terwijl clarissen toch altijd besloten leven. Ik 
herinner me die middag levendig omdat hij een 
beslissende invloed heeft gehad op mijn weten-
schappelijke loopbaan. Ik raakte er namelijk op 
slag van overtuigd dat de gebruikelijke opvatting
over deze vrouwen de plank misslaat. Die zegt dat
deze zwerfclarissen niet deugen, terwijl de brieven
duidelijk te kennen geven dat ze om economische
en sociale redenen geen kansen kregen om een
gemeenschap te vormen. Ik raakte ervan overtuigd
dat de vroege geschiedenis van deze vrouwen her-
schreven moest worden, stopte zeer tegen de zin
van mijn promotor het promotieonderzoek waar 
ik mee bezig was en wilde alleen nog maar op 
clarissen studeren. Door hetzelfde bullarium kon
ik de vastenwetgeving van deze vrouwen onder-
zoeken. Dat is op zich een onbelangrijk onderwerp,
maar het maakt het mogelijk om de verhouding
tussen hen en de kerkelijke overheid in een nieuw
licht te zetten. 

Hetzelfde bullarium en de rijke verzameling
commentaren op de regel van Franciscus stelden
me in staat om de vroege wetgeving van de broe-
ders te onderzoeken over het aparte kleed dat novi-
cen moesten dragen. Ook dit onderwerp is onnozel
– ik herinner me een hoogleraar die me spottend
vroeg wanneer ik eindelijk eens iets belangrijks
ging onderzoeken –, maar het werpt een interes-
sant en onverwacht licht op de rekrutering van 
de eerste broeders en dat is weer wel belangrijk.
Commentaren op Franciscus’ regel hebben sinds
een jaar of zestig een buitengewoon slechte naam,
omdat ze alleen maar juridische haarkloverijen
zouden bevatten en Franciscus’ geest zo onzicht-
baar zouden maken. Ik beschouw ze als belangrijke
bronnen voor het minderbroedersleven uit de tijd
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ervaringen met deze rijke boekenverzameling.



waarin ze ontstaan zijn. Alle belangrijke commen-
taren die in de loop van acht eeuwen bij Franciscus’
regel geschreven zijn, zijn aanwezig. Datzelfde
geldt voor de interne wetgeving in de loop der 
eeuwen door de aanwezigheid van de vier delen 
van de Chronologia historico-legalis, vanaf 1650, met
de besluiten van de generale kapittels, het hoogste
wetgevende orgaan binnen de orde.

Omdat de wetgeving van katholieke religieuze
ordes een onderdeel is van het kerkelijk recht, is 
het relevant om dat bij een dergelijk onderzoek te
betrekken. De collectie heeft een groot aantal oude
exemplaren van de betreffende wetsteksten met 
de glossen, de verklarende aantekeningen, van 
latere geleerden eromheen. Het vergt enige oefe-
ning om die teksten te lezen want de glossatoren
verwijzen naar andere canones, rechtsregels, met
hun beginwoorden, en die moet je opzoeken in
registers. Maar het loont de moeite zeer omdat in
dergelijke wetsteksten en hun commentaren veel
dagelijkse – en ook veel onalledaagse – ervaringen
zijn opgeslagen.

Welhaast overbodig lijkt de mededeling dat 
alle belangrijke tijdschriften op dit gebied in de
collectie aanwezig zijn. Door de veranderingen in
de opleidingssituatie tussen 1967 en 1985 waren
wat lacunes ontstaan en was de aanschaf van 
nieuw materiaal stopgezet. Gelukkig gebeurt dat 
al geruime tijd weer.

Illustraties
Soms zijn de oude boeken geïllustreerd. Ik noem
twee van mijn voorkeursplaatjes. Franciscus 
Gonzaga was tussen 1579 en 1587 minister-
generaal (algemene overste) van de minderbroe-
ders. Op zijn reizen had hij overal materiaal verza-
meld voor een geschiedenis van zijn orde. De fraaie
eerste druk uit 1587 is zeldzaam. Gonzaga behan-
delt de ordesgeschiedenis per provincie. Aan het
begin van een hoofdstuk krijgt de provincie die
erin beschreven wordt, een gravure. De Noorde-
lijke Nederlanden behoorden in zijn tijd tot de 
provincie van Laag-Duitsland, de provincia Ger-
maniae inferioris. De illustratie van dit hoofdstuk 
is de meest gruwelijke uit het hele werk (afbeel-
ding 1). Aan lange galgen hangen zestien minder-
broeders, geslachtofferd voor hun geloof. Eronder
wordt een franciscaan onthoofd en de buik van een
ander opengesneden. Boven deze martelaren staan
de namen van hun vervolging: Enkhuizen, Alk-
maar en Gouda. De minderbroeders elders op de
wereld moeten een heroïsche indruk gekregen heb-
ben van hun Nederlandse medebroeders.

Onder de bijzondere boeken die ik in de loop
van de jaren tegengekomen ben, is mijn favoriet
een klein boekje. Het meet 9 bij 14 centimeter en
werd in 1504 door J. Seversz in Leiden gedrukt. Het
bestaat uit twee delen. Het eerste en grootste stuk,
Die legende ende dat leven van Sinte Franciscus, is een
vertaling van de Grote Levensbeschrijving van
Franciscus door Bonaventura. Op blad 196 begint
het tweede deel, Die legende ende dat leven der heili-
gher maghet sinte Claren, een vertaling van Clara’s
oudste levensbeschrijving, die gewoonlijk aan 
Thomas van Celano wordt toegeschreven. Van 
het boekje zijn vier exemplaren bewaard gebleven,
waarvan twee in de collectie te vinden zijn. Zij
stammen uit de minderbroederskloosters Weert 
en Megen. In één van de twee exemplaren is kleur
gebruikt: de hoofdstukken zijn met rood gemar-
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Minderbroeders als martela-
ren in de Noordelijke Neder-
landen tijdens de reformatie.
In: Franciscus Gonzaga, De
origine seraphicae religio-
nis franciscanae ejusque
progressibus, de regularis
observanciae institutione,
forma administrationis ac
legibus, admirabilisque
ejus propagatione, Rome
1587, p. 990 (Utrecht ub,
tho: alv 124-50).
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dig maal of een geestelijk gesprek. Dit alles speelt
zich af onder de ogen van de hemelse Vader. De
afbeelding is uniek omdat Clara verder nooit bede-
lend wordt afgebeeld. Dat heeft ze waarschijnlijk
ook niet gedaan, maar vanwege mijn onderzoek
naar zwerfclarissen is deze prent me zeer dierbaar.
Hoewel hij voor op mijn proefschrift staat, wilde 
de illustratieredactrice van uitgeverij Gottmer 
per se dat hij ook het omslag van de reisgids naar
Umbrië in de voetsporen van Franciscus siert.

Gebruikerssporen
In veel van de oude boeken uit de Collectie Tho-
maasse zijn gebruikerssporen te vinden: getekende
handjes die wijzen op belangrijke passages, onder-
strepingen, commentaar in de kantlijn. Het zou te
ver voeren om daarvan een overzicht te geven – ik
zou het ook niet kunnen –, maar ik wil er op wijzen
dat ook minderbroeders uit de eerste helft van de
vorige eeuw veel sporen achterlieten. Ik denk bij-
voorbeeld aan Bernardinus Klumper, minister-
generaal van de franciscanen wereldwijd van 1921
tot 1927. In die functie kreeg hij erg veel boeken en
boekjes cadeau, vaak met handgeschreven op-
dracht, die hij allemaal naliet aan de bibliotheek.
Mede door hem heeft de collectie een rijke verza-
meling reisgidsen naar franciscaanse plaatsen in
Italië, waarvan ik voor de al genoemde reisgids
dankbaar gebruik heb gemaakt.

Willibrord Lampen was een kerk- en liturgie-
historicus met een grote staat van dienst. Van 
hem kwam ik bijvoorbeeld een exemplaar van het
Rationale divinorum officiorum uit 1568 tegen waarin
hij voorin geschreven heeft dat hij het in 1918 op de
markt in Florence voor 4 lire gekocht had en voor 8
lire had laten binden (afbeelding 3). Voor de zeker-
heid schreef hij erbij dat deze 12 lire ongeveer f 1,25
waard was. Ook kwam ik een keer een brief aan
hem tegen in een studie over het getijdengebed bij
de minderbroeders in de dertiende eeuw. De auteur
van die studie legt Lampen anderhalf jaar voor het
verschijnen van dit boek uit waar het over zal gaan
en welke ideeën hij aan het ontwikkelen is.
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keerd en enkele initialen zijn met blauwe inkt
ingetekend. Ook de drie houtsneden die het boekje
bevat, zijn ingekleurd: een prent van de stigmatisa-
tie van Franciscus en een plaat waarop het Jezus-
kind op Maria’s schoot zit terwijl grootmoeder
Anna toekijkt. De derde illustratie houdt me al
lang bezig omdat hij een iconografisch unicum
bevat, een voorstelling die elders niet voorkomt
(afbeelding 2).

Achter de apsis van een gotische kerk ontmoet
Clara Franciscus die, net als zij, op bedeltocht is
met een gezel. Beide heiligen dragen over hun
schouder een bedelzak die redelijk vol is. Clara, 
die begeleid wordt door een vrome vrouw, begroet
Franciscus met uitstrekte hand. Zij is gekleed in
een franciscaans habijt, mantel, de dubbele sluier
en een halsdoek en is barrevoets. Op de achter-
grond, in de rechterbovenhoek van de prent, zit
hetzelfde gezelschap op de grond voor een eenvou-
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Op deze zestiende-eeuwse
houtsnede stuurt Franciscus
Clara uit bedelen. Een derge-
lijke afbeelding is verder ner-
gens te vinden. In: Bonaven-
tura, Die legende ende dat
leven van sinte Franciscus
ende hoe hi die vijf won-
den ontfinc ende van veel
scone mirakelen die hi
ghedaen heeft: ende dat
leven van sinte Clara, 
Leiden, Jan Seversz, 1504
(Nijhoff-Kronenberg 466)
(Utrecht ub, tho: rar

4-70).
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Gulielmus Durandus,  
(ca. 1230-1296), Rationale
divinorum officiorum
(1568 Venetiis apud 
Gratiosum Perchacinum)
(Utrecht ub, tho: 
per 148-635).
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De kampioen van dit soort gebruikerssporen is
echter pater Bonaventura Kruitwagen. Deze auto-
didact (1874-1947), die in 1934 een eredoctoraat van
de Universiteit van Amsterdam ontving voor zijn
werk aan incunabelen en postincunabelen, heeft
zelf vele van deze vroege drukken verworven. Ze
dragen vaak het herkomststempel van de biblio-
theek van de minderbroeders in Woerden. Hij
maakte vaak nuttige aantekeningen in de boeken
die hij in handen kreeg. Een voorbeeld is gemakke-
lijk te vinden (afbeelding 4). Voor in een Neder-
landse vertaling uit 1511 van de Stimulus amoris, een
ascetisch werk van rond 1300 dat in deze uitgave
aan Bonaventura wordt toegeschreven, heeft hij
duidelijk leesbaar geschreven:

‘Dit boekje was eerst eigendom van R.D. 
Kap. [eerwaarde heer kapelaan] N.A.J. Huijbers
te Oisterwijk (N.Brab.), en is mij door hem
geschonken, omdat ik voor hem een hand-
schriftje, bevattende mnl. Getijden enz. ver-
kocht heb aan de Univ. Bibl. te Leiden (f 250,–).
Zie beschrijving van dit hs. bij mijn fiches fh.
Het boekje behoorde eertijds aan de Augustines-
sen van ’t klooster Jerusalem te Venray (zie perk.
schutblad, achteraan). [...]
Het boekje wordt beschreven bij Nijhoff, Biblio-
graphie 1500 - 1540 (Feuilles provisoires), Livr. ix,
n. 521.’

Daarop volgen een aantekening over dit klooster en
een ander werk dat daaruit afkomstig is. Hij onder-
tekent: ‘Woerden, 17 Oct. 1918 fr. B. Kruitwagen
o.f.m.’ Op de linkerpagina heeft hij toegevoegd
waar een reproductie van het genoemde hand-
schrift te vinden is. Ook deze notitie is gedateerd:
‘Wd. 19 Aug. 1919’.

Een dergelijke notitie is Kruitwagen ten voeten
uit: exact en erudiet. Wanneer we de aantekenin-
gen bekijken die anderen in dit werkje gemaakt
hebben, zien we dat achterin op het perkamenten
schutblad inderdaad een notitie staat: ‘Dijt boeck
hoert den susteren van Venraaij te Jerusalem
[?onleesbaar] suster Jacoba Martin Decker’. Boven
de tweede notitie van Kruitwagen had deze zuster
haar naam trouwens al genoteerd met de datum
van haar professie, ‘1647, den 7 November’. Verder
treffen we voorin het stempel aan van het minder-
broedersconvent in Woerden, waar Kruitwagen
woonde, en dat van het studieklooster Laverna in
Wijchen. Merkwaardigerwijze is nergens te lezen
dat het tegenwoordig eigendom is van de Universi-
teitsbibliotheek Utrecht.

Ik hoor natuurlijk te zeggen dat het historisch
belang van deze gebruikerssporen groot is en het
hoog tijd wordt dat er systematisch onderzoek 
naar gedaan wordt voordat dergelijke brieven en
briefjes verdwenen zijn in de prullenbak van arge-
loze mensen. Maar ik wil eigenlijk iets anders
beklemtonen: ze maken het gebruik van de Collec-
tie Thomaasse tot een spannend avontuur dat
nooit gaat vervelen.
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Voorbeeld van aantekeningen
die Bonaventura Kruitwagen
in oude drukken maakte over
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Een subversief plaatwerk
wijnand mijnhardt

inds de grote ontdekkingsreizen van de
vijftiende en zestiende eeuw was het
Europese lezerspubliek gefascineerd
geraakt door de grote verscheidenheid
aan religieuze gebruiken die pas ont-

dekte volken er op na bleken te houden.
Met enige regelmaat verschenen er dan

ook overzichten, waarin een al spoedig
klassiek geworden hiërarchie van de wereldgods-
diensten werd gepresenteerd. Aan de top figureerde
het christendom, waarbinnen dan getwist kon
worden over de rangorde van protestantisme en
katholicisme. Daarna volgden de overige mono-
theïstisch godsdiensten, jodendom en islam. 
Op de laagste trap stonden de heidense afgoden-
diensten, die stuk voor stuk gekenmerkt werden
door de meest exotische en uitzinnige ceremonies
en gebruiken. Geïllustreerd waren deze overzich-
ten geen van alle. De Cérémonies et coutumes religieu-
ses waren dat wel (afbeelding 1). Het werk telde
meer dan 250 pagina’s illustraties waarvan vele 
op folioformaat en uitklapbaar. De graveur was
niemand minder dan Bernard Picart (1673-1733), 
na de dood van Jan Luyken en Romeyn de Hooghe,
zonder enige twijfel de beeldende kunstenaar met
het grootste Europese prestige. Picart kwam uit een
rooms-katholieke familie van graveurs maar had
omstreeks 1710 Parijs verlaten, omdat hij het ver-
stikkende religieuze klimaat van de laatste jaren
van Lodewijk xiv niet meer kon verdragen. Ook de
kansen die de Republiek bood als drukkerscentrum
van de Europese geleerdenrepubliek moeten hem
hebben aangetrokken.

Er is geen twijfel over mogelijk, dat vele kopers
de Cérémonies et coutumes religieuses vooral hebben
aangeschaft wegens de vele schitterende illustra-

ties. De uitgever van het werk, de Franse Hugenoot
Jean Frédéric Bernard (1680-1744) speculeerde 
daar ook op. De naam van Picart stond prominent
op alle titelpagina’s terwijl zijn eigen bijdrage 
werd verdonkeremaand. Bernard was verant-
woordelijk voor de meer dan 3.000 pagina’s van 
de tekst. Hij bleek overigens in zijn hele leven erg
geheimzinnig te doen over zijn eigen schrijfsels.
Hij zag er geen been in als uitgever op te treden 
van nogal wat radicale geschriften, maar zijn eigen
producten verschenen anoniem of op zijn best
onder pseudoniem.

In de Cérémonies et coutumes religieuses deden 
Bernard en Picart iets volstrekt origineels. Ze 
plaatsten alle godsdiensten van de toenmalige
bekende wereld in een vergelijkend perspectief. 
Ze hadden geen boodschap meer aan de gebruike-
lijke hiërarchie der godsdiensten en vonden dat
elke religie evenveel recht had op respect. Tot dan
toe was het geloof in een unieke, door God zelf
gegeven waarheid de grondslag geweest van de
godsdienst en die duldde geen enkele andere waar-
heid naast zich. Die rotsvaste overtuiging van het
eigen gelijk was de grondslag van de godsdienst-
twisten geweest. Voor Bernard en Picart was religie
niets meer dan een systeem, een samenstel van
overtuigingen, gewoonten en gebruiken dat naast
andere geloofssystemen stond en ze konden alle 
op dezelfde wijze bestudeerd worden. 

Picart en Bernard beoogden hun publiek een
radicaal nieuwe visie op het verschijnsel religie in
te prenten. Ze wilden religieuze vooroordelen
ombuigen naar nieuwsgierigheid en ze hoopten
dat de door hen verschafte inzichten zouden leiden
tot de aanvaarding van afwijkende godsdienstige
gewoonten en gebruiken. De illustraties speelden
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De Nederlandse boekhandel van de vroege achttiende eeuw had een solide reputatie als producent van luxueuze plaatwerken. Fraai
geïllustreerde etnografische studies zoals Francois Valentijns Oud en Nieuw Oost-Indien (5 delen; Dordrecht, 1724-1726) en omvangrijke
topografische werken zoals Pieter van der Aa’s Galerie Agréable (66 delen; Leiden, 1729) vonden een markt over geheel Europa. Ook de
Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (7 delen; Amsterdam, 1723-1737) dat een overzicht gaf van alle wereldgods-
diensten, paste in dit genre. Achter de onschuldige titel ging echter een uiterst gezagsondermijnend plaatwerk schuil.



in die educatieve strategie een centrale rol. Voor 
de gravures van de religieuze gebruiken van verre
volken moest Picart steunen op oudere visuele
bronnen. In zijn weergave ervan bracht hij echter
ingrijpende veranderingen aan. In de tot zijn tijd
gangbare afbeeldingen van de Indiase weduwe-
verbrandingen bijvoorbeeld was de vrouw naakt 
op een lendendoek en wat sieraden na. Picart beeld-
de haar met opzet in prachtige kleding af (afbeel-
ding 2). Niet alleen werd het tragische karakter 
van de gedwongen dood van de weduwe hierdoor
sterk aangezet, veel belangrijker nog was dat de
lezer geen kans kreeg te denken dat het hier om 
een primitief volk met een barbaars ritueel ging.
Het zou ook om een vrouw uit de eigen cultuur-
kring kunnen gaan en nog crucialer: zou de eigen
religie bij nadere beschouwing niet net zulke
merkwaardige gebruiken kennen?

De afbeelding van het huwelijk bij de Canadese
indianen beoogt iets soortgelijks (afbeelding 3). 
De lezer ziet onmiddellijk dat het om een verliefd
stel gaat. Ook al wijkt hun kleding af van wat onder
Europeanen gebruikelijk, hun dansbewegingen en
hun gedrag zijn in het geheel niet uitheems of aan-
stootgevend. Wanneer je het decor zou veranderen,
zou je je ook kunnen voorstellen dat de jongeman
een quadrille zou dansen aan het hof van Lodewijk
xiv. Het oosterse tapijt versterkt het Europese
gevoel van vertrouwdheid ook al was de aanwezig-
heid ervan historisch onjuist. Zonder uitleg ziet 
de lezer ook dat bij de Canadese indianen geen,
priester, geen kerk en sacramenten noodzakelijk
om een huwelijk officieel te maken. Het huwelijk
vindt plaats onder het toeziende oog van de familie.
Dat is het voornaamste. 

In zijn tekst paste Jean Fréderic Bernard ver-
gelijkbare procedés toe. Bij de beschrijving van 
het Confucianisme maakte hij doelbewust gebruik
van termen als afgoderij, bijgeloof en ongodisterij.
Lezers die met de reisliteratuur over China ver-
trouwd waren, verwachtten zulke uitdrukkingen
ook. Bernard beoogde echter de afstand tussen
China en Europa te verkleinen en daarom trok hij
parallellen met het Romeinse en Griekse heiden-
dom waarmee de tijdgenoten oneindig veel ver-
trouwder waren en, wanneer het maar even kon,
zelfs met het christendom. Na een zorgvuldige
analyse van het denken van Confucius kwam hij
dan ook tot conclusie dat zelfs de meest kritische
beschouwer wel tot de conclusie moest komen dat
er tussen Jezus Christus en Confucius maar weinig
verschillen gevonden konden worden. Hij ging
zelfs een stapje verder: is het niet schandelijk dat 

de Chinezen steeds weer opnieuw van afgoderij
worden beschuldigd terwijl ze een religieus-moreel
stelsel hadden ontwikkeld dat eigenlijk voor dat
van joden en christenen niet onderdeed? 

De Cérémonies et coutumes religieuses hielden hun
lezers voor dat overal ter wereld – ook in Europa
zelf - de georganiseerde godsdiensten misleidende
dogma’s, rituelen en gebruiken hadden bedacht 
die het zicht op de kern van de religie hadden ont-
nomen. De kennis van de natuurlijke en onbedor-

1 �

Titelpagina van het eerste
deel van de Cérémonies
(Franse editie) (Utrecht ub,
tho: ven 50-760). 
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Cérémonies, vierde deel,
afbeelding 111 (Utrecht ub,
tho: ven 38-263).

3 �

Cérémonies, derde deel,
afbeelding 67 (Utrecht ub,
tho: ven 38-262).



ven godsdienst was hierdoor heel diep weggezakt.
De missie van de Cérémonies wordt misschien wel
het meest kernachtig weergegeven op de titelplaat
die Picart in 1727 had vervaardigd om voor in deel i
gebonden te worden (afbeelding 4). Op het Tafereel
van de voornaamste godsdiensten der waereldt worden
de verschillende religies met opmerkelijke onpar-
tijdigheid geportretteerd, maar de plaat onthult
nog een ander en veel radicaler vertoog. De voor-
naamste afbeelding is de bescheiden vrouwen-
figuur links die naar de Bijbel wijst en de boom van
de ware godsdienst omhelst waarvan ze zojuist de
verdorde en overbodige takken heeft weggesnoeid.
Ze wordt omgeven door alle leidende figuren van
de protestantse reformatie. 

De reformatie had een begin gemaakt met de
opruiming van verbasterde en gedegenereerde 
religieuze gewoonten en gebruiken. De Cérémonies
moest het werk van de Hervormers voortzetten
met als uiteindelijke doel de vestiging van de 
zuivere, natuurlijke godsdienst. Jean Jacques 
Rousseau, een grote liefhebber van het werk van
Bernard en Picart, zou die boodschap een decen-
nium later in de geloofsbelijdenis van de vicaris 
uit Savoye uit de Emile (1762) opnieuw onder woor-
den brengen: de ware kennis van God is te vinden
in de natuurlijke orde waar de mens deel van uit-
maakt. Elke georganiseerde religie, die God als
schepper aanwijst en deugd predikt, is daarom
waar. In deze woorden van Rousseau zou het idee
van de natuurlijke religie en van de universele 
tolerantie canonstatus krijgen. 

De opzet van de Cérémonies was al radicaal
genoeg. Ten tijde van de verschijning ervan was
immers geen enkele Europeaan bereid om ook
maar een poging te doen alle wereldgodsdiensten
op gelijke voet te behandelen en daarmee ook in
eenzelfde tolerantieregime onder te brengen. 
Op enkele plaatsen in het werk ging Bernard en
Picart zelfs nog een stapje verder. Zouden die 
grote overeenkomsten tussen al die verschillende
godsdienstige gewoonten en gebruiken die volle-
dig los van elkaar zijn ontstaan, ook nog niet op 
iets geheel anders kunnen wijzen? Zou godsdienst
niet een hersenspinsel van de mens zelf zijn? 
Wanneer dat vermoeden enige grond zou hebben,
wat waren godsdiensten dan anders dan de pro-
jectie van de menselijke onzekerheid in een boze 
en onbegrijpelijke wereld? Grondig werkten ze
deze gedachte overigens niet uit en we moeten er
van uit dat de prediking van een natuurlijke gods-
dienst die aan de wieg stond van alle wereldgods-
diensten hun voornaamste doel was.

De Cérémonies zouden de droom van elke uit-
gever zijn geweest. De serie was een kaskraker
ondanks de hoge prijs. Afhankelijk van de uitvoe-
ring kon die namelijk oplopen tot bijna 200 gulden.
Bernard bracht twee herdrukken op de markt,
maar ook toen was de vraag nog niet verzadigd. 
De plaatsing op de pauselijke index in 1738 heeft
daar ongetwijfeld toe bijgedragen. Er verschenen
vertalingen in het Engels, Nederlands en Duits en
ook toen was het nog niet afgelopen. Tot in de jaren
tachtig van de negentiende eeuw zouden er gepla-
gieerde versies, roof- en herdrukken verschijnen.
Omdat in deze versies op den duur de oorspronke-
lijke tekst van Bernard en zelfs de platen van Picart
niet meer werden gebruikt, maar nog wel naar de
titel van Cérémonies en naar de naam van Picart 
verwezen werd, bleken de Cérémonies van soort-
naam merknaam geworden te zijn. Ook in de
Nederlandse Republiek vond het werk vele aan-
hangers. Willem Bentinck (1704-1774) was van
mening dat het werk de mensheid precies bijbracht
wat het van de godsdienst moest weten en gaf de
jonge stadhouder Willem v daarom in 1762 een
exemplaar. Een Haarlemse lezer als Pieter Teyler,
die de zeven delen om hun encyclopedische kwali-
teiten had aangeschaft, bleek echter niet ongevoe-
lig voor de boodschap en beschouwde het als de
fundering voor zijn boodschap van verdraagzaam-
heid. Het zou hem er toe brengen een genootschap
speciaal voor de bestudering van de natuurlijke
godsdienst in het leven te roepen.

Ook al was die uiteindelijk goed uitgepakt, de
uitgave van de Cérémonies was een enorme gok,
temeer daar Bernard had besloten het werk alleen
uit te geven. Een dergelijke werkwijze was in de
vroege achttiende eeuw volstrekt ongebruikelijk.
Met de productie van meerdelige, geïllustreerde
boeken waren enorme bedragen gemoeid en een
praktische uitgever zocht naar compagnons om 
de risico’s te delen. Helemaal onbegrijpelijk is de
aanpak van Bernard natuurlijk niet. Er zullen 
maar weinig boekhandelaren bereid zijn geweest
de risico’s te lopen die met de uitgave van een sub-
versief plaatwerk als Cérémonies waren gemoeid.
Confiscatie van de oplage was een reëel risico. 
Misschien niet in de Republiek maar zeker wel
daarbuiten en Bernard en Picart hadden natuurlijk
in de eerste plaats de Europese markt op het oog.
Hypothetisch was zoiets allerminst. In 1738 plaats-
te het Vaticaan de Cérémonies op de Index en de
Parijse uitgever Rollin die in 1741 een roofdruk van
de Cérémonies verzorgde, nam daarom zijn voor-
zorgsmaatregelen en had die editie eerst door twee
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Franse geestelijken laten aanpassen aan de heer-
sende katholieke conventies.

Het is hoogst aannemelijk dat alleen een bij-
zonder toeval de uitgave van de Cérémonies heeft
mogelijk gemaakt. Bernard was een uitstekende
ondernemer met een goed oog voor de commerciële
verhoudingen in de Republiek. Hij speculeerde op
de beurs en hij was één van de weinigen die bij de
eerste grote crisis van het kapitalistische systeem,
de beurskrach van 1720, garen spon. Dankzij deze
revenuen wiste hij niet alleen zijn uitgeverij op 
een ruimere leest te schoeien maar kon hij ook een
riskant project als de Cérémonies financieren.

Bernard en Picart hadden een totaal verschillen-
de achtergrond. Picart verkeerde in mondaine
Franse hofkringen en wist zich daar uitstekend
staande te houden. Bernard kwam uit een dynastie
van hugenotenpredikanten, die in het zuiden van
Frankrijk decennialang aan pesterijen en vervol-
ging om den gelove had blootgestaan. Samen ston-
den ze echter aan de wieg van één van de minst
opgemerkte maar meest invloedrijke boeken over
tolerantie die de eerste decennia van de achttiende
eeuw heeft opgeleverd. Hun werk heeft een dub-
bele betekenis. Het legde de basis voor de ver-
gelijkende godsdienstwetenschap, al heeft het 
erg lang geduurd voordat hun betekenis voor die
discipline is erkend. De Cérémonies is tenslotte ook
één van de centrale werken van de vroege Europese
verlichting. Dankzij de hierin vervatte idealen
werd godsdienst in grote delen van Europa lang-
zamerhand een privéaangelegenheid en zouden
religieuze kwesties ophouden de intellectuele

agenda te domineren. Mede dankzij het werk van
Bernard en Picart zou het ná 1750 in de Europese
verlichting nog vooral om politieke en sociaal-
culturele vraagstukken gaan.
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Een veelzijdig bedriegertje in de wereld van het 
katholieke kerkboek: Het vermeerdert paradysken
in de Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek
theo clemens

et bewuste boek staat in de lijst
van 1979 onder het signatuur
323 k 6 genoteerd als Paradys-
ken, Het vermeerdert, des hemels
[…] en als verschenen te Ant-
werpen in 1750. Het ziet er heel

gewoon uit. De band is van haaienleer en mist alle
opsmuk. Er zijn geen zilveren sloten. De rug en de
platten zijn zwart, zonder een mooie bestempe-
ling of een titelveld met gouden letters. De anti-
quarische waarde van dit boek wordt bovendien
gereduceerd, omdat band en boekblok vermoede-
lijk wel bij elkaar horen, maar nog niet zo lang
geleden opnieuw zijn gekoppeld. Voor de liefheb-
ber van het oude boek is dat toch een minpunt.
Daar staat tegenover dat het boekblok zelf com-
pleet bewaard is. Er zijn zelfs nog onbedrukte
bladzijden voorin en achterin. 

Met zijn onooglijke buitenkant moet cokb

323 k 6 het, althans op het eerste gezicht, ook niet
hebben van zoiets als een unieke inhoud. De typo-
grafische titelpagina heeft een wijdlopige, door
opmaakverschillen heel duidelijke, maar per saldo
toch al lang bekende boodschap (afbeelding 1). 
Dit is een‘paradysken’ en nog wel een paradysken
dat ‘des hemels’ en bovendien ‘vermeerdert’ is en
door Maria kopers probeert lokken. Typografisch
zijn de woorden ‘onse lieve vrouw’ weliswaar maar
half zo groot gezet als ‘paradyske’, maar dat wordt
ruimschoots gecompenseerd door het gegraveerde
titelvignet van 45 bij 65 millimeter met Maria als
de centrale figuur. Welnu, kerkboeken met een
dergelijke titel en een soortgelijk titelvignet zijn

niet in 1750 uitgevonden. Ze waren al in 1675 op de
markt en mogelijk zelfs nog eerder. De titelpagina
wekt de indruk dat cokb 323 k 6 een zoveelste 
herdruk en bijgevolg een boek zonder toegevoegde
waarde is.

Deze eerste indruk is echter bedrieglijk, even-
als de aanwezigheid van dit kerkboek in een oud-
katholieke collectie. De bewaarplaats suggereert
een werk dat past bij de augustinistische vroom-
heid van de Clerezie, maar één van de voormannen
ervan heeft juist in een kritische bespreking uit
1705 een kerkboek met de bovenstaande titel duide-
lijk afgekeurd, onder meer vanwege een aflaat van
80.000 jaar. Hoe kan het dan dat dit gewraakte kerk-
boek, en nog wel in een zo late editie, in de Centrale
Oud-Katholieke Bibliotheek zit? Zouden ze dan
stiekem toch die enorme aflaten hebben geappreci-
eerd? Of werden dergelijke boeken verzameld om
de ‘roomsen’ te volgen en te kunnen bekritiseren?
Op beide vragen moet ontkennend geantwoord
worden. Uit herkomstgegevens blijkt het kerkboek
te hebben toebehoord aan Maria Bosmeijer, echt-
genote van Barent van Tonningen. Moeder Maria
heeft er tussen 1767 en 1776 niet alleen de doopda-
tum van zeven (van haar twaalf) kinderen in aan-
getekend, maar ook de namen van de doopvaders.
Ze noteerde vijf dopen te weinig en gaf andere
namen aan de doopvaders dan die in het doopboek
staan, maar dankzij haar weten we dat het gezin
kerkte in ’t Boompje, een minderbroedersstatie 
in de Kalverstraat te Amsterdam. Ze waren dus
‘rooms’. Vermoedelijk hebben de samenstellers van
de gedrukte catalogi het ‘roomse’ karakter van
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Achter de façade van de Utrechtse universiteitsbibliotheek gaan allerlei bijzondere collecties schuil. Eén ervan staat bekend als de
Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek of de cokb. Deze naam is in feite ons eerste bedriegertje, want de cokb is ondanks de plannen
die aan de oprichting ervan ten grondslag hebben gelegen nooit tot een echte centrale bibliotheek van de Oud-Katholieke Kerk uit-
gegroeid. Deze collectie mag dan misschien wat minder ‘centraal’ zijn, ze lijkt al snel goed ontsloten te zijn dankzij een gedrukte
Catalogus van de Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek en twee supplementen. Daarmee vormen deze drukwerken ons tweede bedrieger-
tje: meer dan de helft van de titels zit er niet in. Om deze onvolledigheid de wereld uit te helpen is in 1979 een lijst opgemaakt van
maar liefst 108 getypte vellen op a4-formaat, maar deze is slechts selectief gebruikt bij de samenstelling van La bibliothèque jansénienne
de l’Église d’Utrecht uit 1980. Daardoor heeft het kunnen gebeuren dat ik op het bestaan van het kerkboek dat in deze bijdrage de
hoofdrol speelt, nota bene door een medewerkster van The British Libary attent ben gemaakt! Pas door de komst van de computer-
catalogus is het probleemloos te vinden voor wie er naar zoekt.
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Titelblad van Het vermeer-
dert paradysken (1750)
(Utrecht ub, 323 k 6).
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cokb 323 k 6 onderkend en Het vermeerdert paradys-
ke van 1750 bewust niet gerekend tot het eigen 
erfgoed (afbeelding 2).

Daar hadden ze geen ongelijk in. Dat blijkt 
wel uit de bespreking die aan twee ‘vermeerderde
paradyskens’ gewijd is door Pontianus Polman,
franciscaan en kenner bij uitstek van katholiek
Nederland in de achttiende eeuw. Bij een uitgave
uit 1765, van de Erven van Weduwe C. Stichter uit
Amsterdam, tekent hij aan dat de aankondiging
van vermeerdering en verbetering ook al in 1720
het titelblad sierde en dat er in feite al lang niet veel
in veranderde (afbeelding 3). Overigens, ook het in
1705 afgekeurde kerkboek stond al op naam van een
Stichter en de goedkeuringen van al deze Stichter-
edities zijn afkomstig van dezelfde censor en afge-
geven op dezelfde datum. Het betreft P. de Roeck,
wiens keur van 29 juli 1675 later verbasterd is tot 
29 juli 1685 en zelfs 29 juli 1695, ook al was volgens
de criticus uit 1705 de boekenkeurder uit Brussel 
al vóór 1685 overleden! Volgens Polman is het ver-
meerdert paradysken pas ingrijpend gewijzigd, toen
de Amsterdamse boekverkoper Theodorus Crajen-
schot het overnam van de Erven Stichter en in 1772
met behoud van de oude titel ‘een nauwelijks meer
te herkennen’ eigen versie in omloop bracht. 

Hier heeft Polman zich laten bedriegen. De 

2 �

Genealogische aantekenin-
gen op schutblad (Utrecht
ub, 323 k 6).

3 � 

Titelblad van een uitgave 
van het ‘oude’ Vermeerdert
paradysken (Universiteits-
bibliotheek Amsterdam
(uva), Bijzondere Collecties
otm 62-7167 i).

4 ��

Titelblad van een exemplaar
van de oudst bekende druk
van de Godvrugtige Leids-
man (Utrecht ub, tho: alv

89-371).



Crajenschot-versie van 1772 is vrijwel gelijk aan die
van 1750 en is ondanks de titel geen bewerking van
het kerkboek van 1675 maar iets nieuws. Een aan-
wijzing in die richting geeft de kerkelijke goed-
keuring. In het kerkboek van 1750 is deze niet 
langer getekend door De Roeck uit Brussel, maar
door Joannes de Clercq uit Gent, en niet afgegeven
op 29 juli 1675 maar op 20 mei 1735. In Crajenschots
1772-editie is deze approbatie bovendien nog aan-
gevuld door een tweede keur. Dit keer is ze afkom-
stig uit Antwerpen, getekend door J.L. de Carraial 
(= Carvajal) en gedateerd op 14 mei 1706. Aangezien
destijds een kerkelijke goedkeuring verplicht was
en moest plaatsvinden in het kerkelijk district van
de drukker/uitgever en/of van de boekverkoper,
hebben we met terugwerkende kracht ineens uit-
zicht op een nieuw kerkboek, waarvan de geschie-
denis begint te Antwerpen in 1706, wordt voort-
gezet te Gent in 1735 en ons uiteindelijk leidt naar
Amsterdam, waar Crajenschot sinds 1745 boek-
verkoper was op de hoek van de Herengracht en de
Heisteeg, in de Berg Sinaï. 

Helpt menigmaal de approbatie bij het recon-
strueren van een uitgavegeschiedenis, dit keer zet
ze ons op het verkeerde been. Van Het vermeerdert
paradysken van 1750 is tot nu toe geen oudere versie
gevonden, noch in Gent noch in Antwerpen. Er is
daarentegen wel een ander kerkboek met dezelfde
goedkeuringen en dezelfde verbastering van de
naam Carvajal. Dat andere kerkboek is verschenen
onder de titel Godvrugtige leidsman, aanwyzende de
weg ten hemel, door oeffeningen en gebeden, en de kleine
getyden van de H. Maagd Maria; met veelvuldige god-
vrugtige gebeden en litanien. In de uitgavegeschiede-
nis ervan figureert, op basis van catalogi van 
Crajenschot, een tweede druk uit 1750 en een derde
uit 1758, maar de oudste nog bewaarde exemplaren
zijn jammer genoeg pas van de vierde druk uit
1764. Daardoor kan niet met zekerheid worden
vastgesteld of de Godvrugtige leidsman en Het ver-
meerdert paradysken in 1750 een eeneiige tweeling
waren. Het is echter wel heel aannemelijk, gelet 
op de gelijke inhoud en paginering van de beide
drukken in 1772 en 1783 (afbeelding 4).

Daarmee stuiten we op een opmerkelijke prak-
tijk in de uitgave van kerkboeken, te weten het
gelijktijdig uitgeven van eenzelfde druk onder
meer dan één titel. De logica achter dit bedriegertje
is niet helemaal duidelijk, maar wellicht wedde de
nieuwkomer Crajenschot – hij was pas sedert 1745
in Amsterdam werkzaam – op twee paarden. In
1748 had hij samen met twee collega’s een nieuw
kerkboek op de markt gebracht onder de titel Den

dag van een christen geheiligd door gebed en d’overden-
king, maar een echt succes was dat niet geworden.
Door dit keer zowel een oude als een nieuwe titel 
te gebruiken, kon hij verkopen aan klanten die
eigenlijk kwamen voor iets vertrouwds en tege-
lijkertijd de zoekers naar iets nieuws tevreden 
stellen. Hoe dit ook zij, hij heeft deze tactiek 
volgehouden tot zeker in 1783 en gaf in de periode
1750-1783 niet alleen op zijn minst drie keer Het 
vermeerdert paradysken uit maar ook vijf maal de
Godvrugtige leidsman.

Laten we echter terugkeren naar de goedkeurin-
gen en stil staan bij het gegeven dat de oudste
goedkeuring nog niet in cokb 323 k 6 staat, dat de
naam van de censor vanaf het begin verbasterd is
en dat er ook iets bedrieglijks is met de keur van
1735. Een goedkeuringsbericht staat doorgaans
ofwel in de buurt van het titelblad ofwel helemaal
aan het eind, direct vóór of ná de inhoudsopgave. 
In Het vermeerdert paradysken is op dit punt iets
vreemds aan de hand. De approbatie van De Clercq,
die op het eerste gezicht gewoon aan het slot staat,
maakt bij nader inzien deel uit van een ingelast
stukje tekst. De pagina’s 395-398 staan er dubbel 
in, eerst met een asterisk (voor een litanie van de
heilige engelbewaarder) en daarna zonder (met de
vespers). De goedkeuring, die normaal gesproken 
na de vespers of na de ongepagineerde inhoudsop-
gave thuis hoort, staat in 1750 onderaan p. 398*
(afbeelding 5). Daardoor rijst onwillekeurig de
vraag of ze wellicht slechts bij de ene ingevoegde
litanie hoort en of ook de goedkeuring van 1706
niet op een vergelijkbare manier is ingeschoven 
en een veel grotere lading is gaan dekken dan ze 
bij de afgifte had. En als de argwaan eenmaal
gewekt is, valt ineens op dat de goedkeuringstekst
van 1750 beperkt is tot: ‘zal zeer profytelyk mogen
gedrukt worden’. In 1772 daarentegen is de tekst
uitgebreid tot ‘Dit boek, zal zeer profytelyk mogen
gedrukt worden’. Het wachten is op losse teksten
met de gezochte goedkeuringen van De Carvajal 
en De Clercq.

Omdat enorm veel van het kleine drukwerk
inmiddels verdwenen is, kan het zijn dat die goed-
keuringen niet gaan opduiken. Hun bestaan kan
echter wel aannemelijk worden gemaakt. In de
bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap te 
Antwerpen zit onder de signatuur 3118e14 een 
convoluut met 87 drukwerkjes die, voorzover 
gedateerd, afkomstig zijn uit de periode 1686-1751.
Door deze bron wordt duidelijk dat bijvoorbeeld 
de door Polman als karakteristiek voor het kerk-
boek geciteerde lofzang op Willibrordus al op 16
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augustus 1718 door De Carvajal is goedgekeurd
(afbeelding 6). Ook allerlei andere onderdelen, zoals
de lofzang op Franciscus van Assisi, blijken in hun
vorige leven als los, klein drukwerk stuk voor stuk
te zijn goedgekeurd en al gauw vijftig jaar of meer
ouder te zijn dan Polman kon vermoeden. Van de
andere kant leert een vergelijking met Den dag van
een christen dat de ochtend- en avondgebeden ont-
leend zijn aan een bron waarvan bij de eerste druk
van de Godvrugtige leidsman en Het vermeerdert para-
dysken de inkt nog maar net droog kan zijn geweest.
Kortom, onze eeneiige tweeling heeft veel weg van
een convoluut waarvan de losse onderdelen in-
middels ontdaan zijn van hun goedkeuringen en
voorzien zijn van een doorlopende paginering. 
Het bedrieglijke daarvan is dat de leeftijd van de
afzonderlijke teksten gemakkelijk verkeerd wordt
ingeschat. Zo wordt in Van Duinkerkens Bloemle-
zing uit de katholieke poëzie het gedicht Peist eer gy

reist, ontleend aan een Godvrugtige leidsman van
1780, onwillekeurig geplaatst in het uitgavejaar 
‘of iets eerder’, terwijl het in werkelijkheid zeker
honderd jaar ouder is.

Als we nog eens goed kijken naar het titelblad
van de Godvrugtige leidsman, lezen we dat het kerk-
boek is samengesteld door een pater van de orde der
predikheren. Door het gerommel met de goedkeu-
ringen en het ontbreken van de verplichte keur uit
de eigen orde heb ik lang vermoed dat ook deze
informatie een bedriegertje was, te meer omdat de
betrokkenheid niet bevestigd werd door bibliogra-
fieën van het werk van leden van die orde of door
een opeenstapeling van specifieke dominicaanse
devoties. Wat de devote oriëntatie betreft heeft 
Polman volkomen terecht opgemerkt dat het 
kerkboek voor ‘elck wat wils’ te bieden had: ‘de
kerkgangers zowel van seculieren als regulieren
konden het boek ter hand nemen en voor een 
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ogenblik irenisch boven gebruikelijke rivaliteiten
uitstijgen’.

Nu ik Het vermeerdert paradysken opnieuw ter
hand heb genomen, meen ik mijn reserve te kun-
nen laten varen en durf ik de stelling aan dat het
toch om het werk van een predikheer gaat en zelfs
dat deze predikheer in Amsterdam gezocht moet
worden. De sterke band met de dominicanen blijkt
uit de kalender van de heiligendagen. Niet alleen
de heiligen maar ook de zaligen van de orde staan
erin en worden ook uitdrukkelijk als zodanig be-
noemd. Op zich zou dat nog kunnen samengaan
met de Antwerpse oorsprong uit het impressum.
Daar zat immers het klooster van waaruit de Am-
sterdamse staties werden bemand en de kerk op 
het frontispies heeft eerder Antwerpse dan Amster-
damse maten (afbeelding 8). Bovendien situeren
zowel het onderschrift van het frontispies als het
impressum uit 1750 de boekverkoper in Antwer-
pen. Van Crajenschot weten we echter te goed dat
hij geen Sinjoor was en voor wie nog mocht twijfe-
len doet de kalender de deur dicht. Ze is uitdruk-
kelijk Noord-Nederlands en daarbinnen Amster-
dams. Dat blijkt uit de toevoeging bij Sint Nicolaas
dat hij patroon van Amsterdam was, terwijl in de
kalender geen enkele andere heilige op een soort-
gelijke manier aan een stad gekoppeld wordt
(afbeelding 7).

Eenmaal in Amsterdam aangeland ligt het voor
de hand de predikheer een naam te geven, maar dat
is niet gelukt. In de achttiende eeuw waren er in de
stad aan de Amstel twee staties die door dominica-
nen werden bediend. De namen van de paters, die er
rond 1750 werkten, zijn bekend: Jacobus Janssens,
Philippus Kuylert, Petrus Becaff en mogelijk nog
een vierde pater. Maar wie van hen Crajenschots
dubbelgetitelde kerkboek heeft samengesteld, 
blijft onzeker. Als het telt dat van de drie met naam
bekende paters Janssens de oudste en vermoedelijk
ook de belangrijkste was, is hij kandidaat. Zijn di-
recte collega Kuylert onderscheidt zich in het gezel-
schap als de enige die in Amsterdam is geboren. Zijn
vertrouwdheid van huis uit met de godsdienstige
mentaliteit in het noorden van de Nederlanden kan
voor hem pleiten. Het blijft echter gissen.

Heel deze door bedriegertjes gehinderde zoek-
tocht zou gezien kunnen worden als veel gedoe 
om weinig tot niets, maar is dat allerminst. Eerder
is al vermeld dat Crajenschot succes heeft gehad
met zijn kerkboek. Hier kan daaraan worden toe-
gevoegd, dat in 1772 niet hij aan de haal gegaan is
met het oude ‘paradysken’ van de Stichters, maar
zij met dat van hem en dat nadien veel collega’s dat

hebben gedaan. Het onooglijke en misleidende
kerkboek uit 1750 heeft tot diep in de negentiende
eeuw in rooms-katholiek Nederland tot de meeste
populaire onder de dikkere gebedenboeken behoord
en is ook enige tijd vanuit Turnhout en Mechelen
verspreid. Des te opmerkelijker blijft het dat het
oudste, nog bewaarde exemplaar ontbreekt in de
‘roomse’ bibliotheken en alleen dankzij de ‘concur-
rent’ bewaard is gebleven.

Deze bijdrage begint met een probleem rond niet
goed ontsloten collecties. Aan het slot komen we
daar weer bij terug. Aan ontsluitingsproblemen
inzake de oude drukken lijkt de Short Title Catalo-
gue Netherlands een eind te hebben gemaakt. 
Toch zit ook daarin nog een opmerkelijke leemte,
waar het gaat om het katholieke boek met een
schuiladres. 

Bron
De genealogische informatie is verstrekt door Corinne
Staal (Stadsarchief Amsterdam) en is afkomstig uit de
doopboeken van Rooms-Katholieke Statie ’t Boompje te
Amsterdam, inv.nr. 322-323. 
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De lancering van een kerkhistorisch tijdschrift: 
het Archief in de correspondentie van H.J. Royaards
frits g.m. broeyer

oyaards en Kist waren jeugdvrien-
den en trouwens zelfs familie, ne-
ven van elkaar. Beiden gingen in
1811 tegelijkertijd in Utrecht, waar
Royaards’ vader, H. Royaards, aan
de theologische faculteit werkzaam

was, theologie studeren. Zij legden op dezelfde dag
hun kandidaatsexamen af en promoveerden in één
week op achtereenvolgende dagen. Dit laatste ge-
beurde in 1818. Zij hadden hun studiezin gemeen,
maar schiepen ook behagen in het studentenleven.
Een door hen samen met twee anderen in 1811
opgericht dispuut kreeg de veelzeggende naam
Utile Dulci (het nuttige verenigd met het aan-
gename). Kist was daarenboven ook nog een van de
oprichters van de tegenwoordig aan het Janskerk-
hof in Utrecht gehuisveste studentensociëteit
phrm.

De correspondentie vangt in 1818 aan, het jaar
waarin beiden Utrecht verlieten. Royaards was als
predikant naar het nabij Gorinchem gelegen Meer-
kerk beroepen, Kist kreeg het Betuwse Zoelen als
standplaats. Toen zij vijf jaar later een post als bui-
tengewoon hoogleraar aan respectievelijk de acade-
mies van Utrecht en Leiden verwierven, hield hun
behoefte om via brieven de band te onderhouden
stand. Ze bezochten elkaar overigens zeer geregeld.
In één van de brieven, stammend uit 1835, vraagt
Royaards over het gaan van bepaalde personen in
de ‘trein’. Met ‘trein’ werd in dit geval op het cortè-
ge van hoogleraren bij een academische plechtig-
heid gedoeld. Pas toen de spoorwegen aangelegd
werden, kon het woord zijn huidige betekenis krij-
gen. Tot dan vond het openbaar vervoer per trek-
schuit of diligence plaats. Na afloop van zijn bezoek
aan Leiden ter gelegenheid van Kists inaugurele

rede op 11 oktober 1823 reisde Royaards dan ook in
een trekschuit naar Utrecht terug (afbeelding 2).
Kist moest nog afscheid nemen van zijn gemeente
te Zoelen, reden waarom zij zich samen op dezelfde
boot bevonden. Tijdens deze tocht is het plan om
een kerkhistorisch tijdschrift in het leven te roepen
opgekomen. Blijkens de briefwisseling duurde het
echter tot 1826, aleer het plan vorm begon te krij-
gen. Eigenlijk vrij logisch natuurlijk. Royaards en
Kist hadden alle reden om er eerst voor te zorgen,
dat zij zich als docenten waarmaakten. Illustratief
is Royaards’ bevoogdende advies in een brief d.d. 17
maart 1824 over Kists college geven. Van ‘onze stu-
dent Heldring’ – de toekomstige voorman van het
Réveil was zijn zegsman –, had hij vernomen, dat
Kist veel te lang bij details stilstond. Hij moest
sneller met zijn stof zien op te schieten.

Royaards zelf werd in 1824 en 1825 trouwens
sterk door zaken van persoonlijke aard in beslag
genomen. In een brief d.d. 25 oktober 1824 maakte
hij Kist, deelgenoot van zijn ontmoeting met een
‘twintigjarige bloem’, ‘vol bekoorlijke talenten van
verstand en hart’. De jongedame, Henriette Both
Hendriksen woonde op het buiten Zandwijk onder
De Bilt. Royaards schreef, dat alles nog wel in een
aanvangsfase verkeerde, maar hij wist al zeker dat
er van de kant van haar vader ‘geene beletselen’
zouden zijn. Ondanks dergelijke ontboezemingen
bleef Royaards tegenover Kist overigens constant
de voornaamwoorden ‘gij’ en ‘uw’ gebruiken Ook
tekende hij nooit met zijn voornaam. Zijn favoriete
aanhef ‘Amicissime’ verraadt dat een en ander niet
met de kwaliteit van de vriendschap, maar met
toenmalige vormen te maken had.

In januari 1825 overleed Royaards’ vader. In dat-
zelfde jaar trouwde hij met Henriette Both Hen-
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driksen. Als gehuwd man betrok het echtpaar het
huis, waar zijn vader gewoond had, aan de Nieuwe
Gracht. Royaards volgde bovendien de vader in het
gewoon hoogleraarschap op. Zijn tweede inaugure-
le rede sprak hij op 3 maart 1826 uit. 

Ons Magazijn
Op 16 augustus 1826 komt dan het tijdschriftpro-
ject voor het eerst in de correspondentie ter sprake.
Aan de brief van die datum moet een schrijven van
Kist of een gesprek met deze vooraf zijn gegaan.
Maar Royaards’ betoog wekt niet de indruk, dat er
werkelijk al heel intensief overlegd was. De titel
‘Archief’ was nog niet bedacht, maar Royaards had
het al wel met de gloed van een gedeelde verwach-
ting over ‘ons Magazijn van Kerkgeschiedenis’. Hij
was hiervoor hard aan het werk, zodat hij Kist kon
berichten dat deze wel niet op hem zou behoeven te
wachten, wanneer hij zijn aandeel voor de drukker
klaar had.

Royaards noemde tien onderwerpen welke hem
voor behandeling in de eerste delen van het ‘Maga-
zijn’, om die aanduiding voorlopig vast te houden,
nuttig leken. Daarvan had hij er twee voor Kist in
petto. Namelijk een aan een interessante penning
gekoppeld artikel over het patriarchaat Aquileja en
beschouwingen over belangwekkende personen uit
de Nederlandse kerkgeschiedenis. Kist kon desge-
wenst onderwerpen toevoegen. Voor zichzelf dacht
hij onder meer aan artikelen over de te volgen
methode in de beoefening van de kerkgeschiedenis
en aan de Jansenisten. Met het eerste van deze twee
artikelen was hij al bijna klaar. Hij dacht verder aan
een inleidend verhaal over de betekenis voor het
vak van oorkonden en soortgelijke brongeschrif-
ten. Opmerkelijk is dat Royaards ook over de eigen-
tijdse ‘Polsbroeker Nieuwlichters’ wilde schrijven.
Hij had over deze groepering zelfs al met iemand
contact opgenomen.

Royaards streefde duidelijk naar vaart in de uit-
voering van de plannen. Op 10 november 1826
schreef hij op een nogal bazige toon naar Kist: ‘Zet
ook kracht achter ’t werk, opdat het afkome; want
hetgeen gij nog te doen hebt is vrij aanzienlijk’;
‘Meld mij dan eens verder den uitslag uwer bezig-
heden.’ In een twee weken later, op 24 november
verzonden brief schreef Royaards Kist, dat hun leer-
meester, de hoogleraar Ph.W. van Heusde langdu-
rig bij hem op bezoek geweest was. Nog steeds was
er aan beider voornemen om een tijdschrift te star-
ten geen ruchtbaarheid gegeven. Royaards vertelde,
dat hij Van Heusde van hun wens om een tijd-
schrift te beginnen op de hoogte had gesteld en

deze daar zeer positief op reageerde. Van Heusde
vond, schreef Royaards opgetogen, dat hun plan
‘regt’ paste ‘in den geest des tijds’. 

In de ogen van de twee jeugdige professoren ver-
tegenwoordigde hun leermeester het hoogste ide-
aal, dat historici konden bereiken. Van Heusde
pleitte voor een pragmatische geschiedschrijving.
Hij bedoelde hiermee, dat het vak geschiedenis nut
moest verschaffen, dat het mensen tot een hoger
geestelijk en moreel peil diende te verheffen. In de
geschiedenis van volkeren vielen net als in de
levensloop van de enkele mens stadia te onder-
scheiden. Vooral de behoefte om in het verleden
kiemen van latere verschijnselen van bloei aan te
wijzen maakte dat in Van Heusde’s methode de
geschiedenis aan schema’s onderworpen werd. In
1824 lanceerde Leopold Ranke in zijn Geschichte der
romanischen und germanischen Völker de methode, die
als historisme bekend werd. Met behulp van bron-
nenkritiek behoorde de historicus achter de histo-
rische waarheid zien te komen, te ontdekken ‘wie

1 �

H.J. Royaards (Universiteits-
museum Utrecht).

[ 135 ]o p  z o e k  n a a r  g o d



es eigentlich gewesen’ was. Ook al is Ranke niet
ontsnapt aan de kritiek van latere generaties, dat
diens objectiviteitsideaal onbereikbaar was, hij
geldt anders dan de door Kist en Royaards bewon-
derde Van Heusde nog steeds als een grootheid.
Ongeveer in dezelfde tijd verscheen het eerste deel
van de bronnenuitgave Monumenta Historiae Germa-
nicae. Wat de aandacht voor bronnen betreft sloten
beiden dichter aan bij hun Duitse vakgenoten. 

Tijdens het in Royaards’ brief van 24 november
1826 beschreven bezoek van Van Heusde aan hem
luisterde de leerling vol ontzag naar wat deze zei.
Ten aanzien van één punt waren zij het echter
oneens met elkaar geweest. Van Heusde had te ken-
nen gegeven, dat Kist en hij moesten proberen er
nog een derde redactionele medewerker bij te krij-
gen. Royaards was daartegen ingegaan en had uit-
gelegd, waarom het aantrekken van een extra
redacteur in hun ogen weinig aanlokkelijk was.
Van Heusde bleek gevoelig voor de bedenkingen
die hij noemde. Het idee om het eerste artikel van
het tijdschrift te wijden aan de pragmatische bena-
dering van de geschiedenis stond hun leermeester
vanzelfsprekend zeer aan.

In januari 1827 ging er een missive naar Leidse

vriend en collega, waarin Royaards concreet op
enkele onderwerpen rond het geplande ‘Magazijn’
inging. In de eerste plaats wilde hij weten, hoe het
er met Kists arbeid aan artikelen voorstond. Hij
sneed het onderwerp aan met de zin: ‘Hebt gij reeds
het een en ander of wanneer denkt gij iets te kun-
nen leveren?’ Vervolgens verdiepte Royaards zich in
een bespiegeling over de uitgever, die het
geschiktst voor de verwezenlijking van wat hen
voor ogen stond zou zijn. Kist moest zich hierover
eens in Leiden door de als auteurs zeer productieve
H.W. Tydeman en N.G. van Kampen laten informe-
ren. Hijzelf zou zich met dezelfde vraag tot zijn
Utrechtse collega J. Heringa wenden. Er diende wat
dit aspect betrof op korte termijn een besluit geno-
men te worden, vond hij, omdat zij er verstandig
aan zouden doen een prospectus te laten uitgaan.

Een derde redacteur...
Nadat Kist hem kennelijk een uitvoerig antwoord
op voorafgaande brieven gestuurd had, schreef
Royaards zijn vriend wederom op 20 februari 1827.
De avond tevoren had hij opnieuw een langdurig
gesprek met Van Heusde gevoerd. Hun leermeester
was heel positief over de nadere plannen, maar had
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herhaald dat hij en Kist een derde redacteur moes-
ten aantrekken. Volgens Van Heusde zouden zij
Th.A. Clarisse, de zoon van de Leidse hoogleraar J.
Clarisse, moeten vragen aan het project deel te
nemen. Th.A. Clarisse doceerde in Groningen. Van
Heusde had geschermd met het argument, dat alle
drie de Nederlandse academies erbij betrokken
behoorden te zijn. De tegenwerping van Royaards,
dat B.R. de Geer in Franeker voor hen een aantrek-
kelijker partner zou zijn, omdat deze een zeer
goede vriend van Kist en hem vanuit hun studen-
tentijd was, riposteerde Van Heusde met de opmer-
king, dat Franeker de status van academie miste.
Tenslotte had Royaards zich gewonnen gegeven.
Hij berichtte Kist derhalve, dat Clarisse junior
gevraagd moest worden. Hem kon worden verteld,
dat zij tweeën binnen niet al te lange tijd hun bij-
dragen voor het op stapel staande deel af hadden en
hij dus nog geen uitgebreid artikel hoefde te pro-
duceren.

Met het binnenhalen van de Groningse hoogle-
raar bezorgden Royaards en Kist zich problemen,
die de aarzelingen van de Utrechtse professor op
een manier, waaraan door deze misschien in eerste
instantie niet eens gedacht was, ten volle recht-
vaardigden. Op 15 maart 1827 berichtte Royaards
zijn vriend, dat hij Clarisse gevraagd had en deze
graag meedeed. Met het voorstel betreffende een
bijdrage kon hij akkoord gaan. In de in februari
geschreven brief over het onderhoud met Van
Heusde had Royaards de veronderstelling geuit dat
het eerste deel meteen na de grote vakantie, in elk
geval niet te lang daarna, kon verschijnen. Al snel
openbaarden zich echter serieuze problemen in
verband met Clarisse. Op 17 mei merkte Royaards
in een brief aan Kist op, dat deze niets over een reac-
tie van Clarisse op een schrijven van hun kant mee-
deelde. ‘Of blijft hij nog in gebreke?’ klinkt het
bezorgd. Als dit zo was, schreef Royaards, moest
Kist zich meteen opnieuw tot hem richten met het
verzoek per omgaande te antwoorden. In een brief
d.d. 18 oktober 1827 meldde Royaards: ‘Clarisse ant-
woordt mij niet. Wat duurt het dus lang met den
druk.’ Een paar weken later blijkt Royaards contact
met hun Groningse mederedacteur gehad te heb-
ben. Deze had allerlei ongunstige omstandigheden
ter verontschuldiging aangevoerd en beloofd ‘nu
met kracht’ te beginnen. Royaards schreef te hopen
dat dit laatste waar was. Maar in december moest
hij berichten, dat er wederom geen antwoord op
een door hem geschreven brief was binnengeko-
men. Royaards had ook de vader van de Groningse
Clarisse gesproken. Deze had gezegd dat zijn zoon

weliswaar ‘slap’ was, maar men op hem zou kun-
nen rekenen zodra er gedrukt werd. Royaards ver-
zuchtte dat hij dan toch nog wel langer wilde
wachten. ‘Doch’, voegde hij toe, ‘het wordt tijd’.
Opnieuw was het dus wachten geblazen. In mei
1828 raakte het geduld van Royaards, blijkens een
brief aan Kist, duidelijk uitgeput. Hun Groningse
mederedacteur had hem doorgegeven, dat hij met
Irenaeus bezig geweest was, maar met dit onder-
werp niet verder kwam. Daarom was hij op een
ander onderwerp overgestapt, op Geert Grote. Hij
had gerept van de ambitie om heel veel meer aan
Grote te gaan doen dan voor een artikel nodig was.
‘Wat al plannen’ schamperde Royaards: ‘Hij schijnt
meer plannen te maken dan uit te voeren’.

Onderwijl zaten Royaards en Kist niet stil. Zij
legden elkaar hun artikelen voor en voorzagen die
van aanmerkingen. Zodoende hadden zij stukken
klaarliggen voor het eerste deel, maar zij waren ook
reeds met het oog op volgende delen hard aan de
gang. Van Heusde had bovendien Royaards bijdra-
ge over de pragmatische behandeling van de kerk-
geschiedenis bekeken, waardoor de laatste na her-
schrijving van enkele gedeelten het gevoel kon
hebben een waardig openingsartikel in deel 1 te
leveren.

Laatste loodjes
In de tussentijd vielen tevens de definitieve beslui-
ten over de naam van hun tijdschrift en de uit-
gever, bij wie zij het zouden laten verschijnen. Van
de werktitel ‘Magazijn’ waren zij overgestapt op
‘Bibliotheek’ om in 1828 te belanden bij de uitein-
delijke keuze Archief. Aan het zoeken van een uitge-
ver besteedde Royaards uitvoerig aandacht in de
brief van 20 februari 1827, waarin hij Van Heusde’s
aanbeveling van Clarisse als redacteur meldde, een
brief die zeven kantjes telt. Tal van uitgeversnamen
passeerden de revue. J. van der Hey en Zoon te
Amsterdam en S. en J. Luchtmans in Leiden kwa-
men er uit als het geschiktst. Royaards voelde het
meest voor Van der Hey. Als plezierig bij Van der
Hey voerde hij aan, dat deze voor drukkers kon 
zorgen die in de eigen woonplaats werkten. Lucht-
mans deed dat niet. Het aantrekkelijke van Lucht-
mans was dan weer, dat de eerbiedwaardige ouder-
dom van de uitgeverij deze een ‘klassiek’ te noemen
reputatie verschafte. Volgens monografieën over 
de geschiedenis van de firma Luchtmans bekleedde
J.T. Bodel Nijenhuis toentertijd het directeurschap.
In 1848 maakte de naam Luchtmans plaats voor 
E.J. Brill. Maar al eerder trad een andere Brill, diens
vader J. Brill, sterk op de voorgrond. Royaards had
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het vrijwel nooit over Luchtmans. Het was Brill
voor en Brill na. Royaards erkende dat Brill zich
positief onderscheidde door zijn contacten met het
buitenland en de geleerde wereld. Maar Brills voor-
liefde voor het buitenland wekte bij Royaards de
twijfel, of hij wel voldoende aandacht voor de bin-
nenlandse markt had. Wat deze factor betreft kon
men volgens hem beter met Van der Hey in zee
gaan. Want gezien hun onderwerpen zou de
belangstelling van potentiële lezers toch voorna-
melijk vanuit Noord-Nederland komen. De keuze
viel op Brill. Kist onderhandelde met hem en moest
onder meer vragen, hoeveel presentexemplaren
redacteurs mochten verwachten, en of er overdruk-
ken van artikelen met een afzonderlijke paginering
te krijgen zouden zijn. Het punt van het honorari-
um was al eerder aan de orde gekomen.

Had Royaards voor de verschijning van deel 1 in
eerste instantie aan een tijdstip in september of
oktober van 1827 gedacht, door de strubbelingen
met Clarisse raakte allengs ook 1828 uit zicht. Maar
niet alleen Clarisse droeg schuld. In een brief d.d. 4
mei 1828 klaagde Royaards over Brill. Deze had hem
een maand geleden beloofd, dat hij over twee
weken met drukken zou beginnen, maar nog
steeds waren er geen proeven bij hem binnen geko-
men: ‘Hoe komt dat toch? Gij moet dat eens achter
nazitten. Want ik vrees dat het in de groote vakan-
tie zijn zal eer onze eerste stukken afgedrukt zijn
zullen.’

Op 25 september 1828 stierf Clarisse, 33 jaar oud.
Royaards ervoer het blijkens een op 29 september
verstuurde brief als een schok en vatte diens dood
voor het Archief als een slecht voorteken op. Hij
schreef naar Kist: ‘Zie ik niet mis, dan verliezen wij
veel aan Clarisse’, waarbij hij nadrukkelijk op ‘den
indruk bij het publiek’ wees. In de ‘Voorrede’, waar-
mee Royaards en Kist in januari 1829 het eerste deel
van het Archief aanvingen, is van reserves ten
opzichte van de overleden Clarisse niets te merken.
Zij doen het voorkomen, alsof zijn sterven een
zware slag betekende. Eigentijdse recensenten en
latere auteurs over het Archief valt het dan ook niet
kwalijk te nemen, dat zij in deze voorstelling van
zaken meegingen. Maar de opmerking van Arie L.
Molendijk in zijn oratie, dat het tijdens Kist en
Royaards niet gemakkelijk was als buitenstaander
tot het Archief door te dringen, geldt op de keper
beschouwd gewoon minstens zo sterk voor de
startperiode. In de brief over het wegvallen van 
Clarisse gaf Royaards te kennen: ‘We zullen dus nu
naar ons oorspronkelijke plan beiden dit moeten
voortzetten.’ Aan het woordje ‘moeten’ hier hoeft
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niet zwaar getild te worden, dat is wel duidelijk.
Royaards stelde voor Clarisse’s vader om een ‘In
memoriam’ te vragen. Voorts moest Kist te weten
zien te komen, hoe ver hun mederedacteur met
zijn artikel over Geert Grote gevorderd was en of dit
te publiceren viel. Enkele weken later was Royaards
op de hoogte. In het eerste deel van het Archief kon
een artikel over Geert Grote komen te staan. Wel
vond Royaards het wonderlijk, indien het nog op
de naam van de overledene uitgegeven zou worden.
Maar als de vader er op stond dat dit zo gebeurde,
ging hij hiermee graag akkoord.

Vier gulden zestig
In januari 1829 was het dan zover. Het eerste deel
van het Archief verscheen (afbeelding 3). Op de 28ste
van die maand klaagde Royaards erover dat hij de
bundel nog niet onder ogen gekregen heeft. Maar
pal daarop zond hij een nieuwe brief aan Kist,
beginnend met de woorden: ‘Ik ontvang daar juist
het pak, nu mijne letteren weg zijn, zoo gaat het
meestal.’ Hij was heel tevreden over de vormgeving
van het boekwerk. Maar de verheugde woorden wat
dit aspect betrof liet hij volgen door bezorgde mij-
meringen over de vraag, of het kopers zou vinden.
‘Enfin’, concludeerde hij, ‘wij deden ons best, en
wil men ons dan niet lezen, dan moeten wij ook
maar niet meer schrijven.’ Zijn zorgen over de afzet
blijken dan vooral met de prijs, die Brill wilde vra-
gen, te maken te hebben: ‘ƒ 4,60, ik beef er van’. Kist
moest, vond hij, naar de heer Brill gaan en zorgen
dat de prijs onder de vier gulden kwam te liggen; 
ƒ 3,60 zou in de richting komen (afbeelding 4). Brill

moest bedenken, dat juist zo’n eerste deel niet van-
wege het geld mocht afschrikken. Als theologische
leesgezelschappen de prijs niet slikten, zou het
definitief met de uitgave van het tijdschrift gedaan
zijn.

Vervolgens wijdde Royaards in deze brief uit
over de vraag, wie presentexemplaren behoorden te
ontvangen. Voor koning Willem i en Van Heusde
achtte hij exemplaren wenselijk, die op een bijzon-
dere manier ingebonden waren (afbeelding 5). Ook
voor de overige presentexemplaren had hij gega-
digden op het oog. In zijn vorige brief had hij al
gezegd, dat Ypey in Groningen geen boek moest
hebben: ‘Met Groningen staan wij nu niet in ver-
band, en Ypey zelf zendt of zond nooit iets.’ De vol-
ledige lijst is om het netwerk van Royaards en Kist
enigszins te kennen natuurlijk heel interessant. Zij
bevat ook buitenlanders, namelijk C. Ullmann,
J.K.L. Gieseler, A. Neander, A.H.L. Heeren en zelfs
een Deense bisschop, F.C.K.H. Münter. Deze eerder
als hoogleraar werkzame Münter was een goede
bekende van Kist. Royaards stuurde in mei 1830 een
leerling van Münter, die ‘de groote mannen’ van
Leiden wilde leren kennen, naar Kist. De student
droeg de achternaam Kierkegaard: het betrof een
broer van de toen nog 17-jarige Sören Kierkegaard.

Tot slot
Royaards was rijk en maakte door het kopen van
boeken en nemen van abonnementen een nuttig
gebruik van zijn geld. Hij reisde veel en langdurig.
Op een reis in 1830 ontmoette hij in Berlijn bijvoor-
beeld F.D.E. Schleiermacher, E.W. Hengstenberg en

5 �

De ‘Hollandse’ gevel 
(architect Tieleman 
Franciscus Suys) van het
Koninklijk Paleis te Brussel,
waarvan Willem i in 1820 
de bouw begon en dat hij in
1829 betrok. Royaards 
stuurde een presentexemplaar
van het eerste deel van het
Archief naar de koning 
in Brussel (Foto: Archives 
du Palais Royal).

[ 140 ] b i j z o n d e r  o n d e r z o e k



Neander. Met Gieseler raakte hij zelfs goed
bevriend. Voor de professionalisering van het vak
kerkgeschiedenis in Nederland zijn de buitenland-
se relaties uiteraard bijzonder belangrijk geweest.
Maar niet alleen van buitenlanders leerden Neder-
landse kerkhistorici. Zij leerden ook van elkaar. De
correspondentie van Royaards met Kist levert daar-
voor een overtuigend bewijs. 

Maar het mag een groot voordeel heten, als
wetenschapsbeoefenaars naast bekwaamheid op
hun vakgebied ook over managementscapaciteiten
en vooral organisatorisch inzicht beschikken. Brill
liet de prijs van het eerste deel van het Archief op
aandrang van Kist en Royaards naar ƒ 3,80 zakken.
Wie weet is het wel vooral aan deze maatregel te
danken geweest, dat het Archief een glorierijke toe-
komst tegemoet kon gaan.

Bron
Universiteitsbibliotheek Utrecht, Handschriften, Lade C
13 en 14, Brieven (217 stuks) H.J. Royaards aan N.C. Kist,
1818-1835 (Schenking prof. dr. J.A. Cramer, 7 mei 1937).

Literatuur
Primaire Literatuur
Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Neder-

land (akg) 1 (1829), (Leiden, uitg. J. en S.Luchtmans).
Bibliotheca critica nova 1 (1825), (Leiden, uitg. J. en S.

Luchtmans).
Mnemosyne. Mengelingen van wetenschappen en fraaije lette-

ren 16 (1826), (Dordrecht, uitg. A. Blussé en Zoon).
Clarisse, Th.Adr., ‘Over den geest en de denkwijze van

Geert Groete [sic], kenbaar uit zijne schriften, met
aanteekeningen van Prof. J. Clarisse’. In: akg 1 (1829),
p. 355-398. 

—, ‘Brief van J. Clarisse aan de hoogeerwaardige hoogge-
leerde heeren N.C. Kist en H.J. Royaards d.d. 3 Dec.
1828’, in: akg 1 (1829), p. 337-354.

Kist, N.C., ‘De kerk en het patriarchaat van Aquileja’. In:
akg 1 (1829), p. 83-143.

—, ‘De Pauselijke aflaat-handel, ook in deszelfs invloed
op de kerk-hervorming in Nederland’. In: akg 1
(1829), p. 145-244.

—, ‘Ter nagedachtenis van Herman Johan Royaards, den
vriend mijner jeugd en van geheel mijn leven, mij-
nen studie-genoot en mede-uitgever van het Archief
voor Kerkelijke Geschiedenis’. In: Nieuw archief voor
kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland (nw
akg) 2 (1854), p. 401-461.

Royaards, H.J., Aanspraak bij de reünisten ter viering van het
35jarig bestaan van het letterkundig gezelschap Utile
Dulci, 16 Junij 1846, [s.l.] 1846.

—, ‘Over het belang van historische traktaatjes en kerke-

lijke acten-boeken voor de kerkelijke geschiedenis’.
In: akg 1 (1829), p. 247-253.

—, ‘Over den voortgang van de beoefening der geschiede-
nis, ook van die der christelijke kerk’. In: akg 1 (1829),
p. 1-82.

—, ‘Rede bij het feest der vijfentwintigjarige herinne-
ring aan de Kompagnie Vrijwillige Jagers, Utrecht-
sche Studenten in 1815, 9 October 1840’. In: Utrecht-
sche studenten almanak van het jaar 1842, p. 95-115.

—, ‘Vergelijking der nieuwere, thans in werking zijnde
Europeesche Concordaten en Concordaatsbullen met
die van Nederland’. In: akg 1 (1829), p. 283-334.

‘Voorrede’. In: akg 1 (1829), p. v-xii.

Secundaire Literatuur
Berkel, Klaas van, De stem van de wetenschap. Geschiedenis

van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen, i, 1808-1914 (Amsterdam, 2008).

Brinkerink, D.A. (ed.), Register op het archief voor kerkelijke
geschiedenis (1829-1929) (’s-Gravenhage, 1933).

Broeyer, F.G.M., ‘H.J. Royaards, de vakbroeder van N.C.
Kist’. In: Aart de Groot, Otto J. de Jong (red.), Vier eeu-
wen theologie in Utrecht (Zoetermeer, 2001), p. 173-184.

—, ‘Herkomst zinspreuk “Placet Hic Requiescere
Musis”’. In: ReünistenVox 2009 [uitg. Utrechtsch 
Studentencorps], p. 12-13 .

Drentje, Jan, Thorbecke. Een filosoof in de politiek (Amster-
dam, 2004).

Eekhof, A., ‘De Geschiedenis van het “Nederlandsch
Archief voor Kerkgeschiedenis” (1829-1929)’. In:
Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis (NAKG) 22
(1929), p. 153-198.

Jong, O.J. de, ‘Kist, Nicolaas Christiaan’. In: Biografisch
lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestan-
tisme (blgnp) v (Kampen, 2001), p. 304-307.

Lindeboom, J., ‘Honderd jaren Kerkgeschiedenis naar
honderd jaren Archief’. In: nakg 22 (1929), p. 199-218. 

Molendijk, Arie L., ‘“Een hoogst belangrijke wetenschap.”
De beoefening van de kerkgeschiedenis in Nederland in de
negentiende eeuw. Rede […] aanvaarding van het ambt van
gewoon hoogleraar […] 14 november 2000 (Groningen,
2000).

Ranke, Leopold [von], Geschichte der romanischen und ger-
manischen Völker von 1494 bis 1535, i (Leipzig; Berlin,
1824).

Roelevink, J., Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algeme-
ne geschiedenis aan de Universiteit te Utrecht, 1735-1839
(Amsterdam; Maarssen, 1986).

‘Trein’. In: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 17,1, Tien-
de-Trekken (’s-Gravenhage; Leiden, 1960) (repr. 1993),
kol. 2358-2375.

Veen, Sytze van der, Brill. 325 jaar uitgeven voor de weten-
schap (Leiden; Boston, 2008).

[ 141 ]o p  z o e k  n a a r  g o d



De 
jan hogendijk

e Universiteitsbibliotheek
Utrecht bezit enkele tientallen
Arabische en Perzische hand-
schriften. De meeste hiervan zijn
niet bijzonder, maar enkele zijn
zeldzaam en Handschrift 1442 is

zelfs uniek. Dit handschrift staat bij specialisten
bekend als de Utrecht Z@.

Het Perzische woord Z@ (spreek uit: ziedsj),
meervoud Z@es (ziedsjes) betekent: weefsel in een
weefgetouw. Afgeleide betekenissen zijn: netwerk
van horizontale en verticale lijnen, en wiskundige
of sterrenkundige tabel, omdat de getallen in die
tabellen altijd in een netwerk van horizontale en
verticale lijnen werden weergegeven. Uiteindelijk
kreeg het de betekenis van een heel astronomisch
handboek met een verzameling van zulke tabellen,
zoals in Utrecht Z@.

Woorden zoals Zi-j zijn stille getuigen van de
voorislamitische Iraanse invloed op de Islamitische
sterrenkunde, die opbloeide nadat Iran in 636 door
de Moslims veroverd was. In de middeleeuwen zijn
in de Islamitische wereld meer dan 200 verschillen-
de Z@es geschreven, bijna allemaal in het Arabisch.
Dit was de taal van de wetenschap, net zoals het
Latijn in het latere Europa.

Een Z@ begint meestal met een inleiding met
gebruiksaanwijzing en daarna circa 100 tot 200
bladzijden met tabellen van allerlei soorten. Elke
Z@ bevat tabellen voor het omrekenen van data van
de ene kalender in de andere, bijvoorbeeld van de
Islamitische maankalender, die in het dagelijks
leven gebruikt werd, naar een van de zonnekalen-
ders waarin de sterrenkundigen bij voorkeur hun
berekeningen deden. Daarop volgt een behoorlijk
aantal wiskundige hulptabellen voor sinus, tan-

gens en meetkunde op de bol. De hoofdschotel van
een Zi-j bestaat uit tabellen voor het berekenen van
standen van de zon, maan en planeten. De interes-
santste problemen in de middeleeuwse (Islamiti-
sche en Europese) sterrenkunde waren het voor-
spellen van zonsverduisteringen en het bepalen
van de eerste zichtbaarheid van de maansikkel aan
de Westelijke horizon. Dat is het moment waarop
de nieuwe Islamitische maand begint. De bijbe-
horende berekeningen waren erg gecompliceerd 
en er zijn veel extra tabellen bij nodig. In de meeste 
Z@es staan ook astrologische tabellen, voor de 
verdeling van de hemel in twaalf ‘huizen’, net 
zoals een sinaasappel in twaalf partjes. Daardoor
had een astroloog in de Z@ alle benodigheden om
horoscopen te berekenen. Tenslotte bevatten de
meeste Z@es een lijst van plaatsnamen met de 
bijbehorende geografische coördinaten, lengte 
en breedte. De lengte is oosterlengte, gemeten
vanaf de Canarische Eilanden of een meridiaan 
in de Atlantische oceaan. De breedte is de nu 
nog gebruikte noorderbreedte, gemeten vanaf de
evenaar.

De tabellen voor berekeningen van planeetstan-
den waren gebaseerd op ingewikkelde wiskunde,
en op resultaten van waarnemingen met het blote
oog. De nauwkeurigheid daarvan was uiteraard
beperkt en de tabellen hadden een houdbaarheid
van slechts enkele eeuwen. Daarna moesten ze 
weer aan nieuwe waarnemingen worden aange-
past. Fouten in de voorspellingen zijn vooral 
merkbaar bij zonsverduisteringen, die maar heel
kort duren, en sommige Islamitische sterrenkun-
digen waren erg perfectionistisch. Dit alles had tot
gevolg dat er vele Z@es in de Islamitische wereld
zijn samengesteld.
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De Utrechtse universiteitsbibliotheek bezit een sterrenkundig Arabisch handschrift, dat vermoedelijk in de dertiende eeuw in Iran is
geschreven. Het is in de moderne historische literatuur bekend als de Utrecht Z@. We zullen uitleggen wat deze term betekent en een
indruk geven van de inhoud van het handschrift.
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Hs. 1442, fol. 13v: 
Sinustabel. 
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Het Utrechtse handschrift 1442 is een gedeelte
van een Zi-j; helaas zijn begin en eind verloren
gegaan. Wat over is, is vermoedelijk minder dan de
helft van het oorspronkelijke werk en de bladen
zijn lelijk door elkaar gehusseld. Het bewaarde
gedeelte van de Z@ begint abrupt met een tabel
voor de berekening van een kleine storingsterm in
de positie van de maan.

De auteur van de Utrecht Z@ is niet bekend en
ook weten we niet wie het handschrift geschreven
heeft en wanneer dat is gebeurd. Modern onder-
zoek heeft aangetoond dat de Z@ vermoedelijk 
in Iran is ontstaan in de twaalfde of dertiende 
eeuw en verwant is aan een andere die in die 
periode in het Grieks werd vertaald en in het
Byzantijnse rijk bekend werd. Ook is het Utrechtse
handschrift verwant aan een sterrenkundig hand-
schrift in Parijs (Bibliothèque Nationale, Fonds
Arabe 2528). Verwantschap betekent hier dat 
tabellen berekend kunnen zijn met dezelfde
methodes of op grond van dezelfde parameter-
waarden; de tabellen zelf hoeven niet hetzelfde 
te zijn, want ze kunnen berekend zijn voor ver-
schillende data of tijdsintervallen.

� 2
Hs. 1442, fol. 23r: 
Tabellen voor zon- en 
maansverduisteringen en 
met geografische 
coördinaten.

3 �

Hs. 1442, fol. 45v-46r: Links
het eerste bewaarde blad in
het handschrift; rechts een
later toegevoegde Perzische
tabel met o.a. geboorte- en
sterfdata van gezagsdragers
en geleerden.



De tabellen voor de planeten in de Z@ zijn bere-
kend op grond van gemiddelde snelheden, die zijn
bepaald door de Iraanse sterrenkundige Aboe’l-
Wafa Boezjani (940-998). In de Utrecht Z@wordt een
speciale tijdrekening gebruikt van de grote wis-
kundige en dichter Omar Khayyam. Deze berust op
een Perzisch zonnejaar, dat iets nauwkeuriger is
dan het jaar in de huidige Gregoriaanse kalender.
Khayyams tijdrekening werd in 1079 in Isfahan
ingevoerd door Sultan Malikshah, het hoofd van
het enorme Seldjoekische rijk, dat zich uitstrekte
van de Bosporus tot Afghanistan, maar raakte na
een paar eeuwen in onbruik.

Om een idee te krijgen van de nauwkeurigheid
van de tabellen in de Utrecht Z@ kijken we naar de
sinustabel in afbeelding 1. De sinus van de Islamiti-
sche sterrenkundigen was zestig maal de sinus uit
het moderne middelbare wiskundeonderwijs. De
getallen in de tabel staan niet aangegeven in wat
tegenwoordig ‘Arabische cijfers’ heten (die in de
middeleeuws Islamitische sterrenkunde maar wei-
nig gebruikt werden), maar in de Arabische alfabe-
tische getalnotatie. Deze werkte met letters van het
alfabet, volgens het principe: a = 1, b = 2, g = 3, d = 4,
h = 5, w = 6, z = 7, h = 8, t = 9, y = 10, k = 20, l = 30, m =
40, n = 50. Met h en h worden hier twee verschillen-
de Arabische letters aangegeven. Van rechts naar
links staan in de kolommen: de getallen 1 tot en
met 30 (rood), de bijbehorende sinus (zwart), de
getallen 31 tot 59 (rood), de sinus daarvan (zwart),
de getallen 60 tot 89 (rood), de sinus daarvan
(zwart). In de tabel staat de sinus van mh (= 45) gra-
den aangegeven als mb kh lh (= 42 25 35). Dit getal
in het zestigtallig stelsel komt overeen met 

hetgeen een heel aardige benadering is van de 
correcte waarde 42,426406..., dat is zestig keer de
moderne sinus van 45 graden.

In afbeelding 2 zien we links een tabel voor het
bepalen van de duur van een zonsverduistering. In
het midden staat een lijstje met geografische leng-
ten en breedten van acht plaatsen in Georgië, Iran
en Turkije, namelijk Tbilisi, Tabriz, Maragha,
Ahlat, Sivas, Malatya, Kayseri en Konya. Rechts
bovenaan en onderaan staan tabellen voor de

grootte van een zons- en maansverduistering.
Hiermee kan het verband bepaald worden tussen
de dikte en het oppervlak van het verduisterde deel
van de zonne- of maanschijf.

Het handschrift 1442 bevat behalve (een deel
van) de Utrecht Z@ ook het begin van een verhande-
ling met de fraaie titel ‘Boek over het Aantonen 
van de Waarheid door het Zekerstellen van de 
Correctheid’, door de verder onbekende auteur
Abou’l-Abbas al-Loekari. Deze tekst in het Arabisch
beschrijft een sterrenkundig instrument, dat een
vereenvoudiging zou moeten zijn van de armil-
laarsfeer: een wijdverspreid maar onhandig instru-
ment met een heleboel ringen. Ook is er een los
blad in het Arabisch met een deel van een gecom-
pliceerd wiskundig bewijs over driehoeken op de
hemelbol, blijkbaar afkomstig uit een derde tekst
die ik niet heb kunnen identificeren.

Eeuwen na het ontstaan van het handschrift is
er een klein stuk aan toegevoegd. Afbeelding 3 laat
links het eerste Arabische blad van het handschrift
zien en rechts een Perzisch blad in een andere hand,
van aanzienlijk jongere datum. Hierop staat een
tijdtafel met beroemde mensen en gebeurtenissen,
zoals de ‘bevrijding van Istanbul’ door sultan
Mehmet, die volgens de moderne tijdrekening in
1453 plaatsvond.

In 1640 kocht de Duitse oriëntalist Christian
Rau (1613-1677) het handschrift in Istanbul. Rau
gaf in de jaren daarna lessen in Oosterse talen te
Utrecht en hoopte op een positie. Hij schonk het
manuscript in 1643 aan de Utrechtse universiteits-
bibliotheek, ‘opdat de Arabische studiën in deze
zeer beroemde stad en universiteit kunnen bloei-
en’. Op deze manier is de Universiteitsbibliotheek
Utrecht in het bezit gekomen van een handschrift
met Arabische sterrenkundige teksten die in geen
enkele andere bibliotheek in de hele wereld worden
bewaard.
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Wereldsteden uit de zestiende eeuw: 
de Civitates orbis terrarum van Braun 
en Hogenberg (t fol 212 Rar)

peter van der krogt

n tegenstelling tot wat soms gedacht
wordt werd er in de zestiende eeuw heel
wat gereisd. Het aantal reizigers was in 
die eeuw groter dan ooit; alleen het aantal
pelgrims was minder dan in de voorgaan-
de eeuwen. Kooplieden, studenten, ‘toe-

risten’ en andere gelukzoekers trokken in steeds
grotere getale van stad naar stad. De belangrijkste
objecten van interesse voor deze reizigers waren de
steden. De zestiende-eeuwse stad was de zetel en
het symbool van het georganiseerde maatschappe-
lijke leven en het centrum van handel.

De interesse voor steden was even groot, zo niet
groter, als de interesse in landen en gebieden. Het
is dan ook nauwelijks verwonderlijk dat – terwijl
Abraham Ortelius zijn atlas met kaarten van de
gehele wereld voorbereidde – er gewerkt werd aan
een uitgave, die op dezelfde systematische wijze
alle steden van de wereld zou afbeelden en beschrij-
ven. Ortelius publiceerde zijn atlas Theatrum orbis
terrarum, in 1570. Twee jaar later verscheen de stede-
natlas Civitates orbis terrarum.

Dit werk staat gewoonlijk bekend onder de
namen van de auteurs, de ‘Braun en Hogenberg’.
De auteurs zijn Georg Braun of Bruin (1541-1622),
een geestelijke uit Keulen, die verantwoordelijk
was voor de teksten, en Frans Hogenberg, de
belangrijkste graveur en waarschijnlijk initiatief-
nemer van het werk. Aanvankelijk was het de
bedoeling slechts één deel uit te geven. Het succes
bracht de samenstellers al snel op de gedachte een
tweede deel uit te brengen en vervolgens beide
delen uit te breiden. 

Het tweede deel verscheen in 1575. Braun ver-
zocht in de inleiding tot dit tweede deel degenen
die hun stad missen, een afbeelding ervan op te

sturen zodat die gegraveerd kan worden en in een
van de delen tussengevoegd kan worden. Dit lever-
de zoveel materiaal op, dat er genoeg was voor een
derde deel, dat in 1581 klaar was. Later volgden een
vierde deel in 1588 en een vijfde deel in 1597. Daarna
heeft de voltooiing van de Civitates orbis terrarum
nog twintig jaar op zich laten wachten, het zesde
en laatste deel verscheen pas in 1617. 

Elk deel heeft een eigen titel:

1. Civitates orbis terrarum, eerste uitgave 1572.
2. De praecipuis, totius universi urbibus, liber secundus,

eerste uitgave 1575.
3. Urbium praecipuarum totius mundi, liber tertius,

eerste uitgave 1581.
4. Urbium praecipuarum totius mundi, liber quartus,

eerste uitgave 1588.
5. Urbium praecipuarum mundi theatrum quintum,

eerste uitgave 1596.
6. Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber 

sextus, eerste uitgave 1617.

Van elk van deze delen zijn tot ongeveer 1640 nieu-
we edities verschenen. Elke editie kan min of meer
als een vrijwel ongewijzigde herdruk beschouwd
worden. Alleen in de edities na ca. 1630 zijn de
beschrijvende teksten bijgewerkt met recente
gebeurtenissen.

De Utrechtse universiteitsbibliotheek heeft een
exemplaar van een Latijnse editie uit de vroege
zeventiende eeuw (t fol 212 Rar). De delen kunnen
achtereenvolgens geïdentificeerd worden als de
edities van 1612 (delen één en twee), 1606 (deel drie),
1617 (delen vier en vijf) en 1618 (deel zes), waarmee
het waarschijnlijk is dat de set tussen 1618 en 1623

1 �

Titelpagina van het eerste
deel van de Civitates orbis
terrarum (1572).
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‘De Civitates is een van de grote boeken van de wereld [...] een fantastisch compendium over het Europese leven in de zestiende eeuw,
[...] het geeft een visuele gedrukte getuigenis van middeleeuws Europa, en is een van de meest waardevolle bronnen voor de student
en onderzoeker van deze tijdperken’, aldus R.V. Tooley in zijn woord vooraf bij de facsimile-editie uit 1966.
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samengesteld is. In 1623 verschijnen namelijk
nieuwe edities van de delen één, twee en vijf. De zes
delen zijn in twee forse banden gebonden.

Behalve de uitgave met Latijnse teksten, ver-
schenen er edities met Duitse en Franse teksten.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat in alle drie
edities exact dezelfde kaarten opgenomen zijn. Het
taalverschil betreft alleen de gedrukte teksten.

De titelpagina
De titelpagina van het eerste deel toont de oor-
sprong van steden en architectuur volgens de
Griekse mythologie (afbeelding 1). We zien een
façade met een nis, waarin een standbeeld staat van
‘Magna Mater’ (De Grote Moeder), de bron van alle
wijsheid en kennis in de oude Griekse mythologie.
De titel van het deel is in het voetstuk van het
standbeeld geschreven. De ‘Magna Mater’ houdt 
in haar rechterhand een waterpas en in haar linker
een passer en winkelhaak, de instrumenten van
architecten en constructeurs van gebouwen. Dit
symboliseert dat zij aan de mensheid de kunst van
het bouwen van grote gebouwen geleerd heeft.
Onder haar staat de tekst ‘ornament.orb.terr.’,
hetgeen staat voor Ornamenta Orbis Terrarum
ofwel versieringen van de wereld. 

De nis met het standbeeld is geflankeerd door
twee stenen zuilen met globes er op. In deze globes
staan de woorden ‘pos | teri | tati’ en ‘con | svl |

tvm’ (ter onderwijzing van hen die na ons komen).
Vóór de linkerzuil staat Pallas Athene (Minerva),

de Griekse godin van wijsheid en rede, de patrones
van steden. Zij is omschreven als ‘arcivm inven-

trix’, de uitvindster van de fortificatie. Aan de
rechterkant staat Kaïn, gekleed in een dierenhuid
en met een ossenkaakbeen in zijn hand. Hij is
omschreven als ‘oppidor.avctor’, de ontwerper
van steden. Zoals Braun in zijn woord vooraf ver-
klaart, bouwde Kaïn de eerste stad, Enoch, nadat hij
zijn broer Abel vermoord had (het kaakbeen is het
moordwapen). 

De onderste fries van de gevel toont drie scènes
uit de eerste fasen van menselijke nederzettingen
en illustreren de eerste paragrafen van Brauns
woord vooraf:
- midden: Consociationis humani generis origo (oor-

sprong van het samenleven van de mensheid):
de mensheid leert het gebruik van vuur nadat
een boom door de bliksem getroffen is (Vitrivi-
us, Architectura 2).

- rechts: Domicilii tyrocinium (het eerste voorko-
men van nederzettingen): de aanvang van land-
bouw en veeteelt.

- links: Architecturae rudimentum (de beginselen
van de bouwkunst): het maken van primitieve
hutten en bouwen van muren.

De afgebeelde steden
De atlas bevat een grote variëteit aan stadsafbeel-
dingen, plattegronden, vogelvluchtgezichten, 
profielen en allerlei tussenvormen en daarnaast
ook landschappen met enkele dorpen of een kleine
stad. De verschillende delen zijn tamelijk gelijk 
van omvang. Met uitzondering van deel vijf telt 
elk deel 59 platen, deel vijf heeft er tien meer.

Wanneer we de als twee afzonderlijk bladen
ingebonden kaarten van Rome en Jeruzalem in deel
vier telkens als één tellen, zijn er 361 bladen, waar-
van vier in twee bladen (de twee andere zijn Kra-
kow en Antwerpen, die altijd gemonteerd in de
atlas voorkomen). Deze 361 bladen bevatten 543
verschillende afbeeldingen van 475 steden en vier
andere voorstellingen.

Het werk is niet zo systematisch opgebouwd als
het Theatrum orbis terrarum. De opname van stads-
gezichten of plattegronden werd bepaald door
beschikbaarheid en de wens zo veel mogelijk ste-
den op te nemen en niet door een systematische
keuze van een samensteller. Op de eerste plaats is
dit te zien aan de snelheid waarmee toevallig aan-
gereikte plattegronden in de verzameling werden
opgenomen. Bovendien is elk van de zes delen een
eigen eenheid met de steden in een vaste geografi-
sche volgorde. Telkens als de samenstellers een
nieuwe afbeelding van een stad kregen, werd deze
in een van de latere delen opgenomen, ook al was er
een afbeelding van die stad in een eerder deel opge-
nomen. De oude kaart werd ook niet uit het eerdere
deel verwijderd. Feitelijk is de inhoud van de ver-
schillende delen nooit veranderd.

Daarom komt het voor dat er meer dan vijftig
steden tweemaal in verschillende delen voor-
komen, enkele zelfs driemaal (bijvoorbeeld Rome
en Jeruzalem). Een tweede gevolg van de wens om
zo veel mogelijk steden op te nemen is de ongelijk-
waardige en kennelijk toevallige verdeling van de
verschillende landen over de diverse delen, vooral
de Duitse en Nederlandse steden zijn sterk over-
vertegenwoordigd. Het aanbod van afbeeldingen
en niet een systematische keuze vormde dus de
grondslag voor opname in de atlas (afbeelding 2).

De afgebeelde steden zijn vooral die in de
Nederlanden, het Heilige Roomse Rijk, Midden-
Italië en Andalusië. De Britse Eilanden, Frankrijk
en de rest van Spanje komen er maar ‘bekaaid’ van
af. Deel zes vertoont het merkwaardigste beeld van
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Hedendaagse kaart van de
verspreiding van Europese
steden afgebeeld in de Civita-
tes orbis terrarum. 

3 �

De plattegrond van Utrecht
in de Civitates orbis terra-
rum (eerste deel, kaart 19).



de reeks en lijkt vooral bedoeld te zijn om steden 
in het oostelijk deel van centraal Europa af te beel-
den. Dit houdt verband met de interesse voor dat
gebied naar aanleiding van de Turkenoorlogen.
Veel van de platen in deel zes zijn dan ook eerder
afbeeldingen van belegeringen dan ‘echte’ stads-
afbeeldingen.

Uit deze verdeling van afgebeelde steden leren
we niet zozeer wat het doel van Braun & Hogen-
berg was, maar meer over de beschikbaarheid van
stadsafbeeldingen in Keulen en Antwerpen rond
1600. 

De teksten
Heel belangrijk en vrijwel altijd vergeten of niet
opgemerkt, is de achterkant van de kaartbladen.
Net als Ortelius zorgde Braun voor een beschrij-
ving van het op de kaart afgebeelde gebied, in dit
geval dus een stad. Systematisch onderzoek naar
teksten op atlaskaarten staat nog in de kinder-
schoenen. 

De teksten over de steden behandelen, zoals 
uit een kort onderzoek blijkt, in de meeste gevallen
de geschiedenis van de stad met een verklaring van
de naam, de bijzondere gebouwen en belangrijke
personen die in de stad geboren zijn of gewoond
hebben.

De tekst van Utrecht heb ik voor deze gelegen-
heid wat nader bekeken. De kaart van de Domstad
komt voor in het eerste deel van 1570 (afbeelding 3).
Deze kaart is zeer waarschijnlijk een kopie van de
niet meer bestaande kaart van Melchisedech van
Hoorn uit 1569. In de beide onderhoeken van de
kaart staat relatief veel tekst (zie kader). De tekst
linksonder handelt over de twee steden met de
naam ‘Traiectum’ (Utrecht en Maastricht) en
noemt de belangrijkste literatuur over de stad.
Zoals in die tijd gebruikelijk, worden alleen de
auteurs genoemd omdat de bedoelde werken aan
de geleerde lezer goed genoeg bekend waren.
Omdat wij niet meer zo bekend zijn met de in de
zestiende eeuw beschikbare literatuur, is aange-
vuld welke werken (vermoedelijk) bedoeld zijn:

- Aeneas Sylvius (Enea Silvio Piccolomini, 1405-
1464, in 1458 paus Pius ii). Het is niet duidelijk
welk boek hier bedoeld wordt.

- Otto van Freising, (ca. 1112-1158), Gesta Friderici
imperatoris uit 1157/58, boek i, hoofdstuk 15 (over
Utrecht in Friesland). 

- Raffaelo Maffei van Volaterra (1451-1522), Com-
mentariorum rerum urbanorum libri xxxviii (Rome
1506), boek vii.

- Lambertus Hortensius (ca. 1500-1574), Secessio-
num civilium Ultrajectinarum et Bellorum ab Ann
xxiiii supra m.ccccc usque ad translationum epis-
copatus ad Burgundos libri (Basel 1546).  

- Jacques De Meyere (1491-1552), Commentarii sive
annales rerum Flandricarum (Antwerpen 1561).

De tweede tekst is min of meer een korte samenvat-
ting van de tekst die op de achterzijde staat, echter
eindigend met simpelweg de naam Adrianus Bar-
landus (1486-1538), die de schrijver is van Libelli tres,
conscripti his, qui jucunda, et utili rerum cognitione capi-
untur (1520), een werk over de geschiedenis van Hol-
land en Utrecht.

De tekst op de achterzijde (zie bijlage) gaat voor-
namelijk in op de naamgeving en de geschiedenis
van de stad. De genoemde bronnen zijn de ook op
de kaart genoemde Aeneas Sylvius en Otto van Frei-
sing. Er wordt slechts één beroemde Utrechter ver-
meld: paus Adrianus vi.

Deze tekst is een paar maal veranderd. De eerste
aanvullingen waren al in de editie van 1577 toege-
voegd, zoals informatie over de belegering van het
Vredenburg en het vertrek van het Spaanse garni-
zoen met vrouwen en kinderen op 11 februari 1577.
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Vertaling van de tekst op de kaart
Linksonder: Traiectum is een oude bisschopsstad die
door Antoninus wordt vermeld en zo wordt
genoemd omdat hier een oversteekplaats van de
Oude Rijn zou zijn geweest, door de auteur Jacques
De Meyere, in de Kronieken van Vlaanderen wordt zij
echter Neder-Traiectum genoemd, ter onderschei-
ding van de stad die Traiectum van de Maas (Maas-
tricht) is, ooit de zetel van de Tongerse bisschoppen,
die zich nu in Luik bevindt. Wie meer over deze stad
wil weten, leze Aeneas Sylvius, Otto van Freising,
boek i, hoofdstuk 15, Volaterranus, boek vii, en Histo-
ria van Lambertus Hortensius.

Rechtsonder: Sommigen wijzen deze stad toe aan Hol-
land, anderen aan Friesland: of zij nu in Holland of in
Friesland ligt, zij is ongetwijfeld zeer voornaam,
zowel door de fraaiheid van de particuliere woonhui-
zen als door de clerus. Want zij bezit de zeer befaam-
de colleges [kapittels] van kanunniken, waarbij de
voornaamste plaats het college inneemt dat van de
St.-Maartensdom is; zij heeft ook een bisschop die in
godsdienstige zaken over een zeer groot gebied
heerst; deze is zo rijk en machtig dat hij, als het eens
nodig mocht zijn, veertigduizend man voor de strijd
kan wapenen. Adrianus Barlandus.
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De tekst op de achterzijde van
de plattegrond van Utrecht.



Een tweede toevoeging is: ‘Over de bisschoppen van
Utrecht en over de verschillende vormen en veran-
deringen van deze republiek bestaat er een bijzon-
der boekje in de Vlaamse taal, te Leiden uitgegeven
in 1543’. Dit boekje is onbekend gebleven.

In de editie 1575 is aan het eind van het deel een
‘index’ gevoegd met extra informatie over de ste-
den. Wat Utrecht betreft, is dat de beschrijving die
Aeneas Sylvius geeft. In de editie van omstreeks
1635 is deze tekst als een eerste alinea voor de oude
tekst geplaatst. Opmerkelijk is wel dat er in het
korte tekstje op de kaart zelf meer bronnen ge-
noemd worden dan in de tekst op de achterzijde.

Kostuumfiguren
Op alle platen in de Braun & Hogenberg zijn een
paar personen op de voorgrond afgebeeld. Deze
figuren zijn gekleed in het kostuum dat in de
betreffende stad gebruikelijk was. Natuurlijk geef
dat etnografische informatie, maar daar waren ze
niet voor bedoeld.

Georg Braun schreef in zijn woord vooraf van
1572 dat hij hoopt dat zijn werk niet alleen aange-
naam zal zijn om te zien, maar dat het ook nuttig
zal zijn. Onder andere kan men leren hoe de stads-
muren en verdedigingswerken er uitzien van de
steden die door de Turken veroverd zijn, zodat ze
wellicht weer heroverd kunnen worden. Want,
schreef Braun, zelfs Alexander de Grote had voordat
hij steden ging belegeren deze nauwkeurig laten
onderzoeken en aftekenen om te zien op welke wij-
ze ze het gemakkelijkst veroverd konden worden.

En hij vervolgt:

‘Niemand hoeft er bang voor te zijn, dat ons
werk enige schade aan de Christenen kan bren-
gen, omdat ermee hun voornaamste steden door
de vijand veroverd kunnen worden. Dat gevaar,
wat in wezen niet gering is, hebben wij op deze
manier voorkomen. Wij hebben de verschillen-
de soorten kleding van alle naties en verschil-
lende volkeren, zowel van de hoge als de lage
stand, bij elke stad laten tekenen. En wel daar-
om omdat de bloeddorstige Turken, die geen
gesneden of geschilderde afbeeldingen mogen
zien, dit boek nooit zullen toelaten, hoe veel nut
ze er ook van zouden kunnen hebben’.

En hiermee zijn we op een heel actueel punt geko-
men. Als we de commentaren over de eventuele
toetreding van Turkije tot de Europese Unie lezen,
vraag je je wel eens af of er in 450 jaar eigenlijk wel
iets veranderd is in het Europese beeld van Turkije!

Noot
Dit artikel is een bewerking van de lezing Mapping Towns
of Europe: The European Towns in Braun & Hogenberg’s Town
Atlas, 1572-1618, gehouden op de Conferentie Formatting
Europe – Mapping a Continent, op 16 november 2007 in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Deze volledige lezing
is gepubliceerd in Belgeo: Belgian Journal of Geography
(2008, nr. 3-4, p.371-398).

De informatie is gebaseerd op het onderzoek verricht
voor deel iv van Koeman’s Atlantes Neerlandici, te verschij-
nen in 2010.

Bijlage
Vertaling van de tekst op de achterzijde van de platte-
grond van Utrecht (afbeelding 4)
‘utrecht neder-traiectum, Utricht in de inheemse
taal, een stad die door de zeer sterke ommuring, verdedi-
gingswerken en de vele voor het afweren van de razernij
der vijanden uitermate geschikte torens beroemd en
vermaard is, wordt naar het oordeel van sommigen tot
Holland gerekend; hiermee is Aeneas Sylvius het echter
niet eens, die het een stad van Friesland noemt en daar-
mee dezelfde mening is toegedaan als Otto van Freising,
boek i, hoofdstuk 15. {toev.: Nu is echter onbetwist dat het
bisdom van Utrecht, dat ooit zijn bisschoppen placht te gehoor-
zamen, zich heeft gevoegd naar het Hollandse bestuur onder
Karel v - [1528 PvdK]}. Utrecht bezit land dat zich onder-
scheidt door de grote overvloed en dat slechts iets hoger
is gelegen dan het Hollandse land. Daar komt nog bij
dat zij op een geringe oppervlakte zeer vele mooi en ele-
gant verfraaide, ommuurde steden van niet te onder-
schatten belang in de buurt heeft, die men vanuit
Utrecht allemaal in zeer korte tijd kan bereiken. Men
zegt dat hun heerser, Zijne Hoogheid, de Koning van
Spanje, Filips, vervuld was van een enorme vreugde, 
toen hij deze steden vanaf een hoge uitkijktoren had
gezien, omdat hij meende dat zo’n dichtheid aan steden
en forten een voortreffelijk bewijs van zijn goed onder-
houden grondgebied en ook een buitengewone sieraad
en parel was.

Zij die vreugde scheppen in de studie van de geogra-
fie, beweren dat deze stad Utrecht ooit Antonina werd
genoemd; de stad zou haar oorsprong en naam óf van de
Romeinse senator Antonius, van wie men denkt dat hij
op de vlucht voor de dreigende tirannie van Nero in
Rome deze stad had gebouwd, óf van M. Antonius,
onderbevelhebber van Julius Caesar ten tijde van de 
Gallische oorlog, hebben gekregen, óf zelfs van de keizer
M. Antoninus Pius. Wie van hen dan ook de voortreffe-
lijk stichter van Utrecht is geweest, vast staat dat de stad
van zeer oude oorsprong is, omdat Antoninus er mel-
ding van maakt in zijn Itinerarium (reisbeschrijving) en
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er hier ter plaatse dikwijls zeer veel munten van de Ro-
meinen en andere souvenirs uit de oudheid, betrouwba-
re aanwijzingen voor de ouderdom, worden gevonden.

Nu draagt zij algemeen de naam Traiectum van ‘trai-
cere’ (‘passeren’), vanwege de ongetwijfeld massale door-
reis van handelaars door deze stad (zoals de meesten
menen) óf omdat hier een oversteekplaats van de Oude
Rijn is geweest. Want deze rivier placht deze stad te
bespoelen, die nu via grachten en kanalen, kunstmatig
doorgetrokken vanaf de Rijn, water verkrijgt, zodat de
meesten, die hier minder nauwkeurig over nadenken,
menen dat zij aan de Rijn ligt. Het is echter een rijke en
dichtbevolkte stad die zich zowel onderscheidt door de
fraaiheid van de particuliere woonhuizen als door de
prachtige Colleges [kapittels] van Kanunniken, waarvan
de belangrijkste aan Sint-Maarten is gewijd, een sierlijk
en weelderig heiligdom.

Omdat verder een gunstig Fortuin meestal hen 
die zij genadiger gezind is, een weinig pleegt te verhef-
fen en boven anderen te stellen, waaruit vervolgens
afgunst van de anderen ontstaat, is een zekere vijand-
schap tussen deze stad en het naburige volk ontstaan, 
en wel zo dat het [naburig volk] naar de wapenen heeft
gegrepen, en Utrecht werd ingenomen en verwoest 
door hen die met een bezettingsleger en een hier
gebouwde burcht met de naam Willtenbergh [Wilten-
burg] deze Republiek van Utrecht enige tijd met hun
bewind hebben bestuurd. Van hun ordeloze en onrusti-
ge heerschappij werd deze stad door de inspanning en 
de hulp van Clovis, de zoon van Lotharius, ten slotte
bevrijd.

Koninklijk is de raad van Utrecht waarin geschillen
van naburige steden worden beslecht. Ook de burcht
waaraan de naam Vredenburg is gegeven, is fraai en op
bevel van Karel v extra versterkt gebouwd. {toev.: Deze
burcht werd echter met veel moeite belegerd door de burgers, die
door de zeer grimmige wreedheid van de Spanjaarden zwaar
gekwetst en gekrenkt waren, en ten slotte laten ze de door de
uiterste nijpende nood tot overgave gedwongen Spanjaarden te
goeder trouw heelhuids en ongedeerd gaan, in het jaar des Heils
1577, op 11 februari}. Bovendien wordt zij [Utrecht] toe-
vertrouwd aan het zeer machtige bisdom, waarvan de
bisschop in godsdienstige zaken over een zeer groot
gebied heerst; nadat hij ook de waardigheid van aarts-
bisschop had verkregen, liet hij het meeste daaruit [uit
Utrecht] weggaan vanwege de moord op de zeer recht-
schapen Bonifatius die in deze stad plaatsvond, waaraan
hij [de bisschop] vervolgens op gezag van Pippijn en
Karel de Grote, de zeer genereuze weldoeners van bis-
dommen en kloosters, werd teruggegeven. {toev.: Over de
bisschoppen van Utrecht en over de verschillende vormen en ver-
anderingen van deze republiek bestaat er een bijzonder boekje
in de Vlaamse taal, te Leiden uitgegeven in 1543.} Uit deze

stad is Hadrianus afkomstig, in 1522 de zesde paus met
deze naam. {toev.: Na als jongeman wegens studie naar Leu-
ven te zijn vertrokken en zeer voorspoedig te zijn opgeleid in alle
takken van wetenschap begon deze na enkele jaren uit te blin-
ken. En ten slotte had hij zulke vorderingen gemaakt dat hij als
Eerste van de universiteit werd beschouwd. En omdat hij niet
alleen bekend stond om de gaven van de wetenschap maar ook
om andere gaven van de natuur werd hij naar het hof gehaald
en als leermeester aangesteld over Karel v, die toen kind was;
enkele jaren later werd hij naar Spanje gestuurd met de
bevoegdheid van algemeen bestuurder van het zo grote rijk.
Toen hij dat met grote lof had geleid, werd hij ten slotte ver weg
[terwijl hij er zelf niet bij was] in Rome in plaats van Leo x
benoemd tot paus. In deze functie overleed hij echter in het twee-
de jaar, hoewel hij het verdiende om het ambt van paus meer
jaren te bekleden.}’.

Vertaling van de tekst in de ‘index’ over Utrecht
‘Twee steden dragen de naam traiectum: de ene, lager
gelegen, bij de Bataven, de andere, hoger gelegen, in 
[de regio] Tongeren. Hierover spreekt Aeneas Sylvius als
volgt: ‘Sommigen zeggen dat de voorname stad Traiec-
tum [Utrecht] in Holland ligt. Ons lijkt het niet vreemd
te zijn dat de inwoners van Traiectum [Utrechtenaars]
nu eens aan Friesland en dan weer aan Holland zijn toe-
vertrouwd, aangezien er in de streken die de grenzen
beheersen vaak een machtswisseling plaatsvindt. In
onze tijd worden ze echter noch aan Friesland noch aan
Holland toegewezen. De heerschappij van de Kerk in
Utrecht is slechts ondergeschikt aan de keizer en bezit
uitgestrekt grondgebied dat ingesloten ligt tussen
divergerende armen van de Rijn, waarmee in het oosten
de Friezen en in het zuiden de Westfalen worden ver-
bonden. Holland omsluit het noorden, ten westen van
het hertogdom Gelre wordt het door de rivier de Rijn
gescheiden. Zeer ondeskundig, om niet te zeggen uiterst
misleidend, hebben sommigen in onze tijd echter
beweerd dat Utrecht een stad van de Gallische natie is,
toen het ging om de bisschopsverkiezing. Want hoe zul-
len wij Utrecht aan Gallië toewijzen, hoewel het tussen
twee armen van de Rijn is gelegen, terwijl het vaststaat
dat ook zij die aan deze zijde van de Rijn wonen, Keule-
naren en Klevenaren, Germaans zijn? De ligging, de
zeden en de taal van de Utrechtenaars zijn Germaans.
Utrecht is een rijke en dichtbevolkte stad. De bisschop
van de stad laat tweeduizend strijders ten oorlog uitruk-
ken, als het noodlot toeslaat. Mannen en vrouwen bezit-
ten een buitengewone schoonheid. Tegen invallen van
buitenlanders worden ze zowel door het (laten) over-
stromen van de wateren als door hun eigen moed
beschermd. De volksdrank is bier, wijn wordt aange-
voerd door handelaars.’ Tot zover hebben we de woorden
van Aeneas Sylvius weergegeven.’.
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Straatsburg: ooit een betwiste grensstad 
in een verscheurd Europa
ben de pater

n 2009 is het zestig jaar geleden dat
de in 1949 opgerichte Raad van Euro-
pa haar domicilie kreeg in Straats-
burg. De keuze voor deze locatie was
weloverwogen. Eeuwenlang stond de
stad symbool voor de strijd tussen de

twee grootste continentale machten van Europa:
Frankrijk en Duitsland. De stad was afwisselend in
handen van Duitsers (tot 1682), Fransen (tussen
1682 en 1870), Duitsers (1871-1918), Fransen (1919-
1939), Duitsers (1940-1944) en wederom Fransen
(vanaf 1945). De stad lag en ligt niet alleen tussen
twee landen, maar ook tussen twee talen (Romaans
en Germaans) en na de Reformatie tussen twee
godsdiensten (katholiek en protestants), met alle
spanningen van dien. In het naoorlogse Europa
moest de keuze van Straatsburg als vestigings-
plaats voor de Raad van Europa onderstrepen dat
het verleden was overwonnen en een verenigd
Europa de toekomst had – ook in Straatsburg. De
komst nadien van het Europarlement bevestigde
haar nieuwe rol als verbindende stad.

Over Straatsburg als symbool van samenwer-
king is in de Bijzondere Collecties van de Universi-
teitsbiblioteek Utrecht weinig te vinden, maar over
haar positie als grensstad des te meer. De rijkste
bron uit deze collecties is Strassburg und seine Bauten,
een prachtwerk uit 1894 (aa qu 173). Maar ook kaar-
ten en reisgidsen, aanwezig in respectievelijk de
kaartenzaal en de geografiecollectie van de Univer-
siteitsbibliotheek, zijn onmisbaar voor wie de
stadsontwikkeling wil bestuderen.

Duitse stad tot 1682
De oudste kaarten van Straatsburg dateren uit de
zestiende eeuw. De stad is dan al vele eeuwen oud;

als zoveel steden langs of in de buurt van de Rijn
heeft ze een Romeinse oorsprong. Na de ineenstor-
ting van het Romeinse rijk, verviel ook de stad. De
groei begon weer in de middeleeuwen. Rond 1100
werd begonnen met de kathedraal, waarvan de toren
in 1439 werd voltooid. Ze zou, 142 meter hoog, meer
dan 500 jaar het hoogste gebouw van Europa blijven.
De stad breidde zich uit tot 1440; pas ver in de
negentiende eeuw zal wederom groei optreden.

De welvaart van de stad was te danken aan zowel
de vruchtbare grond in haar omgeving als aan haar
strategische ligging op handelsroutes. De eerste
transportas was uiteraard de Rijn, die voor een
noord-zuidverbinding zorgde. Straatsburg lag op
enkele kilometers afstand van de Rijn. Afbeelding 1
laat die locatie prachtig zien, evenals de Ill, de zijri-
vier waaraan de stad ligt en die verder noordwaarts
in de Rijn uitkomt. Schepen laadden in Straatsburg
graan en wijn, vanaf de zeventiende eeuw ook tabak,
uit de Elzas in om ze via de Ill en Rijn naar elders te
brengen. Ook vervoerden ze goederen die over de
Alpenpassen uit Italië waren gearriveerd verder
noordwaarts, richting Rijnland en de Lage Landen.
Daarnaast was er een oost-weststroom: sinds 1388 lag
er een brug over de Rijn, zodat handel kon plaatsvin-
den tussen Franse en Duitse steden. Veel aangevoer-
de goederen werden aangeboden op de beroemde
jaarmarkten, die de stad sinds 1336 organiseerde.

In de zestiende eeuw beleefde Straatsburg haar
grootste bloei. In 1529 bekende ze zich tot het
lutherse geloof. In de Münster werden voortaan pro-
testantse diensten gehouden. De stad ontwikkelde
zich tot een bolwerk van verlicht protestantisme en
humanisme. In 1568 kwam er een voorloper van de
universiteit, die in 1621 tot een echte universiteit
werd verheven. Hoewel het precieze aantal inwoners
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Eeuwenlang was Straatsburg een immense vestingstad. Vauban bouwde er vanaf 1682 zijn vestingwerken in opdracht van de Franse
Zonnekoning. Twee eeuwen later legden de Duitsers er hun verdedigingslinies aan. In de geschiedenis van de stad weerspiegelt zich
de Europese loop der historie.



� 1
Straatsburg, Ill en Rijn, op
een reconstructiekaart uit
Strassburg und Seine 
Bauten, 1894 (Utrecht ub,
aa qu 173). De Rijn was in
1894 al gekanaliseerd (de
loop ervan is aangegeven),
maar de kaart toont nog haar
natuurlijke bedding.
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niet bekend is, moet dat rond 1550 zo’n 30.000 tot
40.000 zijn geweest. Straatsburg was één van de
grote Duitse steden.

De neergang begon aan het einde van de zes-
tiende eeuw. Lokale oorlogen tussen de stad en de
bisschop die het omliggende gebied in handen had
– hij was tot 1261 ook heerser over stad, maar werd
toen de stad uitgejaagd; voortaan was de stad in
handen van rijke kooplieden, gilden en lokale adel
– en vervolgens de Dertigjarige Oorlog berokken-
den de stad grote schade. De periode van oorlog
werd in 1648 afgesloten met de Vrede van Westfa-
len. De stad had toen nog maar ongeveer 25.000
inwoners.

Stad van de Franse koning: 1682-1789
Na 1648 is van een aanhoudende opbloei van de
Straatsburgse economie geen sprake. De stad lijkt
gebukt te gaan onder de oprukkende Fransen. Uit-
eindelijk valt in 1681 het doek: na de Elzas wordt nu
ook Straatsburg ingelijfd in het koninkrijk van
Lodewijk xiv. Na sinds 1262 een vrije stad te zijn
geweest (onder een zeer lichte protectie van de
Duitse keizer), wordt de stad nu eigendom van de
Zonnekoning. Hoewel ze een deel van haar autono-
mie mag behouden (de stad krijgt een uitzonde-
ringspositie in Frankrijk: zo is naast het Frans het
Duits toegestaan en wordt vrijheid van godsdienst
beloofd), wordt ze toch Frans. Het eigen stadsleger
verdwijnt, een Frans garnizoen komt. Er mag geen
eigen munt meer worden geslagen; de Münster

wordt weer ingericht voor rooms-katholieke dien-
sten. De rooms-katholieke bevolking, in de zestien-
de eeuw een minderheid geworden in Straatsburg,
groeit weer en zal in de loop van de achttiende
eeuw de meerderheid krijgen. Het bestuur komt in
handen van Franse zetbazen, die vanaf 1740 zetelen
in het nieuwe Château de Rohan, naast de kathe-
draal: een heus stadspaleis. De modes in Parijs krij-
gen meer en meer navolging in Straatsburg.

Het eerste dat Lodewijk xiv doet na de inname is
zijn vestingbouwer Vauban opdracht te geven de
stad te omgeven met uitgebreide vestingwerken.
Afbeelding 2 laat de stad zien in 1680, toen de stad
nog nét Duits was, afbeelding 3 de stad met Vau-
bans fortificaties. Bij de Rijn komt een citadel die de
stad, de brug over de rivier en de scheepvaart moet
beschermen. Op de oostoever, in Kehl, bouwt Vau-
ban ook een vesting, maar die moeten de Fransen
bij de Vrede van Rijswijk (1697) teruggeven aan de
Duitsers. Die vesting zal in 1815 worden gesloopt
(afbeelding 4).

Het belangrijkste onderdeel van Vaubans ves-
tingwerken, dat tegenwoordig nog in volle glorie
bestaat, is de Barrage Vauban. De barrage moest
voorkomen dat vijanden op boten stroomafwaarts
de Ill afvarend gemakkelijk de stad konden benade-
ren. Sluiting van de barrage betekende dat de Ill
niet meer kon afwateren en het gebied ten zuiden
van de stad onder water kwam te staan: een inun-
datietactiek die ook in Nederland is toegepast.

In de achttiende eeuw drukken de Fransen meer
en meer een stevig stempel op de gebouwde omge-
ving van de stad zelf: de overheersende bouwstijl
wordt de Franse (lees Parijse), met leien daken,
mansardes, smeedijzeren balkonnetjes en dergelij-
ke. Het Château de Rohan bijvoorbeeld is een klein
Versailles, gebouwd door Franse ambachtslui. De
bevolking groeit niet snel maar wel gestaag: het
aantal inwoners is in 1726 35.000, in 1789 – het revo-
lutiejaar – 50.000.

Straatsburg als departementshoofdstad: 1789-1870
In de Franse Revolutie verliest de koning niet alleen
zijn hoofd maar ook zijn steden: Straatsburg wordt
een departementshoofdstad en zal dat tot 1871 blij-
ven. Verdacht van Duitse en lutherse sympathieën
wordt de universiteit gesloten.

In de negentiende eeuw blijft Straatsburg pri-
mair een handelsstad en wordt geen industriestad.
Dankzij nieuwe kanalen wordt ze verbonden met
andere Franse rivieren en dus ook steden (zoals
Lyon en Parijs). Zowel het Canal de la Marne au
Rhin (1853) en het Canal du Rhône au Rhin (1834)
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Straatsburg in 1680, nog 
in Duits bezit. Bron: 
Strassburg und Seine 
Bauten, 1894
(Utrecht ub, aa qu 173).



begint (eindigt zo men wil) in Straatsburg. Afbeel-
ding 4 laat linksboven een ouder kanaal zien dat
bovenstrooms van de stad in de Ill uitkomt. De
kaart, uit 1828, toont nog (net als afbeelding 1) de
oorspronkelijke vlechtende Rijn. Twee dunne lij-
nen geven de contouren aan van de Rijn, zoals deze
eruit zal zien als ze tussen Basel en Mannheim is
rechtgetrokken, gekanaliseerd en genormaliseerd.
Dat project, begonnen in 1817 door Johann Gott-
fried Tulla, zal een einde aan overstromingen
maken en de bevaarbaarheid verbeteren (de vaar-
geul wordt dieper, maar door de toegenomen
stroomsnelheid is het stroomopwaarts varen geen
sinecure). Het project is mogelijk omdat aan de
oostoever, in Duitsland, eindelijk dankzij Napoleon
één politiek territorium ligt (namelijk Baden) en
geen lappendeken meer (Napoleon bracht het aan-
tal politieke eenheden in Duitsland terug van onge-
veer 300 naar veertig). Dankzij deze eenwording
kunnen tussen Baden en Frankrijk afspraken wor-
den gemaakt over de Rijnnormalisering. Ook wordt
besloten de Rijnvaart vrij te maken, en geleidelijk
allerlei oude protectiemaatregelen te schrappen.

In 1841 krijgt Straatsburg haar eerste spoorlijn,
naar Basel. Een kwart eeuw later ligt ze in een net-
werk van spoorwegen, ook richting Duitsland (in
1861 wordt parallel aan de reeds bestaande houten
brug voor landverkeer een spoorbrug over de Rijn
gelegd). In 1852 komt er een elektrische telegraaf
met Parijs. In 1858 heeft ze 68.000 inwoners, in 1876
94.000. Ze neemt daarmee (net als in de achttiende
en twintigste eeuw) ongeveer een tiende plaats in
op de lijst met Franse steden, gerangschikt naar
inwonertal.

Straatsburg wederom Duits: 1870-1918
Wie de hoofdstukken over Straatsburg in oude reis-
gidsen doorleest, proeft de emoties als het Duitse
beleg van 1870 aan de orde komt. Afbeelding 5 laat
de belegerde stad zien. Het deel Vosges, Lorraine,
Alsace (1922) van Les guides bleus prijst de ‘heroïsche
energie’ waarmee haar inwoners de ‘verschrikkin-
gen’ van het bijna twee maanden durende beleg
doorstaan en de beschietingen van de Duitsers – er
worden 193.722 projectielen op de stad afgeschoten,
aldus de gids – weerstaan. Uiteindelijk moet de stad
met haar kleine garnizoen (18.000 manschappen)
zich overgeven; de Duitse overmacht (met 60.000
manschappen) is te groot. Maar aan de moed van de
Fransen heeft het niet gelegen. De Duitse Baedeker is
in Die Rheinlande, Schwarzwald, Vogesen (1912) veel
zakelijker: op 30 september 1681 werd de stad door
de Franse koning bezet, op 27 september 1870 gaf de

stad zich over aan de Duitsers, en op 10 mei 1871
werd de stad weer officieel een onderdeel van het
Duitse Rijk. Wat ooit verloren ging, is weer terug in
handen van de rechtmatige bezitter.

Ze wordt uitgeroepen tot de hoofdstad van
Reichsland Elsass-Lothringen, het gebied dat de Fran-
sen in 1871 moesten afstaan aan de zegevierende
Duitsers. Een nieuwe hoofdstad verdient ook een
nieuw machtscentrum, dat de Duitsers vanaf onge-
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Straatsburg uitgebreid met
vestingwerken door Vauban.
Het zuiden ligt boven
(Utrecht ub, kaart: Moll
702).

� 4
Straatsburg en de directe
omgeving in 1828, op de
Topographische Karte des
Rheinstromes und seiner
beiderseitigen Ufer […]
door het Bureau der Grossher-
zoglich Badischen Rhein-
gränz-Berichtigungs Com-
mission in Calrsruhe (Utrecht
ub, kaart: * viii*.E.a.21).
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Straatsburg in 1870, belegerd
door de Duitsers. Bron:
Strassburg und Seine Bau-
ten, 1894 (Utrecht ub, AA qu
173).

6 �

Straatsburg met aan de
noordzijde de Neustadt in
aanleg. Uit: Meyers Kon-
servations-Lexikon, 1897.



veer 1880 bouwen in het noorden, direct aanslui-
tend op de oude stad. Deze Neustadt in aanleg is
zichtbaar in afbeelding 6. Het ontwerp daarvoor,
van stadsbouwmeester Johann Gottfried Conrath,
wordt in 1878 goedgekeurd. De Neustadt moet
grandeur uitstralen. Middelpunt wordt de Kaiser-
platz (na 1919 Place de la République), die in één
rechte lijn ligt met de toren van de Münsterkathe-
draal, de Kaiser Friedrich Strasse (nu: Avenue de la
Paix) en een nieuwe stadspoort: Schiltigheimer
Thor. Die poort is er één van verscheidene in een
nieuw aangelegde Duitse omwalling, die op ruime
afstand de stad omcirkelt. Inmiddels is het bereik
van het moderne geschut zo groot, dat die afstand
wel omvangrijk moet zijn – vergelijk de Stelling
van Amsterdam die in dezelfde tijd wordt aange-
legd in Holland om de hoofdstad te beschermen.
Loodrecht op deze rechte lijn loopt, vanuit de Kai-
serplatz, een tweede boulevard, de Kaiser Wilhelm
Strasse, die het Kaiserpalast aan de Kaiserplatz ver-
bindt met het hoofdgebouw van de heropgerichte
universiteit, die, het zal niet verrassen, de Kaiser
Wilhelm Universität heet. Parallel aan de Kaiser
Wilhelmstrasse komt de lange rechte Vogesen
Strasse die overgaat in de Schwarzwald Strasse, 
een boulevard ten behoeve van het verkeer.

In de Neustadt komen pronkgebouwen van
Wilhelmische snit. Het Kaiserpalast (nu Palais de
Rhin) is geïnspireerd op renaissancepaleizen uit
het Florence van de Medici. Majestueus zijn ook
het hoofdgebouw van universiteit, bibliotheek,
postkantoor en regionaal parlementsgebouw.
Tevens verrijzen er kazernes, garnizoenskerken en
woningen van Duitse nieuwkomers, zoals profes-
soren, bestuurders en officieren. Hoe groot het 
garnizoen is dat in de stad is gelegerd blijkt uit de
volkstelling van 1890: 109.700 inwoners exclusief
soldaten, 123.500 inclusief soldaten.

Ook buiten de Neustadt zijn er veranderingen,
al zijn dat eerder uitingen van modernisering dan
van verduitsing. Zo worden vaarverbindingen met
de Rijn verbeterd, komen er waterleiding en rio-
lering, en worden de binnenvaarthavens aan de
Rijn uitgebreid (vervoer van kolen per schip wordt
belangrijk – het is de tijd dat Duitsland snel indus-
trialiseert; rondom de havens zal in de loop der tijd
een flinke industrie ontstaan, waaronder raffinade-
rijen). In 1878 wordt het oude kopstation (gelegen
op de plek van de Markthalle, afbeelding 6)
gesloopt en vervangen door het huidige station op
een locatie die doorgaande lijnen toestaat. De grote
ovalen Bahnhof Platz voor het station is ook een
Duitse schepping.

Vanaf 1919
Als Duitsland de Eerste Wereldoorlog verliest,
komt Elzas-Lotharingen weer in Franse handen,
inclusief Straatsburg. Alle in de Duitse tijd aan-
gelegde straten krijgen goede Franse namen, en 
de grote gebouwen in de Neustadt worden door 
de Fransen overgenomen en van nieuwe functies
voorzien.

Nog een keer komen de Duitsers terug, in 1940.
De bevolking is eerder al – in de herfst van 1939 –
geëvacueerd: de Fransen zien de oorlog aankomen
en vertrouwen niet op de stedelijke vestingwerken
maar op hun Maginotlinie die tien jaar eerder was
aangelegd van de Noordzeekust tot de Alpen.

De nieuwe eigenaren bedenken onmiddellijk
plannen om de stad verder uit te breiden volgens de
stedenbouwkundige en architectonische principes
van Albert Speer, Hitlers eigen architect. De plan-
nen voor Straatsburg lijken sprekend op die van
Germania, zoals Berlijn zal gaan heten na de Duitse
eindoverwinning. Alleen de schaal is beduidend
kleiner. Toch worden hier ook zichtassen ingete-
kend, brede boulevards waarlangs het goed mar-
cheren is, grote rotondes: imponeerarchitectuur.
Uiteraard komt van al deze plannen weinig terecht.
De geallieerden bombarderen Straatsburg en
bevrijden haar in november 1944. Vijf jaar later 
vergadert de Raad van Europa in de stad. Dat de
stad in een hoog tempo zou uitgroeien tot een sym-
bool van samenwerking: het is een ontwikkeling,
waarvan de inwoners van Straatsburg – gewend
aan oorlog, geweld en bezettingen – in 1944 nog
niet durfden dromen.
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Vier eeuwen de hemel geobserveerd 
en in kaart gebracht: Utrechtse collecties 
oude sterrenkundige drukken
robert h. van gent

l kort na de oprichting van de Utrechtse
universiteit werd in 1642 door de
vroedschap van de stad het besluit
genomen om, in navolging van 
Leiden in 1634, ook een sterren-
kundige waarneemplek in te 

richten voor het verrichten van ‘astronomische 
speculatiën’. Hiervoor werd een platform geschikt
gemaakt boven op de oude Smeetoren (gebouwd
tussen 1122 en 1145) op de zuidwestelijke vesting-
muur van de stad (nu de Bartholomeïbrug bij de
Lange Smeestraat). Ruim twee eeuwen lang werd
vanaf deze plek de sterrenkunde beoefend en kon-
den studenten en geïnteresseerden met eenvoudige
instrumenten astronomische waarnemingen doen. 

Een echte sterrenwacht kwam er pas in 1854
toen, dankzij de inspanningen van de Utrechtse
meteoroloog en sterrenkundige Christophorus
Henricus Didericus Buys Ballot (1817-1890), een
modern ingericht meteorologisch en sterrenkundig
observatorium bovenop het voormalig stadsbol-
werk Sonnenborgh werd gebouwd. Nadat de meteo-
rologen in 1897 naar een nieuw gebouw in De Bilt
vertrokken, bleven de sterrenkundigen in Sonnen-
borgh achter dat zich in de loop der jaren tot één
van de belangrijkste centra van sterrenkundig
onderwijs en onderzoek in Nederland ontwikkelde.

Ook nadat het Sterrenkundig Instituut in 1987
naar De Uithof verhuisde, om de samenwerking
met het in 1965 opgerichte Laboratorium voor
Ruimteonderzoek (nu Stichting Ruimte Onderzoek
Nederland) te bevorderen, heeft Sonnenborgh haar
plek als ‘sterrenkundig centrum’ nog steeds behou-
den. Nu zijn in een deel van het bolwerk de kanto-
ren gevestigd van ‘Stichting De Koepel’, waarin de
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en

Sterrenkunde (knvws), de Nederlandse Vereniging
voor Ruimtevaart (nvr) en de Jongerenwerkgroep
voor Sterrenkunde (jwg) zijn opgenomen, terwijl
in het overig deel, nu bekend als Museum Sterren-
wacht Sonnenborgh, de geschiedenis van het bol-
werk en de sterrenkunde in Utrecht worden be-
licht. Nog steeds worden alle data in de Sterrengids,
een jaarlijkse uitgave van de knvws waarin de
hemelverschijnselen van het lopende jaar worden
voorspeld, berekend voor Sonnenborgh vanwege
haar centrale ligging in Nederland.

De vorming van de sterrenkundige boekencollectie
Dankzij het sterrenkundig onderwijs en onderzoek
in Utrecht heeft de universiteit in de afgelopen
eeuwen een grote collectie sterrenkundige drukken
verzameld, die tot één van de omvangrijkste en 
volledigste van Nederland gerekend mag worden.
In dit opzicht kan het zeker wedijveren met de
Leidse collectie van sterrenkundige drukken (nu
verspreid over de Universiteitsbibliotheek Leiden,
de bibliotheek van de Leidse Sterrenwacht in het
Gorlaeus Laboratorium en de bibliotheek van
Museum Boerhaave).

Het grootste deel van de sterrenkundige collec-
tie in Utrecht wordt natuurlijk gevormd door het
bezit van het Sterrenkundig Instituut, dat sinds
2008 vrijwel in zijn geheel in de Universiteits-
bibliotheek is opgenomen. De rijkdom van deze
collectie is voor een belangrijk deel te danken aan
de aankopen en schenkingen van haar vroegere
directeuren. Onder deze moet met name Jean Abra-
ham Chrétien Oudemans (1827-1906), directeur van
de sterrenwacht van 1875 tot 1898, genoemd wor-
den. Nog steeds herinneren de roze etiketjes voorin
vele achttiende- en negentiende-eeuwse drukken
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Al bijna vier eeuwen lang wordt in Utrecht sterrenkundig onderwijs en onderzoek op universitair niveau bedreven. Hierdoor heeft de
Universiteitsbibliotheek Utrecht een zeer rijke en veelzijdige collectie van sterrenkundige drukken verzameld. Hoe verhoudt deze
collectie zich tot andere soortgelijke collecties in Nederland en wat maakt de Utrechtse collectie zo interessant? En hoe kan de biblio-
theek ervoor zorgen dat de Utrechtse collectie ook in de toekomst op peil blijft?



aan de boeken uit zijn eigen bezit. Ook zijn opvol-
ger Albertus Antonie Nijland (1868-1936), directeur
van 1898 tot aan zijn dood, verrijkte de bibliotheek
naast de reguliere aankopen zo nu en dan met een
bijzonder werk. Zo verwierf hij voor de sterren-
wachtbibliotheek tegen het einde van zijn loop-
baan een schitterend ingekleurd exemplaar van de
Harmonia macrocosmica (1660/1661) van de Duits-
Nederlandse kosmograaf Andreas Cellarius (ca.
1596-1665). Volgens een bijgevoegde briefwisseling,
die nu helaas verloren is gegaan, betaalde hij dit
exemplaar uit zijn eigen zak.

Naast de omvangrijke collectie van het Sterren-
kundig Instituut zelf wordt een belangrijk deel van
de Utrechtse collectie oude drukken gevormd door
de bijzondere collectie sterrenkundeboeken van
Jacob Maurits Carel baron van Utenhove van
Heemstede (1773-1836), die in 1837 door zijn wedu-
we aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht werd
geschonken. Kort daarna verwierf de bibliotheek
tevens nog de omvangrijke boeken- en kaartenver-
zameling van de Utrechtse wis-, natuur- en ster-

renkundige Gerrit Moll (1785-1838), waarin vele
bijzondere en zeldzame sterrenkundige kaarten
zijn opgenomen. Ook het Sterrenkundig Instituut
bouwde in het loop der jaren een grote collectie
sterrenkaarten op die nu als de ‘Sonnenborgh-
collectie’ in de kaartenverzameling van de Univer-
siteitsbibliotheek Utrecht zijn opgenomen.

Enkele hoogtepunten uit de collectie
Onder de oude sterrenkundige werken in de Uni-
versiteitsbibliotheek Utrecht kunnen onder meer
genoemd worden: vroege drukken van de Almagest
van Claudius Ptolemaeus van Alexandrië (meerdere
edities vanaf 1496), de Alfonsinische Tafels (edities 
van 1518/21 en 1545), de Cosmographia van Petrus
Apianus (meerdere edities vanaf 1537) en andere
beroemde sterrenkundige werken. Ook de werken
van beroemde sterrenkundigen zoals Nicolaus
Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo
Galilei, Johannes Hevelius, Christiaan Huygens en
hun tijdgenoten zijn hier in ruime mate aanwezig.

Naast het boekenbezit heeft de bibliotheek
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1 �

De zuidelijke sterrenbeelden
van Petrus Plancius in de
Uranometria van Johann
Bayer, [1603]. Petrus Plancius
(1552-1622) baseerde zijn
nieuwe sterrenbeelden op de
waarnemingen van Pieter
Dircksz Keyser († 1596) en
Frederick de Houtman (1571-
1627), opgemeten tijdens de
‘Eerste schipvaart naar Oost-
Indië’. Bayers sterrenatlas
was de eerste die een volledig
overzicht van zowel de noor-
delijke als de zuidelijke ster-
renhemel gaf (Utrecht ub,
Utenhove fol 39).



dankzij het Sterrenkundig Instituut een bijna
complete verzameling van sterrenkundige tijd-
schriften verworven, vanaf de allereerste reeksen
uit het begin van de negentiende eeuw (Zeitschrift
für Astronomie und verwandte Wissenschaften en de
Astronomische Nachrichten) tot de meest recente
(waarvan inmiddels veel ook digitaal beschikbaar
zijn). Hieronder is soms een titel te vinden, zoals
bijvoorbeeld Urania: officiëel orgaan van het Neder-
landsch Genootschap voor Astronomie en Moderne Astro-
logie, dat men nu niet meteen als ‘wetenschappelijk
relevant’ zou aanmerken maar die men destijds
waarschijnlijk op heeft genomen om de collectie zo
‘volledig’ mogelijk te maken.

Ook de Utrechtse collectie ‘instituutspublica-
ties’ – sterrenkundige waarneemreeksen en jaar-
verslagen (vaak gevuld met sterrenkundige waar-
nemingen van allerlei aard), die sterrenwachten 
in de negentiende eeuw en de eerste helft van de
twintigste eeuw kosteloos met elkaar uitwisselden
– mag op dit gebied tot één van de meest complete
collecties ter wereld gerekend worden.

Hemelkartografie in de universiteitsbibliotheek
De meest tot de verbeelding sprekende drukken in
de Utrechtse collectie zijn ongetwijfeld de vele ster-
renatlassen, sterrenkaarten en maankaarten. Met

name de oudere uitgaven, waarop de sterrenbeeld-
figuren nog in hun volle glorie zijn ingetekend,
laten een sterrenhemel zien die rijk gevuld is met
mythologische figuren en voorstellingen.

Onder de mooiste en meest invloedrijke sterren-
atlassen in de Utrechtse collectie mogen genoemd
worden: de Uranometria (1603) van Johann Bayer
(afbeelding 1), de Harmonia macrocosmica (1660/61)
van Andreas Cellarius (afbeelding 2), de Firmamen-
tum Sobiescianum sive Uranographia (1690) van Johan-
nes Hevelius, de Atlas coelestis (1729) van John
Flamsteed, de Atlas coelestis (1742) van Johann
Gabriel Doppelmayer en de Uranographia (1801) van
Johann Elert Bode. Deze atlassen (en hun opvolgers
in de negentiende en twintigste eeuw) laten tref-
fend zien hoe in de afgelopen vier eeuwen de karte-
ring van de sterrenhemel steeds nauwkeuriger en
vollediger werd. Een ontwikkeling die mogelijk
was dankzij de uitvinding van de telescoop in 1608
in Middelburg. Met behulp van de telescoop werd
het mogelijk om sterren te zien die met het blote
oog onzichtbaar waren en ook om hun positie aan
de hemel met grotere precisie vast te leggen.

Rond 1700 konden op deze wijze ruim 1.600 ster-
ren in beeld gebracht worden, rond 1800 was dit
vermeerderd tot ruim 17.000 en tegen 1900 was dit
opgelopen tot ongeveer 325.000. Gedurende de
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2 �

Verbeelding van de christelij-
ke sterrenbeelden in de Har-
monia macrocosmica van
Andreas Cellarius, [1660/61].
Cellarius volgde in deze
afbeelding de indeling van de
Augsburgse advocaat en ster-
renkundige Julius Schiller (ca.
1580-1627). Naar Schillers
indeling werden de sterren-
beelden ten zuiden van de die-
renriem vernoemd naar perso-
nen en zaken uit het Oude
Testament. Evenzo werden de
sterrenbeelden ten noorden
van de dierenriem vernoemd
naar personen en zaken uit
het Nieuwe Testament. De
twaalf dierenriem sterren-
beelden werden vervangen
door de twaalf apostelen
(Utrecht ub, Rariora ligkast
115).



� 3
De grote maankaart van
Jean-Dominique Cassini,
[1787]. Het betreft een her-
druk van de oorspronkelijke
koperplaat van 1679. Zoals
de meeste maankaarten, die
vóór het begin van het ruim-
tevaarttijdperk werden uitge-
geven, is deze maankaart
georiënteerd met het zuiden
boven en het noorden onder,
omdat dit het beeld is dat in
een (omkerende) sterrenkijker
zichtbaar is (Utrecht ub,
kaart: Moll Mappae Astro-
nomicae 79 [56]).
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� 4
Pamflet over de totale 
zonsverduistering van 12
augustus 1654, mogelijk 
door Dirck Stoop. In dit 
pamflet wordt een voorstel-
ling gegeven van een groep
omstanders, die naar een
zonsverduistering kijken. 
De bijna totaal verduisterde
zon is linksboven te zien. De
meeste toeschouwers kijken
met een stuk beroet glas naar

de zon maar op de voorgrond
links laat een oude man de
verduistering aan een vrouw
met kinderen zien door 
middel van spiegeling in 
een ondiepe kom met olie 
of water. De vier kinderen op
de voorgrond rechts proberen
hetzelfde te doen met water 
in een houten emmer (Utrecht
ub, kaart: Sonnenborgh 
13 R 16).



twintigste eeuw zou dit laatste aantal nog vele
malen overtroffen worden dankzij de toepassing
van de fotografie, foto-elektronische detectoren en
de mogelijkheid om telescopen, ver boven de hin-
der van de atmosfeer, in een baan om de aarde te
brengen.

Maar ook de zon, de maan, planeten en kometen
werden de afgelopen vier eeuwen in steeds meer
detail bestudeerd. Met name van de maan zijn
vanaf de zeventiende eeuw vele kaarten in druk
verschenen die in de Utrechtse collectie zijn opge-
nomen (afbeelding 3).
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Kaarten en pamfletten over bijzondere hemel-
verschijnselen
Bijzondere hemelverschijnselen zoals zons- en
maansverduisteringen, planeetovergangen voor
de zonneschijf of de voorspelde terugkeer van een
periodieke komeet gaven vaak aanleiding tot het
drukken van speciale kaarten en pamfletten,
waarop de plaats en verloop van het hemelver-
schijnsel en de tijden hiervoor werden voorspeld.
Deze vonden gretig aftrek, niet alleen bij weten-
schappers maar eveneens bij het lekenpubliek
(afbeeldingen 4 en 5).



Ook deze groep van meestal efemere en nu 
zeldzame drukken is in de kaartencollectie van de
universiteitsbibliotheek ruim vertegenwoordigd.
Daarbij is dit materiaal historisch gezien erg inte-
ressant omdat zij – in plaats van door professionele
sterrenkundigen – vaak door minder bekende 
personen werd uitgegeven, zoals onderwijzers in 

de wis- en zeevaartkunde, landmeters en perso-
nen die men nu als ‘amateur-sterrenkundigen’ 
zou bestempelen. Onder deze personen waren 
(in Nederland) vooral Andreas van Luchtenburg 

� 5
Pamflet met een wereldkaart
in twee halfronden met de
zichtbaarheid van de zons- en
maansverduisteringen in
1738, 1739 en 1740 (Amster-
dam: Reinier en Josua Ottens,
1738). Op deze wereldkaart
geeft Simon Jansz Panser uit
Emden de gebieden aan
waarop de ringvormige zons-
verduisteringen van 15
augustus 1738 en 4 augustus
1739 zichtbaar zullen zijn.
De hiervoor benodigde bere-
keningen waren gebaseerd op
de astronomische tabellen
van de Franse sterrenkundige
Philippe de la Hire (1640-
1718). De diagrammen onder
de wereldkaart vertonen
onder meer de zonsverduiste-
ringen van 15 augustus 1738,
4 augustus 1739, 30 december
1739 en 13 juli 1748, zoals
deze vanuit Amsterdam
zichtbaar zullen zijn. Andere
diagrammen tonen de
maansverduisteringen van 24
januari 1739 en 13 januari
1740 (Utrecht ub, kaart:
Moll Mappae Astronomicae
55 [37]).
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(† 1709), Nicolaas Samuelsz Cruquius (1678-1754),
Simon Jansz Panser (1696-1754), Gerbrand Nico-
laas Bak († 1781) en Lambertus Nieuwenhuis
(1740/41-1810) zeer actief. Een groot aantal van
deze sterrenkundige pamfletten is onlangs,
samen met een rijke selectie van historische 
sterrenkaarten en maankaarten, digitaal beschik-
baar gemaakt via de website van de Universiteits-
bibliotheek Utrecht (http://kaarten.library.uu.nl/
> collecties)

De toekomst van de collectie sterrenkundige 
drukken
Vooruitblikkend naar de nabije toekomst rijst
vanzelfsprekend de vraag of de rijke collectie ster-
renkundige drukken in de Universiteitsbiblio-
theek Utrecht, net als in het verleden, blijvend
aangevuld en uitgebreid zal worden. De toene-
mende kosten van boeken en tijdschriftabonne-
menten hebben in de afgelopen jaren echter het
Sterrenkundig Instituut er toe gedwongen om het
aankoopbeleid sterk in te perken. Van een aantal
sterrenkundige tijdschriften is het abonnement
inmiddels al opgezegd en daarnaast worden nu
minder boeken dan voorheen voor de sterren-
wachtbibliotheek aangeschaft. Bovendien dreigt
nu, omdat de sterrenkundebibliotheek na de ver-
huizing naar de universiteitsbibliotheek geen
deel meer uitmaakt van het Sterrenkundig Insti-
tuut, een zekere onverschilligheid bij Utrechtse
sterrenkundigen te ontstaan waardoor men het
bijhouden en het aanvullen van de collectie ster-
renkundige drukken van minder belang acht.

Gehoopt mag echter worden dat goede afspra-
ken tussen het Sterrenkundig Instituut en de
Universiteitsbibliotheek Utrecht ervoor zullen
zorgen, dat ook in de toekomst de Utrechtse col-
lectie sterrenkundige drukken tot één van de rijk-
ste en meest actuele collecties op dit gebied in
Nederland gerekend mag worden.
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Kaart van de landen gelegen in Oegstgeest: 
het verhaal achter een eenvoudig kaartje 
elger heere

e kaart heeft de afmetingen 
47 x 30 centimeter (afbeelding 
1). Het betreft een manuscript-
kaart op perkament. Manus-
criptkaarten zoals deze zijn
tamelijk standaard opgebouwd.

Het eerste dat opvalt is de kompasroos, die bijna
groter is afgebeeld dan de percelen zelf. Kompas-
rozen op manuscriptkaarten zijn vaak een visite-
kaartje van de landmeter, die de kaart met de 
kompasroos vervaardigd heeft. Vaak is het moge-
lijk om de maker van een kaart te herkennen aan 
de kompasroos. 

Een tweede element, dat op vrijwel alle manu-
scriptkaarten staat, is de schaalaanduiding. Hier
gebeurt dat op twee manieren: door een schaal-
passer en een schaalstok. De afstand tussen de
poten van de passer is in werkelijkheid vijftien
Rijnlandse roeden. De lengte van de schaalstok
bedraagt 9,5 centimeter, welke overeenkomt met 
25 Rijnlandse roeden in werkelijkheid. De schaal
van de kaart kan hieruit worden berekend op on-
geveer 1:1000. De eenheid waarin de kaart gemeten
is en waarmee de schaal dus is aangegeven, is de
roede. In de zeventiende eeuw werden er echter
diverse roeden gebruikt. De juiste maat is afhan-
kelijk van het gebied waarin de landmeter actief

was. Omdat het op deze kaart afgebeelde gebied 
in Oegstgeest ligt, betreft het hier Rijnlandse 
roeden. De roede was trouwens zowel een lengte-
als een oppervlaktemaat. Tabel 1 laat een aantal 
van de belangrijkste roeden zien met hun lengte
en oppervlakte omgerekend naar het metrieke 
stelsel. 

Verder staat er een aantal teksten op de kaart. 
In de rechter benedenhoek staat de verklaring 
van de landmeter. Deze verklaring begint met 
‘Ick Ian Pieters soon Dou gesworen Lantmeter, […]’.
Landmeters moesten beëdigd of geadmitteerd 
worden, voordat ze als landmeter aan het werk
mochten. Dat gebeurde bijvoorbeeld voor het 
Hof van Holland. De tekst vertelt de lezer ook de
grootte van de opgemeten percelen: het teelland a
is 554 roeden en b 583 roeden. Deze groottes staan
ook in de percelen zelf vermeld, evenals de letter
waarnaar in de verklaring verwezen wordt. Ook de
manier waarop de percelen zijn gemeten wordt
duidelijk uit de landmetersverklaring. Dou zegt
hierover: ‘Gemeten de halve heynsloot [dit zijn de
grenssloten tussen de percelen] en gehele wech
sloot ende 31/2 voeten inde Rijn’.

Er staan tevens teksten boven de kaart en op de
achterzijde. Deze verwijzen naar het gebruik van
de kaart als registratie van pachters. Hier wordt
later op teruggekomen. 

Het laatste opvallende aspect is het zegel dat aan
de kaart zit (afbeelding 2). Te zien is een leeuw, die
in zijn ene klauw een zwaard vasthoudt en in zijn
andere een wapenschild met twee sleutels: het
wapen van de stad Leiden. Dit zegel is niet, zoals de
beschrijving in de klapper aangeeft van Holland,
maar van de stad Leiden. Het is gebruikt tussen
1587 en 1694. 
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In de klapper op de verzameling oude kaarten in de Universiteitsbibliotheek Utrecht treft men onder het signatuur ‘Kaart:
*viii*.B.k.7’ een eenvoudig, handgetekend, kaartje. De klapper geeft als omschrijving onder andere: ‘Landerijen bij Rijnsburg
onder “Oostgeest”, geteekend door J. Psz Dou, landmeter. Met zegel (van Holland?), 1624’. Op de kaart staan vijf percelen afge-
beeld. Een dergelijke kaart roept vragen op. Wat is het voor kaart, wie heeft de kaart gemaakt en waarom? En waar ligt eigenlijk
het afgebeelde gebied? In deze bijdrage zal op deze vragen worden ingegaan. Eerst wordt gekeken naar wat er eigenlijk allemaal
op de kaart te zien is. Vervolgens wordt ingegaan op de lokalisatie van de afgebeelde percelen, de maker van de kaart en wordt
onderzocht waarom deze is gemaakt.

Naam Lengte Oppervlakte 
(in m) (in m22)

Amsterdamse roede 3,677 13,52
Blooise roede 3,60 12,96
Bossche roede 5,75 33,06
Hondsbossche roede 3,42 11,71
Rijnlandse roede 3,767 14,19

Tabel 1 �

Omrekening van een aantal

lokale roeden naar het metrieke

stelsel.
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� 2
Het zegel aan de kaart.

3 �

Locatie van de afgebeelde
percelen op de Topografi-
sche Kaart 1:25.000 
(Copyright © 2006, Dienst
voor het kadaster en de open-
bare registers, Apeldoorn).

1 �

Kaart van de landerijen bij
Rijnsburg onder Oegstgeest
door Jan Pietersz Dou. 



Lokalisatie perceel
Op de kaart staan voldoende aanwijzingen om de
percelen te kunnen lokaliseren. In de landmeters-
verklaring staat dat de landerijen gelegen zijn in
Oegstgeest. Het gaat hierbij niet om de plaats,
maar om de jurisdictie Oegstgeest. Een aanwijzing
die direct opvalt is ‘Den Rhyn na Catwyck’ (lees:
naar Katwijk). De lokalisatie van het gebied wordt
verder vereenvoudigd door de geografische namen,

of toponiemen, die op de kaart vermeld staan: 
‘Den hogen Morschdyck na Rynsborch’ en ‘het
veerpadt tot Valckenborch’. De naam Hoge Mors-
dijk komt tegenwoordig nog voor (in Leiden), maar
dat betreft niet het hier afgebeelde stuk. Dat heet
nu de Valkenburgerweg en ligt in het verlengde
van de huidige Hoge Morsdijk. Het ‘Veerpadt’ heet
tegenwoordig Valkenburgerveerpad (afbeelding 3).
Het veer bestaat nog steeds!

4 �

Portret van Jan Pietersz Dou
door Reinier van Persijn.
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De maker van de kaart
De vraag wie de kaart heeft gemaakt is gemakkelijk
te beantwoorden. De landmetersverklaring is op 
24 maart 1624 ondertekend door Jan Pietersz Dou
(afbeelding 4). 

Jan Pietersz Dou werd in 1573 in Leiden geboren.
Het landmetersvak heeft Dou onder andere geleerd
van Pieter Bruyns met wie Dou enige stukken land
rond de Haarlemmermeer opmat. Dou zou van deze
metingen een kaartboek vervaardigen. Daarnaast
deed Dou veel aan zelfstudie. In een manuscript met
de titel Den hutspot der geometrya formuleerde hij
probleemstellingen, die hijzelf oploste. 

Dou werd op 27 november 1597 geadmitteerd als
landmeter door het Hof van Holland, nadat hij een
landmetersexamen met succes had afgelegd. In 1605
werd Dou nogmaals benoemd tot gezworen land-
meter, ditmaal bij Rijnland. Dit gaf hem de moge-
lijkheid om losse opdrachten voor dit Hoogheem-
raadschap uit te voeren. Pas in 1631 trad Dou in
dienst van Rijnland. 

Jan Pietersz Dou is een zeer productieve landmeter
geweest. Een in 1994 gepubliceerd overzicht van door
hem vervaardigde kaarten en kaartboeken telt onge-
veer 1.150 kaarten, gemaakt tussen 1590 en 1635. Dit
aantal zal waarschijnlijk naar boven moeten worden
bijgesteld, gelet op de hiaten in deze lijst.

In de zestiende en zeventiende eeuw was het
landmetersvak vaak een familiebedrijf. Het vak gaat
over van vader op zoon. De familie Dou is daarop
geen uitzondering. Jan Jansz (Johannes i) Dou is één
van de tien kinderen van Jan Pietersz. Hij wordt in
1635 geadmitteerd als landmeter aan het Hof van
Holland. Ook diens zoon, Johannes ii, wordt land-
meter. Zijn admissiedatum is 1663. Wellicht dat ook
diens zoon (dus de achterkleinzoon van Jan Pietersz),
Jacob Dou, landmeter was. Maar van hem zijn geen
kaarten bekend. Dat geldt ook voor de broer van Jan
Pietersz, Herman. 

Behalve de praktische uitvoering van de land-
meetkunde was Dou ook op theoretisch gebied actief.
Zo publiceerde hij in 1600 samen met collega Johan-
nes Sems het boek Practijck des lantmetens, gevolgd
door Van het ghebruyck der geometrische instrumenten.
Dit zijn twee van de vroegste lesboeken landmeet-
kunde in de Nederlandse taal. Ook geldt Jan Pietersz
als de uitvinder van de Cirkel van Dou, of de Hol-
landse Cirkel. Met dit instrument kon men loodlij-
nen uitzetten, kompasrichtingen bepalen en hoeken
meten zowel horizontaal als verticaal, iets waarvoor
men voordien meerdere instrumenten nodig had. 

Naast de landmeetkunde beoefende Dou nog 
een aantal andere beroepen. Zo was hij onder meer

‘wijnroeier’ in Leiden. Zijn taak was het meten van
de hoeveelheid wijn in de fusten van verkopers om
zo het verschuldigde accijns vast te stellen. In 1617
werd Dou gekozen in de vroedschap van de stad Lei-
den, iets wat hij overigens slechts een jaar volhield.
In 1618 werd bijna het volledige stadsbestuur ont-
slagen wegens steun aan Van Oldenbarneveldt. Na
zijn ontslag uit het stadsbestuur begon Dou ook als
notaris te werken. Dit ambt zou hij tot 
1634 blijven uitoefenen, maar werd nooit zijn hoofd-
taak. De combinatie landmeter/notaris was overi-
gens niet ongewoon in de zeventiende eeuw. 

Dou werd vanwege zijn mathematische expertise
regelmatig gevraagd bij civieltechnische en water-
staatkundige projecten. Zo was hij betrokken bij
plannen voor een stadsuitbreiding van Leiden en 
bij diverse plannen voor de aanleg van kanalen. Dou
werd ook gevraagd te adviseren bij de problemen die
Leiden had met de verversing van het water in de
grachten. Mede door de vervuilde grachten braken
er pestepidemieën uit. Jan Pietersz zou zelf uiteinde-
lijk in 1635 juist aan de pest overlijden. Hij werd op 
8 augustus van dat jaar begraven in de Pieterskerk 
in Leiden. 

Het doel van de kaart 
De reden van vervaardiging van de kaart is lastiger 
te bepalen. De kaart heeft zeker een rol gespeeld in 
de administratie van de erfpachters van de afgebeel-
de percelen. Op de kaart zijn hiervoor enkele aan-
wijzingen te vinden. Zo is te lezen in perceel C dat 
dit perceel in erfpacht is gegeven aan Jan Deyman.

De kaart is vervaardigd in opdracht van Jacob 
van Thetrode. Deze was notaris in Leiden, maar 
ook secretaris van de Abdij van Rijnsburg. Deze
abdij werd gedurende de opstand verwoest en haar
bezittingen, waaronder landerijen, vervielen aan het
Hof van Holland. De secretaris nam vervolgens het
beheer van deze goederen op zich.

Ook de tekst op de achterkant van de kaart wijst
op een gebruik bij erfpachtregistratie: ‘Caerte, ende
brieff, waer by [... de tekst valt hier weg, op deze plek
is het zegel aan de kaart geplakt] blyckt wat ick in
erffpacht [...] op erffpachten recht hebben aen […]
1137 roeden landt, gelegen aen he[t] veer van Valc-
kenburch inde ambachte van Oostgeest’ (afbeelding
5). De kaart was dus in het bezit van de pachter. In
het Nationaal Archief in Den Haag bevinden zich
stukken, waarbij vergelijkbare kaarten door een
soort lus zijn verbonden aan pachtbrieven, waar ook
identieke zegels aan zitten. Dit worden transfixes
genoemd. Gezien de tekst op de kaart en de uiterlij-
ke kenmerken is het zeker dat ook aan deze kaart
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5 �

Tekst op de achterzijde 
van de kaart.



van Dou een pachtbrief heeft gezeten. Omdat er
zo’n duidelijke relatie met de grondadministratie
is, spreekt men bij dergelijke type kaarten ook wel
van prekadastrale kaarten. 

Maar er is meer aan de hand. Links van de af-
gebeelde percelen staan twee opmerkelijke stukjes
tekst. Naast perceel D staat ‘De te graven sloot’.
Daaronder staat te lezen: ‘De Abdij tot Rijnsborch
Ick seg Cappittel tot Leyden...’. De sloot is nooit
gegraven. Dit blijkt uit zowel de luchtfoto (zie 
nogmaals afbeelding 3), maar ook uit andere 
kaarten die door Jan Pietersz Dou zijn gemaakt. 

In het Regionaal Archief Leiden bevindt zich 
het kaartboek van de landen van het kapittel van 
de Hooglandse Kerk, uit 1631. Hierin is een kaart
opgenomen van percelen die naast de percelen van
de Abdij van Rijnsburg liggen. Wanneer deze kaart
naast de kaart die het onderwerp van dit artikel is
wordt gelegd, dan blijkt dat perceel D deel uit-
maakt van een perceel van de Hooglandse Kerk (iets
wat overigens ook in het perceel staat: ‘Dit stuck D
compt het Cappittel in Leyden’). In de archieven is
(nog) niets gevonden over deze kwestie. Wellicht
dat de beheerders van de percelen van de Abdij
Rijnsburg problemen hadden met afwatering en
een extra sloot nodig hadden. Uit deze kaart blijkt
dat hiervoor toestemming van het kapittel van de
Hooglandse Kerk nodig was. Klaarblijkelijk is deze
toestemming nooit gegeven.

Conclusie
De kaart van Dou is niet een op zichzelf staand
object. Het heeft deel uitgemaakt van een pacht-
registratiesysteem, waarvan de pachtbrief verloren
is gegaan. Wellicht is de kaart losgehaald van de
pachtbrief om als legger te dienen voor de geplande
sloot. 

De kaart is een prekadastrale manuscriptkaart,
die een aantal kenmerken heeft die algemeen zijn

voor dit kaarttype: een (veel te) grote kompasroos,
een schaalaanduiding in (Rijnlandse) roeden en 
een verklaring van een geadmitteerde landmeter.
Deze landmeter is Jan Pietersz Dou. Hij is de eerste
in een reeks landmeters uit deze familie. Van zijn
kaartproductie is geen definitief overzicht, maar
zeker is dat zijn productie enorm is geweest: in
ieder geval meer dan 1.150 kaarten! Met de aan-
wijzingen op de kaart zijn de afgebeelde percelen
tamelijk gemakkelijk te lokaliseren. De perceels-
vormen zijn in het huidige landschap nog goed 
te herkennen. Door het combineren van gegevens
die op de kaart zelf staan met andere bronnen 
ontstaat er een heel verhaal achter een schijnbaar
eenvoudig kaartje. 
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Architectuurtraktaten in de Utrechtse 
universiteitsbibliotheek: 
de Architectura moderna van 1631 
koen ottenheym

eze boeken over architectuur
dienden oorspronkelijk echter een
ander doel. Het waren leerboeken,
hulpmiddelen of inspiratiebron-
nen bij het bedenken en ontwer-
pen van nieuwe gebouwen. Er 

zijn vele soorten architectuurboeken, van theo-
retische uiteenzettingen over principes van het
architectonische ontwerp tot voorbeelden voor
enkele details van de klassieke bouworden. De 
boeken verschenen in allerhande formaten, van
kleine, handzame zakformaten tot zware folio’s, al
dan niet geïllustreerd. Niet al deze boeken zullen
direct naast de tekentafels van architecten hebben
gelegen. Uit inventarislijsten is bekend dat de meer
ontwikkelde bouwmeesters inderdaad zelf een 
collectie voorbeeldboeken in huis hadden. Voor de
minder geschoolde ambachtslieden, die het gros
van de bouwproductie met bijhorende ontwerpen
voor hun rekening namen, waren er speciale ver-
eenvoudigde uitgaven op de markt in pocketfor-
maat. De grote folio’s en prachtedities met prent-
werk van bestaande en nog te bouwen huizen en
paleizen waren vooral voor de vele liefhebbers van
de bouwkunst in de kringen van edellieden en
gegoede burgerij.

Een stamboom van leerboeken
Met enige goede wil is het mogelijk al deze ver-
schillende architectuurtraktaten uit de zestiende,
zeventiende en achttiende eeuw in een gezamenlijk
stamboom te ordenen. De centrale ‘stam’ van deze
ordening is de traditie van het Vitruvianisme, 
de leer van Vitruvius, die in deze drie eeuwen de
ideeën over de ware aard van de bouwkunst domi-

neerde. Vitruvius was een Romeinse architect uit
de tijd van keizer Augustus. Over zijn leven en
werk is nauwelijks iets bekend, maar met zijn
geschrift De Architectura libri decem verwierf hij
onsterfelijke roem (afbeelding 1). Hierin behandelt
hij niet alleen de tempelbouw en het correct ge-
bruik van de verschillende zuilenorden maar ook
aspecten van de stedenbouw, verschillende typen
woonhuizen, militaire architectuur, bouwmateria-
len en enkele andere ingenieursvaardigheden.

Dit is het enige compleet overgeleverde ge-
schrift over architectuur uit de antieke oudheid.
Sinds de vijftiende eeuw gold het daarom als een
soort bijbel voor architecten en architectuurlief-
hebbers, die de ware aard van de klassieke bouw-
kunst wilden doorgronden en opnieuw wilden toe-
passen. De tekst van Vitruvius is echter niet overal
even duidelijk, ten dele door de gekozen terminolo-
gie maar vooral omdat de oorspronkelijke afbeel-
dingen in de loop van de overlevering verloren zijn
geraakt. Evenals bij de Bijbel het geval is, bestond
er bij Vitruvius’ De architectura dringend behoefte
aan exegese. Leon Battista Alberti’s De re aedificato-
ria, voltooid rond 1452 en voor het eerst in druk uit-
gegeven in 1485, geldt als eerste van een lange reeks
geschriften van geleerde humanisten/architecten
die de leer van Vitruvius wensten uit te leggen of
aan te vullen (afbeelding 2). Bovendien verschenen
er vanaf de zestiende eeuw verschillende vertalin-
gen van Vitruvius’ tekst waarbij de ontbrekende
afbeeldingen door eigentijdse illustraties werden
aangevuld. De tekst van Vitruvius, in verschillende
vertalingen en edities, vormt de stam van het orde-
ningsschema waaraan de overige soorten architec-
tuurpublicaties zijn ontsproten.
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De Utrechtse universiteitsbibliotheek bezit een prachtige collectie originele architectuurtraktaten uit de zestiende, zeventiende en
achttiende eeuw. Deze bijzondere en ten dele zeldzame oude drukken zijn afkomstig van de voormalige bibliotheek van het Kunst-
historisch Instituut, die in 1985 in de huidige Letterenbibliotheek is opgegaan. Sinds 2008 is deze collectie ondergebracht bij de afdeling
Bijzondere Collecties van de ub. De collectie zelf is niet zo oud. Het merendeel van de werken is in de twintigste eeuw aangeschaft,
vooral ná 1947 toen Murk Ozinga als eerste hoogleraar in de geschiedenis van de bouwkunst in Utrecht werd benoemd. In die periode
waren dergelijke boeken nog vrij eenvoudig en voor weinig geld op boekenmarkten en bij antiquariaten verkrijgbaar. Als onderdeel
van de kunsthistorische collectie zijn deze werken tot op de dag vandaag onmisbaar voor onderwijs en onderzoek. Het zijn de meest
directe bronnen, waarmee de verschijningsvormen en theorieën van de bouwkunst uit vroegere eeuwen kunnen doorgronden.



�� 1
Vitruvius, De architectura
libri decem (1550) (Utrecht
ub, aa qu 14).

� 2
Alberti, Libri de re aedifica-
toria decem (1512) (Utrecht
ub, aa qu 33 rariora).

3 �

Serlio, Reglen van metsel-
rijen op de vijve manieren
van edificien (1549)
(Utrecht ub, lbkun: Rar r
Serlio fol 2 conv 4), Palladio, i
quattro libri dell’architet-
tura (1570) (Utrecht ub,
lbkun: Rar r Palladio 1 2)
en Scamozzi, Grontregelen
der bow-const (1640)
(Utrecht ub, lbkun: Rar r
Scamozzi fol 3).
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De eerste groep traktaatschrijvers, met name 
uit de zestiende en vroege zeventiende eeuw, hand-
haaft de veelzijdigheid van Vitruvius. Het gaat
hierbij om de publicaties van Sebastiano Serlio
(deelpublicaties vanaf 1537), Andrea Palladio 
(i quattro libri dell’architecttura, 1570) en Vincenzo
Scamozzi (L’Idea della architettura universale, 1615)
(afbeelding 3). Zij schenken naast de vijf zuilen-
orden ook aandacht aan eigen ontwerpen voor 
burgerlijke bouwkunst, kerken, stedenbouw,
bouwmaterialen en schoorsteenmantels en andere
interieurdetails. Ook eigen reconstructies van
belangrijke antieke bouwwerken in Rome en
omstreken worden in deze boeken opgenomen,
waarvoor eigen opmetingen de grondslag vorm-
den. De antieke voorbeelden dienen als directe
illustratie van Vitruvius’ theorie, met de voorbeel-
den van eigen ontwerpen wil men tonen hoe de
ontwerpprincipes van de oudheid in de eigen tijd
kunnen worden toegepast.

Terwijl in de werken van Serlio, Palladio en 
Scamozzi verschillende aspecten van de bouwkunst
zijn ondergebracht, verschijnen er vanaf van de
zestiende eeuw ook gespecialiseerde boekwerken
waarin slechts één aspect wordt behandeld. 
In grote lijnen zijn deze te onderscheiden in:

- zuilenboeken, 
- leerboeken (verder onder te verdelen in techni-

sche- en theoretische leerboeken),
- voorbeelden van antieke gebouwen
- eigentijdse bouwkunst (onder te verdelen in

prentwerk van bestaande gebouwen van ver-
schillende architecten en publicaties van eigen
ontwerpen, al dan niet uitgevoerd).

Reeds Serlio had een deel van zijn publicatie gewijd
aan de vijf zuilenorden (zijn Boek Vier uit 1537),
Toscaans, Dorisch, Ionisch, Korinthisch en Compo-
siet, evenals Palladio en Scamozzi nadien. Blijkbaar
genoot dit aspect van de classicistische architec-
tuur, zoals die in de renaissance in Italië was ont-
wikkeld, zo’n grote belangstelling dat er vanaf het
midden van de zestiende eeuw ook zelfstandige
zuilenboeken werden uitgegeven. Hierin stond
niet zozeer de Vitruviaanse ontwerptheorie voorop
maar alleen de zuilenorden in hun exacte propor-
ties en eventueel met verschillende variaties voor
de decoratie ervan (zoals de talloze prentreeksen die
Hans Vredeman de Vries tussen circa 1560 en 1600
publiceerde). Vignola’s Regola degli cinque ordini d’
architettura uit 1562 is één van de belangrijkste wer-
ken in deze soort. Zijn werk werd tot in de negen-

tiende eeuw in talloze grote en sterk vereenvoudig-
de edities in heel Europa gebruikt. In de zeventien-
de eeuw verschenen er ook vergelijkbare boekjes
met de zuilen volgens Palladio en Scamozzi, eigen-
lijk een soort uittreksels uit hun grote allesomvat-
tende architectuurpublicaties. Om overzicht in al
deze verschillende varianten van de zuilenorden 
te krijgen, verschenen er bovendien vergelijkende
zuilenboeken, zoals dat van Fréart de Chambray 
uit 1650. In de achttiende eeuw leidde de ‘heront-
dekking’ van de Griekse oudheid bovendien tot
nieuwe publicaties waarin de voorbeelden van
Griekse zuilen werden opgenomen in het tradi-
tionele zuilenschema.

Naast de zuilenboeken verschenen er sinds de
zeventiende eeuw ook praktische leerboeken over
allerhande technische zaken, vooral met meester-
werken van timmermanskunst waarin ingewikkel-
de kapconstructies werden uitgelegd. Een soort
leerstof, duidelijk voor een ander publiek, boden 
de ‘zuiver wetenschappelijke’ architectuurteksten
waarin het wezen van de bouwkunst werd uitge-
plozen en waarin zo mogelijk universeel geldende
ontwerp- en bouwprincipes werden geformuleerd.
Deze boeken ontstonden vooral in de kringen van
geleerde liefhebbers, of, zoals in Frankrijk, aan de
architectuuracademies.

De antieke oudheid bleef gedurende dit hele
tijdvak een onuitputtelijke bron van inspiratie.
Zowel Serlio als Palladio wijdden hieraan een deel
van hun werk. Tegelijkertijd kwam in de zestiende
eeuw een reeks prentuitgaven op gang van opme-
tingen van individuele gebouwencomplexen, zoals
de thermen van Diocletianus terwijl met name in
de achttiende eeuw nieuwe bronnen van de antieke
bouwkunst werden ontsloten, zoals de ruïnes van
Athene door Stuart en Revett, of nog exotischer, die
van Palmyra door Robert Adam.

Serlio was in 1537 de eerste die zijn eigen ont-
werpen een plaats gaf in een algemeen architec-
tuurleerboek, als voorbeelden van de toepassing
van de klassieke zuilenorden bij eigentijdse gebou-
wen. Ook Palladio en Scamozzi illustreerden hun
boeken ruimschoots met eigen ontwerpen voor 
villa’s en stadspaleizen. Naast de uitgaven van één
architect verschenen er vanaf de zestiende eeuw
ook prentwerken waarin het werk van meerdere
bouwmeesters werd voorgesteld. Hierbij ging het
meestal om een groep gebouwen die op een of
andere manier, hetzij geografisch, hetzij als bouw-
type, een duidelijke samenhang hadden. Het publi-
ceren van eigen – al dan niet gerealiseerde – ont-
werpen werd hiermee een vast onderdeel in de
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architectuurpublicaties. Een sleutelmoment in de
Nederlandse bijdrage aan deze ontwikkeling is de
Architectura moderna uit 1631, die hieronder in detail
wordt voorgesteld.

De Architectura moderna van 1631
In 1631 verscheen in Amsterdam een bijzonder
architectuurboek, genaamd Architectura moderna
ofte bouwinge van onsen tyt (afbeelding 4). Het bevat
44 gravures met bekende en minder bekende
gebouwen die in de voorgaande decennia in
Amsterdam en enkele andere plaatsen waren verre-
zen, de meeste naar ontwerp van de beeldhouwer
en architect Hendrick de Keyser (1565-1621), zoals
de drie nieuwe stadskerken van Amsterdam, de
Zuider-, de Noorder- en de Westerkerk, het Stad-
huis van Delft en het praalgraf van Willem van
Oranje in de Nieuwe Kerk in diezelfde stad. Het
boek besluit met vier ontwerpen van de jongere
generatie architecten, onder wie twee zonen van
Hendrick de Keyser. De Architectura moderna was
voor de Nederlanden een unieke publicatie. Nooit
eerder was er een boek verschenen dat geheel
gewijd was aan daadwerkelijk uitgevoerde, eigen-
tijdse bouwkunst in Holland. Volgens de tekst op
het frontispies van het boek waren de besproken
werken tot stand gebracht door Hendrick de Key-
ser, ‘Beelthouwer en Boumeester der stadt Amster-
dam’, en Cornelis Danckerts, ‘Mr Metselaer en Bou-
meester der voors. stadt’. Portretbustes van beiden
sieren het frontispies, omgeven door genieën die
hun de loftrompet steken. 

Totstandkoming van de uitgave
De Architectura moderna werd uitgegeven door Cor-
nelis Danckerts van Sevenhoven (1604-1656), een
neef van Cornelis ii Danckerts. Volgens het testa-
ment van Barbara van Wildere, de weduwe van
Hendrick de Keyser, had de oudste zoon Pieter de
Keyser alle nagelaten tekeningen van zijn vader
geërfd. Men kan zich voorstellen dat de zonen van
De Keyser de originele bouwtekeningen van hun
vader, die nog in de werkplaats aanwezig waren,
hebben laten graveren. Deze hypothese kan verkla-
ren waarom sommige zeer belangrijke stedelijke
gebouwen, die aantoonbaar door De Keyser zijn
ontworpen (zoals de Beurs, het Oost-Indisch Huis
en de Waag in Hoorn), níet in de Architectura moder-
na zijn opgenomen. De keuze wat daarin wel en
wat niet is afgebeeld, is dan bepaald door de toeval-
lige omstandigheid of er rond 1630 nog tekeningen
van beschikbaar waren. En blijkbaar waren dat
vooral de werken uit de laatste zes levensjaren van

De Keyser, want op de Zuiderkerk (afbeeldingen 5
en 6) en twee woonhuizen na, zijn er geen gebou-
wen van vóór 1615 in de Architectura moderna opge-
nomen. De samenstellers van het boek waren zich
daar ook van bewust, want in het besluit van het
eerste deel wordt de lezer in de nabije toekomst een
vervolg beloofd waarin de ontbrekende werken
zouden worden opgenomen: ‘Zijt verseeckert dat
wij eerlangh sullen vinden gheleghentheydt omme
bij dese te vervoeghen alle wercken, den welcken
ghij bemerckt al hier van onsen Bouw-meester te
ontbreecken’.Van deze vervolguitgave is echter
nooit meer wat vernomen.

Sommige details op de prenten in de Architectura
moderna wijken af van de uitgevoerde toestand zo-
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Titelpagina van Salomon de
Bray, Architectura moder-
na ofte Bouwinge van
onsen tyt bestaende in
verscheyde soorten van
gebouwen (1631) (Utrecht
ub, aa fol 9).
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als die nu nog is te zien of zoals we die van latere
afbeeldingen van de betreffende gebouwen ken-
nen. Blijkbaar beschikte men bij het samenstellen
van het boek rond 1630 niet meer in alle gevallen
over de tekeningen van het definitieve ontwerp en
zijn er voorontwerpen als voorbeeld voor de druk-
platen gebruikt. Ook dit versterkt de indruk dat de
samenstelling van de Architectura moderna niet op
een afgewogen keuze berust, maar eerder bepaald is
door het materiaal dat in de nalatenschap van De
Keyser voorhanden was. 

De vormgeving van het boek is nadrukkelijk
gemodelleerd naar het beroemde architectuurboek
van Vignola, Regola delli cinque ordini d’architettura,
dat in 1562 voor het eerst was uitgegeven en nadien
verschillende malen was herdrukt, onder meer in
1617 in Amsterdam in een vijftalige editie. Behalve
de vijf zuilenorden en bijhorende details bevat dit
boek ook prenten van enkele poorten van Miche-
langelo en van Vignola zelf. Bij het aanzicht van
deze poorten zijn soms ook de plattegrond en/of
een zijaanzicht bijgevoegd. Het is precies deze pre-
sentatievorm die in de Architectura moderna wordt

nagevolgd. Een andere overeenkomst is de grote
belangstelling voor poortontwerpen. Zoals in het
volgende hoofdstuk duidelijk zal worden, bestaat
in deze periode grote aandacht voor de modernise-
ring van het ornament en poorten zijn bij uitstek
geschikt om dat te tonen.

De begeleidende teksten
De 44 prenten in de Architectura moderna worden in
de eerste druk voorafgegaan door 27 pagina’s tekst.
Na een opdracht van de uitgever aan de burge-
meesters opent het boek met een vijf pagina’s lang
voorwoord tot de lezer( ‘Aen den Leser’) met een
geschiedenis van de bouwkunst door Salomon de
Bray. De laatste veertien pagina’s van het tekstge-
deelte zijn gereserveerd voor de bijschriften bij de
gravures. In deze teksten wordt soms uitvoerig en
soms beknopt toelichting gegeven op het ontwerp
en de bouwgeschiedenis. Vrijwel altijd wordt hier
ook onder woorden gebracht wat het werk van
Hendrick de Keyser in het betreffende voorbeeld zo
bijzonder maakt. Deze tekstjes lijken op het eerste
gezicht tamelijk obligate aanprijzingen. Bij nadere
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beschouwing blijken ze echter een zeldzame bron
voor een beter begrip van de waardering door de
tijdgenoten van De Keyser voor deze vorm van
architectuur. Zo krijgen wij nu, vier eeuwen later,
een beeld van de criteria waarmee in het eerste
kwart van de zeventiende eeuw de artistieke waar-
de van de bouwkunst werd bepaald.

Hendrick de Keyser wordt geprezen vanwege
zijn talent om de gangbare, bekende ornamentiek
te overstijgen en nieuwe, nog nooit eerder getoon-
de architectuurvormen en details toe te passen. De
auteur van deze uitleg bij de prenten is onbekend.
Het is echter wel duidelijk dat degene die de bij-
schriften heeft verzorgd goed thuis was in de archi-
tectuurwereld ten tijde van Hendrick de Keyser. We
zouden hier bijvoorbeeld kunnen denken aan één
van de zonen van De Keyser of aan de uitgever zelf.
In tegenstelling tot wat veelal wordt aangenomen,
lijkt het onwaarschijnlijk dat Salomon de Bray ver-
antwoordelijk was voor de hele tekst en de samen-
stelling van de Architectura moderna. 

Het voorwoord tot de lezer van Salomon de Bray
Salomon de Bray (1597-1664) was een schilder 
en architect uit Haarlem. Samen met Jacob van
Campen was hij in de tweede helft van de jaren
twintig van de zeventiende eeuw verantwoordelijk
voor de introductie van de classicistische architec-
tuur volgens Palladio en Scamozzi in de Republiek.
In tegenstelling tot Hendrick de Keyser en zijn
generatie streefden deze jonge classicisten niet naar
steeds weer nieuwe inventies in de architectuur,
maar naar een terugkeer naar de ‘zuivere’ regels
van de antieken. Deze waren in de oudheid op
schrift gesteld door Vitruvius en in het recente 
verleden in Italië in aangepaste vorm opnieuw in
de praktijk gebracht door onder meer Palladio en
Scamozzi. Terwijl in Amsterdam de publicatie van
de Architectura moderna werd voorbereid, ontwierp
De Bray een nieuwe vleugel voor Kasteel Warmond,
één van de vroege voorbeelden van deze nieuwe,
strengere architectuur in Holland. Zijn belangrijk-
ste bijdrage aan de Architectura moderna is terecht
ook als een manifest omschreven. De Bray wil
immers met deze tekst, die volgens de regels van de
klassieke retorica is opgesteld, de lezer overtuigen
van de ouderdom, de waarheid en de waardigheid van
de ‘ware’ bouwkunst, dat wil zeggen van de traditie
van het classicisme. De ouderdom van de bouw-
kunst wordt duidelijk uit de beschrijvingen van
gebouwen in de Bijbel, uit de antieke teksten en uit
de eerbiedwaardige antieke ruïnes. Waarheid ont-
leent de bouwkunst aan dezelfde mathematische

principes waarmee hemel en aarde zijn geschapen.
Schoonheid is hier geen subjectief begrip dat al naar
gelang de smaak kan verschillen, maar het resultaat
van de harmonie van proporties. Bouwkunst is zijns
inziens dan ook geen ambacht maar een weten-
schap. De waardigheid van de bouwkunst zou blij-
ken uit de hoge achting die deze in het verleden
heeft genoten van grote vorsten en staatshoofden.
God zelf zou geëerd willen worden door middel van
perfecte architectuur.

De klassieke bouwkunst had volgens De Bray
zijn oorsprong niet in het antieke Griekenland
maar in de bijbelse oudheid. De Ark van Noach 
en de Heilige Hut van Mozes in de woestijn zouden
de eerste goddelijk geïnspireerde werken zijn. 
Het sleutelmonument was evenwel de Tempel 
die koning Salomon op goddelijke aanwijzing in
Jeruzalem had laten bouwen. Deze was de oor-
sprong van de ‘ware’ bouwkunst, zoals die later 
ook in Griekenland en in Rome tot grote bloei
kwam. Evenals Vitruvius beschouwt De Bray de
architectuur als de hoogste aller kunsten, waarbij
de architect als kunstenaar boven de ambachten
staat. De wiskundige ordening van de schepping
zou haar weerklank vinden in de proporties van de
bouwkunst en de vijf zuilenorden waren hiervan de
bouwstenen. Met deze vormentaal van de vijf klas-
sieke zuilenorden trachtte men de ‘absolute’, wis-
kundige schoonheid te visualiseren en daarom zou
het uit den boze zijn om hierin veranderingen aan
te brengen, uit onkunde of omwille van de behoefte
aan nieuwigheid. 

Deze ideeën waren niet geheel nieuw. Ook in het
traktaat van Vincenzo Scamozzi uit 1615, dat met
zoveel aandacht door De Bray moet zijn bestudeerd,
komen vergelijkbare passages voor, in het bijzonder
de nadruk op de onveranderlijkheid van de ‘ware’
architectuur en het streven naar perfecte zuiverheid
in plaats van het zoeken naar steeds nieuwe varia-
ties van de zuilenorden. Evenals Scamozzi waar-
schuwt De Bray ervoor dat dit leidt tot verval van de
schoonheid en tot ordeloosheid als die van de ‘Van-
dalen’ en de ‘Goten’. De lezer wordt geacht het ver-
schil te zien tussen ‘schikkelijke’ (correcte) en ‘bar-
barische’ gebouwen, die wij nu ‘gotisch’ noemen.
Volgens De Bray had de ware bouwkunst op mathe-
matische grondslag (‘ware redenen der wis-kon-
stigh Bouwinge’) hier pas recent zijn rentree
gemaakt. Zijns inziens was het dus een vergissing
deze als iets nieuws af te schilderen, want het ging
hier nadrukkelijk om het herstel van een nog oude-
re bouwkunst, ‘waaruyt oock de dolinghe en het
ghemeen gevoelen is ontstaen, de outste wyse van
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Bouwen, rechts als een nieuwheydt te houden’.
De Bray schreef zijn tekst in 1630, negen jaar na

de dood van Hendrick de Keyser, in de tijd dat hij
zelf met Van Campen bezig was met de eerste expe-
rimenten in de toepassing van de regels van het
classicisme van Scamozzi. Zijn introductie tot de
Architectura moderna zegt dan ook meer over de
nieuwe ontwikkelingen in de Hollandse bouw-
kunst dan over het werk van De Keyser. De nieuwe
generatie architecten is in de Architectura moderna
vertegenwoordigd met werken van Hendricks
zonen Pieter en Thomas de Keyser, Hans van Steen-
winkel jr. en Jacob van Campen. De Bray presen-
teert aan het eind van zijn betoog de werken van De
Keyser als het begin van een voorzichtige terugkeer
naar de klassieke bouwkunst. Zijn nadruk op de
onveranderlijkheid van de orden en de eeuwige
waarde van de klassieke regels staan echter diame-
traal tegenover de lovende woorden over de vin-
dingrijkheid van De Keyser in de toelichtingen bij
de gravures van de Architectura moderna. Daar wor-
den juist de criteria van de oudere generatie
gebruikt: inventie en verrijking van het standaard-
repertoire met nog nooit vertoonde varianten. Dit
is een reden temeer om te veronderstellen dat de
teksten bij de afbeeldingen uit een andere koker
komen.

De heruitgave van 1641 en nadien
De publicatie van de Architectura moderna voorzag
blijkbaar in een behoefte want tien jaar later, in
1641, kwam er een integrale herdruk. Voor deze
heruitgave zijn alle platen en ook het frontispies
van de editie van 1631 gebruikt zonder zelfs de
datum te wijzigen, waardoor deze tweede uitgave
in eerste instantie niet als zodanig direct herken-
baar is. Het tekstdeel in deze heruitgave is echter
opnieuw gezet, op een iets kleinere bladspiegel,
zodat er nu drie pagina’s meer nodig zijn voor
dezelfde tekst. Bijgevolg zijn er ook diverse kleine
verschillen in de spelling. Hier en daar is de formu-
lering licht gewijzigd, maar inhoudelijk is de tekst

niet veranderd. De editie van 1641 is verrijkt met
twee gravures van de plattegrond en het aanzicht
van een achthoekige kerk, die in 1628 was ontwor-
pen door Hendrick Danckerts, een broer van de
vroegere stadsmetselaar Cornelis ii Danckerts (en
even als deze een oom van de uitgever). 

Ook later bleven de afbeeldingen van de Architec-
tura moderna in Amsterdam gewild. De platen van
de woonhuisgevels zijn kort na de heruitgave geko-
pieerd en toegevoegd aan het fors uitgevallen aan-
hangsel van de Amsterdamse Vignola-edities van
1642, 1645 en 1647. Voor wat betreft de integrale
herdrukken, bleef het in de zeventiende eeuw bij
die ene heruitgave van 1641. Pas in 1971 verscheen
een nieuwe editie, een kostbare facsimile-editie. In
2008 tenslotte, verscheen een moderne herdruk,
begeleid van uitvoerige toelichtingen over elk van
de afgebeelde bouwwerken alsmede van de werken
van Hendrick de Keyser die niet in de Architectura
moderna van 1631 waren opgenomen. Voor deze uit-
gave is dankbaar gebruikgemaakt van een exem-
plaar van de 1631-uitgave uit de Utrechtse universi-
teitsbibliotheek.
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De kaart van de Slaperdijk bij Veenendaal
hans renes

ude kaarten vormen wel de mooi-
ste bron voor onderzoek naar de
geschiedenis van onze omgeving.
Veel kaarten zijn zelfs zó mooi uit-
gevoerd, dat we geneigd zijn om
ze eerder als een kunstwerk dan

als een historisch document te beschouwen. Dat
verklaart misschien waarom de aandacht in het
onderzoek naar oude kaarten vaak zo sterk gericht
is op het uiterlijk van de kaarten en zo weinig op de
inhoud, de ontstaansreden en de mensen erachter.

Sommige kaarten lijken in de eerste plaats om
hun fraaie uiterlijk te zijn gemaakt. Van de vogel-
vluchtkaarten, die in opdracht van buitenplaats-
bezitters of stadsbesturen werden vervaardigd,
mogen we aannemen dat ze vooral dienden om
indruk te maken op bezoekers. Ze waren een vorm
van representatie voor de opdrachtgevers, al moe-

ten ze tegelijk op de werkelijkheid gebaseerd zijn
geweest en zijn ze daarom als historische bron 
niet helemaal zonder waarde. Het andere uiterste
in esthetisch opzicht wordt gevormd door de zeer
eenvoudige schetsjes, die al vanaf de late middel-
eeuwen bij juridische procedures werden gebruikt.
Een paar herkenningspunten en een met de hand
getrokken lijn konden voldoende informatie 
bieden over iemands visie op het verloop van een
grens.

Beide typen kaarten kunnen alleen worden
begrepen vanuit de functie die ze vervulden. Bij het
bestuderen van een kaart moet dan ook altijd de
eerste vraag zijn: waarom is deze kaart gemaakt?
Het overgrote deel van de oude kaarten houdt ver-
band met een conflict. Dat was ook met de kaart
van de Slaperdijk het geval. Dankzij onderzoek van
de Rhenense historicus Henk Deys is van deze kaart
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Vrijwel iedere bezoeker van de Kaartenzaal heeft wel eens naar de ingelijste kaart van de Slaperdijk bij Veenendaal gekeken (afbeel-
ding 1). Het is een gedrukte kaart, die eerst met de hand is ingekleurd en vervolgens door generaties rokende medewerkers en bezoe-
kers van een geel waas is voorzien. Zó misplaatst was dat laatste niet eens: Veenendaal was immers eeuwenlang een centrum van de
teelt en verwerking van tabak…
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en van de maker ervan, de landmeter Justus van
Broeckhuijsen, veel bekend.

Water in de Gelderse Vallei
Een slaperdijk is een dijk die geen dienst doet (en
dus ‘slaapt’) zolang de ‘wakende’ dijk goed werkt.
Als de laatste echter doorbreekt, moet de slaperdijk
de taak overnemen en het resterende land bescher-
men tegen overstroming. De wakende dijk was in
dit geval de noordelijke Rijndijk tussen Wagenin-
gen en Rhenen, waarschijnlijk omstreeks 1300 aan-
gelegd en tegenwoordig meestal de Grebbedijk
genoemd.

De Gelderse Vallei vormt een laag gebied tussen
de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug en de
Veluwe. In de middeleeuwen lag midden in de Val-
lei nog een uitgestrekt hoogveengebied, ter plaatse
van het latere dorp Veenendaal. Dat hoogveenge-
bied waterde in twee richtingen af: naar het noor-
den via een aantal beken dat in Amersfoort bij
elkaar kwam en daarna de rivier de Eem ging vor-
men, naar het zuiden via een enkele kleine beek die,
om het eenvoudig te houden, eveneens Eem heette:
de Kromme Eem.

Als de Grebbedijk doorbrak, werd het water
tegengehouden door het hoogveengebied. Dat ver-
anderde door de afgraving van het veengebied, die
in 1545 begon. De beide beken naar het noorden en
zuiden werden deels vergraven, deels vervangen
door vaarten, waarover de turf kon worden afge-
voerd. Naar het noorden kwam de Bisschop
Davidsgrift naar Amersfoort tot stand, naar het
zuiden een andere grift, de Grebbe. Aanvankelijk
waren de vaarten niet met elkaar verbonden en
bleef de waterscheiding in stand. Met het vorderen
van de afgraving van het veengebied werd de
waterscheiding echter steeds meer aangetast en
uiteindelijk was er weinig van over. De gevolgen
werden duidelijk toen de Grebbedijk in 1595 weer
eens doorbrak en het Rijnwater ineens de stad
Amersfoort overstroomde. In de jaren nadien
gebeurde dat nog enkele malen en na een nieuwe
doorbraak in 1651 werd besloten om een reserve-
dijk, de Slaperdijk, aan te leggen. In 1653 was de
dijk gereed en was in feite de oude waterscheiding
hersteld. Om de dijk te beheren, werd een apart
lichaam in het leven geroepen: het College tot
Directie van de Slaperdijk, dat bijna drie eeuwen
heeft bestaan. In 1949 ging het op in het Water-
schap Heiligenbergerbeek, dat veertig jaar later op
haar beurt opging in het Waterschap Vallei en Eem.

Toch bleek deze ogenschijnlijk eenvoudige op-
lossing voor vele jaren conflictstof op te leveren,

vooral tussen de gewesten Gelderland en Utrecht.
Om dit conflict te begrijpen moeten we wat beter
gaan kijken naar de hoogteverschillen in de Gelder-
se Vallei. De Vallei loopt niet alleen van zuid naar
noord af, maar is ook in west-oost-richting asym-
metrisch, met een lage zone in het westen. Bij een
overstroming loopt het water dan ook vooral door
het westelijke, Utrechtse deel, terwijl het Gelderse
deel weinig last ondervindt. De Slaperdijk was dan
ook vooral een Utrechts belang. Utrecht vond
regelmatig dat de Gelderse Staten te weinig deden
aan het onderhoud van de Grebbedijk en heeft voor
alle zekerheid de Slaperdijk zwaarder gemaakt dan
die Grebbedijk. Wie er belang had bij de Slaperdijk,
blijkt ook uit de financiering: Amersfoort betaalde
een derde deel, Leusden en Stoutenburg samen ook
een derde en Woudenberg en Renswoude het reste-
rende deel. Voor Gelderland was de Slaperdijk juist
een last, omdat het water ertegen bleef staan. Gel-
derse boeren wilden – en kregen – dan ook een aan-
tal ‘heulen’, duikers die door een klep konden wor-
den afgesloten, onder de dijk door. In de loop van
de tijd is nog regelmatig ruzie geweest over de
capaciteit van die duikers. 

Deze conflicten vormen een deel van de achter-
grond van de kaart die in 1705, een halve eeuw
nadat de Slaperdijk was aangelegd, is vervaardigd.
Zoals de tekst van de kaart zegt: ‘Ten versoecke van
de Heeren Præsident en Gecommitteerden tot de
directie van de Slaperdyck heb ick, Justus van
Broeckhuysen geadmitteert Landmeeter ’s Hoofs
van Utrecht gemeeten en vervolgens gecarteerd
den Slaperdyck met de annexe Landerijen, strec-
kende van de Stichtse Bergen tot aan de hoogte van
Gelderland, en overgelevert aan de voornoemde
Heeren in September 1705.’ 

De directe aanleiding lijkt een conflict over hout
op of naast de dijk te zijn geweest. Om verder kap-
pen van hout door onbevoegden te voorkomen,
wilde het College een kaart hebben die duidelijk
maakte welk gebied precies tot de dijk en dus tot de
jurisdictie van het College behoorde. In dezelfde
periode speelde nog een ander probleem: de heer
van Renswoude liet, naar het voorbeeld van het
Grand Canal bij het paleis van Versailles, een
kanaal graven om zijn park meer allure te geven.
Om water uit de Lunterse Beek voor dit kanaal aan
te voeren, wilde de heer een watergang door de Sla-
perdijk graven. 

De inhoud van de kaart
Met het voorgaande is de achtergrond van de kaart
geschetst. Toch blijven er nog vragen liggen, met
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als belangrijkste: waarom was een kaart nodig? 
En waarom een gedrukte kaart? Hoe is de kaart
gebruikt? Wie beschikten over de kaart?

Laten we daarom eerst eens bekijken wat er op
de kaart staat (afbeelding 2). Uiteraard zijn de dijk
zelf en de verschillende heulen door de dijk nauw-
keurig weergegeven. Al even vanzelfsprekend is de
vermelding van de bestuursleden en hun familie-
wapens. De Utrechtse Heuvelrug en de verschillen-
de heuvels in de Gelderse Vallei staan duidelijk
aangegeven. Fraai is te zien hoe het landschap is
gebruikt voor de tracering van de dijk (afbeelding
3). De Slaperdijk blijkt te bestaan uit verschillende
trajecten. Het eerste deel vormt een kaarsrechte lijn
tussen het Egelmeer (misschien het ‘Agil mari’ dat
al in 950 wordt vermeld), aan de rand van de

Utrechtse Heuvelrug, en de mini-stuwwal van de
Emmikhuizerberg (tegenwoordig vaak foutief
gespeld als Emminkhuizerberg), parallel aan de
bestaande kavelsloten van het veengebied. Bij het
begin van de dijk markeerde de kartograaf nog een
toen al verdwenen kapel, die blijkbaar lokaal nog
bekend was. Van de Emmikhuizerberg loopt het
tweede deel van de dijk in oostelijke richting, de
bestaande Schalmdijk volgend, om na korte tijd
naar het zuiden af te buigen tot aan een volgende
zandheuvel, die later als basis heeft gediend voor
het Fort aan de Buursteeg. Vanaf daar loopt het
derde stuk van de dijk in noordoostelijke richting
tot aan de grens met Gelderland. Hier is de dijk
kort na de aanleg nog verlengd; de dijk volgt de
grens over een korte afstand in noordelijke rich-
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ting, blijkbaar tot het gevaar dat het water om de
dijk heen zou lopen voldoende was verminderd.

Ook de grens tussen Utrechts en Gelders gebied
was van belang. Ten zuiden van het huis Rens-
woude staat aan de oostkant van de dijk nog een
smal perceel aangegeven met de tekst: ‘Dit is noch
Sticht’. Het aangrenzende stuk bos heeft eveneens
de aanduiding ‘’t Sticht’. Op de topografische kaart
van 1911 kunnen we het eerste stuk land nog altijd
herkennen, als een bosperceel dat dan intussen wel
Gelders is geworden.

Veel aandacht krijgen de bezittingen van de
heer van Renswoude, Frederik Adriaan van Reede.
Het huis is ingetekend met de tuinen. Twee krui-
sende lanen staan ingetekend: de dorpsstraat, die
aansluit op de Slaperdijk, en de zichtlaan van het

huis. Voorbij de kruising bestaat die zichtlaan niet
uit een weg maar uit het al genoemde kanaal, dat
als ‘nieuw gegrave water sloot na Renswoude’ is
aangegeven en dat één van de aanleidingen vormde
voor het maken van de kaart. Van Broeckhuijsen
was betrokken bij de aanleg van de heul door de
dijk in 1704. Ten zuiden van het huis Renswoude 
is een groot bosgebied met een aantal parallelle
wegen te zien, bij de boerderij De Kleine Wolfshaar
die enkele jaren eerder was gekocht door Van
Reede. Ook de galg van Renswoude staat op de
kaart, niet zozeer omdat die van belang was voor 
de problematiek, maar vooral om duidelijk te
maken dat Renswoude een hoge heerlijkheid was,
waarmee men rekening moest houden.

Boerderijen zijn aangegeven door standaardte-



keningen van een hoofdgebouw en een hooiberg.
Enkele grote boerderijen en de kastelen en land-
huizen lijken wel naar de werkelijkheid te zijn
getekend. Het dorp Veenendaal is tamelijk nauw-
keurig weergegeven, met de turfkanalen en met
verschillende heuvels, waaronder de toen nog
onbewoonde ‘Vendel’ en kleinere heuvels waarop
de kerk en de (nog altijd bestaande) oude en nieuwe
molen staan. 

Een inzet toont de Grebbedijk, waar het alle-
maal om begonnen was (afbeelding 4). Opvallend is
dat de inzet een andere oriëntatie heeft, met het

zuiden boven. Waarschijnlijk is dit deel gekopieerd
van een eerdere kaart. De dijk heeft op het kaartje
nog het oude tracé, met een paar wielen bij de boer-
derij Den Doove. Die wielen geven aan, dat juist dit
stuk dijk kwetsbaar was. Bij de grote doorbraak van
1855 is dit stuk dijk met de boerderij weggespoeld
en landinwaarts herbouwd. Het kaartje toont ook
de enige bekende afbeelding van het huis De Blau-
we Kamer. Het huis is sindsdien verdwenen, maar
de naam leeft nog voort in een ruïneuze steenfa-
briek en in het natuurgebied dat hier rond 1990 is
aangelegd.

Kaartmakers en kaartgebruikers
Hiermee zijn nog niet alle vragen beantwoord. In
de middeleeuwen zou een uitgebreide tekst zijn
gemaakt, waarin het verloop van de dijk van punt
tot punt zou zijn beschreven en die door een groep
getuigen zou zijn ondertekend. In de loop van de
zestiende eeuw werd het echter steeds meer
gebruik om in zo’n geval een kaart op te nemen en
bij de aanleg van de Slaperdijk was het al volkomen
gebruikelijk dat er een kaart werd gemaakt met het
verloop van de toekomstige dijk en de belangrijkste
landschappelijke herkenningspunten. Ook later
werden bij verschillende kwesties rond de dijk
kaarten gebruikt. Een halve eeuw na de aanleg van
de dijk maakte Van Broeckhuijsen zijn veel nauw-
keuriger kaart. De kaart werd voor de oplevering
door een aantal leden van het College in het terrein
gecontroleerd en goedgekeurd en is vervolgens op
koperplaten gegraveerd en gedrukt. In eerste
instantie werden zeventien kaarten geleverd; in de
volgende dertig jaar werden regelmatig kaarten
nabesteld en de totale oplage moet zeker tachtig
hebben bedragen.

In de loop van de zestiende en zeventiende eeuw
moet een groeiende groep mensen hebben geleerd
te denken in kaartbeelden. Een kaart is een abstrac-
tie van de werkelijkheid en als moderne mensen,
die dagelijks met kaarten werken, realiseren we ons
maar zelden hoe we het lezen van een kaart zelf
hebben moeten leren. Toch is het nog maar kort
geleden dat gedetailleerde topografische kaarten
voornamelijk door militairen en geografen werden
gebruikt. Voor het grotere publiek werden deze
kaarten te moeilijk geacht en wandel-, fiets- en
autoroutes werden daarom aangegeven op sterk
vereenvoudigde toeristische kaarten. Pas vanaf 1980
verschenen op enige schaal wandel- en fietsgidsen,
waarin topografische kaarten werden afgedrukt.

Enkele eeuwen geleden was een kaart waar-
schijnlijk meer dan tegenwoordig een product van
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Detail van de kaart van de
Slaperdijk, met de glaciale
heuvels ten noorden van Vee-
nendaal en het gebied rondom
het huis Renswoude (Utrecht
ub, t oct 505 Rariora).
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Inzet van de Grebbedijk op 
de kaart van de Slaperdijk
(Utrecht ub, t oct 505 
Rariora).



de elite, die de overtuigingskracht van zo’n visueel
en wetenschappelijk object gebruikte om tegen-
standers te overtuigen. We kunnen het effect mis-
schien enigszins vergelijken met het moderne
gebruik van Geografische Informatiesystemen, die
een monopolie vormen van overheden en kapitaal-
krachtige bedrijven die als enige beschikken over
de benodigde grote gegevensbestanden. Ze gebrui-
ken hun gis-systemen om kaarten te genereren die
een objectieve en overtuigende indruk maken, zelfs
zozeer dat de vraag naar de kwaliteit van de achter-
liggende gegevens en methoden zelden wordt
gesteld.

Kaarten als die van de Slaperdijk moeten bij ver-
gaderingen van het College aan de muur hebben
gehangen. Ze boden houvast bij discussies, maar
versterkten bij eventuele conflicten ook de positie
van het bestuur. Die bestuurders worden ook op 
de kaart vermeld, met hun familiewapens. Bij late-
re edities van de kaart werden die familiewapens
beplakt met nieuwe wapens. De Universiteits-
bibliotheek Utrecht beschikt over twee complete
exemplaren van de kaart, beide uit het begin van 
de negentiende eeuw en met verschillende geplakte
familiewapens. Dat was het enige, dat op de kaart
werd veranderd. Het geeft aan dat de bestuurders
zichzelf zeker zo belangrijk vonden als de informa-
tie die de kaart bood. Dat kan nauwelijks komen
doordat er in het landschap weinig is veranderd,
want de aanleg van de Grebbelinie (zie hieronder)
was een grote waterstaatkundige en landschappe-
lijke ingreep. Eerder moeten we aannemen dat de
kaart in later tijd niet meer werd gebruikt voor
praktische kwesties en voornamelijk nog als wand-
kaart fungeerde.

De latere geschiedenis van de Slaperdijk
De Slaperdijk heeft over het algemeen aan de ver-
wachtingen voldaan. Bij de doorbraak van de Greb-
bedijk in 1711 heeft de Slaperdijk het water tegen-
gehouden en het noordwestelijke deel van de Gel-
derse Vallei voor overstroming behoed. In 1855 is de
Slaperdijk echter wel doorgebroken.

Al sinds het eind van de zestiende eeuw waren
steeds nieuwe plannen gemaakt om een linie in de
Gelderse Vallei aan te leggen. Bij één van die pogin-
gen, in 1701, was onze oude bekende Justus van
Broeckhuijsen ingeschakeld om de hoogteverschil-
len in de vallei in kaart te brengen. Uiteindelijk
werd de Grebbelinie tijdens de Oostenrijkse Succes-
sieoorlog (1740-1748) aangelegd. Het was een water-
linie, die bestond uit een dijk die van zuid naar
noord door de Vallei liep, met aan de oostzijde een

serie inundatiegebieden. Om te voorkomen dat het
water in een keer door zou lopen naar de Zuiderzee,
werd de Vallei – zoals Van Broeckhuijsen al had
geopperd – door een aantal west-oost lopende dij-
ken in segmenten (‘kommen’) verdeeld, elk met een
eigen waterpeil. De Slaperdijk heeft als één van die
dwarsdijken of ‘komscheidingen’ gefunctioneerd.
Tegelijk maakte de Slaperdijk een droge passage
door de inundatiegebieden mogelijk, wat de bouw
van een schans nodig maakte. Het fort aan de Buur-
steeg kwam in 1786 tot stand, toen de Grebbelinie
wegens toenemende Franse dreiging werd ver-
sterkt. Toen werd ook het werk aan de Roode Haan
gebouwd, om de belangrijkste sluis in de Slaperdijk
te beschermen.

De Slaperdijk ligt nog altijd in het landschap
van de Gelderse Vallei, zij het niet langer met een
waterkerende functie (afbeelding 5). Delen van de
dijk zijn in gebruik als wandelpad. De kaart van
Justus van Broeckhuijsen kan bij een wandeling
over de dijk nog altijd een goede leidraad zijn.
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Een zeereis naar Indië in de achttiende eeuw
günter schilder

e in 1602 opgerichte voc was een
veelzijdige en omvangrijke parti-
culiere handelsonderneming, die
zich tot het grootste handels- en
scheepvaartsbedrijf ter wereld
ontwikkelde. Met een vloot van

meer dan honderd schepen, een personeelbestand
van tienduizenden werknemers op de kantoren,
werven, pakhuizen in Nederland en in overzee,
bouwde de voc een handelsimperium op. Dit
strekte zich uiteindelijk uit van Kaap de Goede
Hoop tot Japan en China (afbeelding 1) en met tal-
rijke handelsposten de intra-Aziatische markt
domineerde, met de Indonesische Archipel als cen-
trum. 

Het mag duidelijk zijn dat het voor de voc van
cruciaal belang was de geografische en nautische
kennis van de vaarwateren en handelsgebieden op
peil te houden en uit te breiden. Daartoe werden in
de loop der tijd verschillende kartografische activi-
teiten ontplooid, die op een drietal locaties waren
geconcentreerd. In de Republiek was de Kamer
Amsterdam niet alleen bestuurlijk en administra-
tief centrum, maar ook op kartografisch gebied
nam ze een dominerende positie binnen de voc-
organisatie in. Haar kaartenmakers voorzagen niet
alleen hun eigen schepen van kaarten en stuur-
mansgereedschappen, maar ook de schepen van
alle andere Kamers in Nederland. De Amsterdamse
kaartenmaker speelde een vooraanstaande rol op
het gebied van de kartografie. Er was ook in Batavia
een kartografische werkplaats gevestigd, die aan-
vankelijk onder leiding van de equipagemeester
stond. Later werd een baas-kaartenmaker hoofd, dat
niet alleen verantwoordelijk was voor de navigatie-
uitrusting van de retourvloot en de schepen in de

intra-Aziatische vaart, maar dat ook zorg moest
dragen voor de kartering van minder bekende en
nog onbekende kusten en wateren. Tenslotte moe-
ten de kaartenmakers in de diverse factorijen van
de voc worden genoemd. Zij hielden zich bezig
met de lokale kartering van hun vestiging en regio,
die vooral met het oog op een efficiënter bestuur
gebeurde.

Isaak de Graaf, kaartenmaker van de Kamer
Amsterdam (1705-1743)
Isaak de Graaf, in wiens werkplaats de zes Utrechtse
perkamentkaarten werden vervaardigd, werd in
1705 tot officiële kaartenmaker van de Kamer
Amsterdam benoemd; een functie, die hij tot zijn
dood in 1743 bekleedde. Zijn benoeming was geen
verrassing. Hij werkte reeds vijftien jaar als kaar-
tenmaker voor de Kamer Amsterdam, toen de offi-
ciële functie vrijkwam door het terugtreden van
Joan Blaeu jr. (1673-1705). Isaak de Graaf was met de
stuurmanskunst en kartografie vanaf zijn jeugd
vertrouwd. Hij werd in 1668 in Amsterdam geboren
uit het huwelijk van Abraham de Graaf en Susanna
Pietersz Eppingh. Abraham de Graaf († 1714),
auteur van een aantal belangrijke handboeken in
de stuurmanskunst en particulier leermeester op
dit gebied in Amsterdam, was ook bij de voc exami-
nator van de stuurlieden in de periode 1679-1714. Door
de connecties van zijn vader vond de jonge Isaak
emplooi bij de Kamer Amsterdam, beginnend als
klerk, en vervolgens om op te klimmen als samen-
steller van een atlas van het gehele voc-gebied 
tussen Kaap de Goede Hoop en Japan. Uiteindelijk
zou hij voor zijn vakbekwaamheid worden beloond
met de post van officieel kaartenmaker van de com-
pagnie. 
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Onder de schatten van de kaartencollectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (ubu) bevinden zich zes waardevolle handschrift-
kaarten op perkament, van de hand van Isaak de Graaf, kaartenmaker van de Kamer Amsterdam van de Vereenigde Oostindische
Compagnie (voc). Vijf van deze vroeg-achttiende-eeuwse kaarten zijn afkomstig uit de Collectie Moll, een verzameling die in 1838
door professor Gerrit Moll (1785-1838) aan de ubu werd nagelaten. De kaart van de Javazee uit 1718 werd echter in de beginjaren van
het in 1908 opgerichte Geografisch Instituut aangekocht.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de kaartenproductie van de voc in Amsterdam, de kaartenmaker Isaak de Graaf en de uitrus-
ting van de voc -schepen met het nodige kaartmateriaal omstreeks 1730. Tenslotte wordt de lezer meegenomen aan boord van een
Oost-Indiëvaarder voor een reis met bestemming  Batavia.



De in 1705 opgestelde instructies van De Graaf
als officiële kaartenmaker van de Kamer Amster-
dam geven een goed inzicht in de rechten, plichten
en taken van een kaartenmaker van de voc. Om de
uitgaande schepen van nieuw kaartmateriaal te
kunnen voorzien, werden kooplieden, schippers en
stuurlieden verplicht hun scheepsjournalen, voor-
zien van schetsen met eventueel nieuwe of veran-
derde situaties, aan de kaartenmaker ter beschik-
king te stellen. Met behulp van deze gegevens kon
hij de kaarten voor de scheepvaart naar en in Indië
verbeteren en aanvullen. In de instructies was de
kaartenmaker verplicht met behulp van de ingele-
verde journalen voor alle kusten, eilanden en
havens leeskaarten (zeilinstructies) op te stellen. Die
werden eveneens gebruikt op de reis naar Indië en
in de binnen-Aziatische wateren, alsmede bij het
vervaardigen van nieuwe kaarten. Teneinde de
geheimhouding van het kaartmateriaal te waar-
borgen, moesten volgens de instructies de kaarten
in een speciale ruimte van het Oostindisch Huis in
Amsterdam worden bewaard en door de kaarten-

maker geregeld worden geïnventariseerd. De kaar-
tenmaker was verplicht tegenover buitenstaanders
het stilzwijgen te bewaren over zijn werkzaam-
heden. Verder was het hem verboden materiaal 
van de voc rechtstreeks of via derden te publiceren
zonder schriftelijke toestemming van de compag-
nie. De kaartenmaker nam in verhouding tot de
overige voc-dienaars een afwijkende positie bin-
nen de organisatie in: hij ontving namelijk geen
salaris, maar werd betaald voor de geleverde pro-
ducten. De kaartenmaker kon natuurlijk onmoge-
lijk alle door de voc-schepen benodigde kaarten
zelf tekenen. Hij vervaardigde bepaalde proto-
typen, zogenaamde leggers, die in zijn huis als 
voorbeeld dienden bij het kopieerwerk door zijn
assistenten. De basiskaarten werden uiteindelijk 
in de stuurmanskamer als belegexemplaren bewaard
om voor controle te dienen.

In 1708, drie jaar na zijn benoeming, trouwde 
De Graaf met Sanderina de Brauw uit Utrecht. Op
dit tijdstip woonde hij in Amsterdam aan de Brou-
wersgracht, maar verhuisde later naar de Prinsen-
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Anoniem, kaart van Kaap 
de Goede Hoop tot Japan, 
het octrooigebied van de voc,
ca. 1700. Manuscript op
gedrukt bruin kompaslijnen-
papier. 49,5 x 72 cm (Utrecht
ub, kaart: Moll 615).



gracht, tussen de Spiegelstraat en Vijzelstraat. In
het zogenaamde Kohier van de Personeele Quotisatie te
Amsterdam over het jaar 1742 wordt Isaak de Graaf als
een kapitalist opgevoerd met een inkomen van 2.500
gulden. Hij overleed op 5 september 1743 op 76-
jarige leeftijd, nadat hij meer dan een halve eeuw
als kaartenmaker in dienst van de Kamer Amster-
dam van de voc had gediend.

De kaartenlijst van 1731
De voc kende een strakke organisatie bij de uitre-
ding van zijn schepen voor de reis naar de Oost. De
sedert 1675 bestaande gedrukte lijsten van kaarten
en instrumenten, die als controle werden gebruikt,
voldeden niet meer aan de eisen en behoefden een
revisie. Op 28 maart 1731 werden nieuwe lijsten
goedgekeurd. Vier separate lijsten kan men onder-
scheiden, waarvan de meest complete aan de schip-
per toebehoorde en de drie andere voor de opper-
stuurman, de onderstuurman en de derde waak

bestemd waren. Deze lijsten geven een gedetail-
leerde opsomming van het navigatiemateriaal met
opgave van de door de Kamer Amsterdam vastge-
legde prijs in guldens en stuivers voor elk instru-
ment en elke kaart. Ieder navigatieofficier had voor
ontvangst te tekenen en moest zich verplichten het
materiaal na behouden reis in Batavia in te leveren.
In geval van verlies of slechte behandeling werd het
tweevoudige bedrag van het op de lijst genoemde
item van zijn gage afgetrokken. Tegenwoordig zijn
deze lijsten van onschatbare waarde voor onze ken-
nis en reconstructie van de uitrusting van voc-
schepen. Zo weten we dat een viervoudige set van
perkamentkaarten – kaarttypen zoals ze in Utrecht
bewaard worden – zich aan boord voor een reis van
Texel naar Batavia bevond.

De zaken, die vanaf 1731 aan een schipper wer-
den meegegeven, waren vastomlijnd in een lijst
opgenomen (zie kader).

Deze lijst toont, dat naast de door De Graaf en
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[0.1] 1 Blikke koker tot de Kaarten 1 4
[0.2] 1 Verguld Ligt der Zeevaart of Konst der Stuurlieden, door 

Gietermaker, met de Tafels van Lengte en Breette 2 16
[0.3] 1 Graadboekje 0 6
[0.4] 1 Agtjarige Almanach 0 8
[0.5] 1 Gelynd Journaalboek van 3 Boeken 2 5
[0.6] 1 Ongelynd Journaalboek van 2 Boeken 0 12
[0.7] 1 Kaarteboek van ’t Canaal en Engelse Havenen door van Ceulen, het geen aan de Kaap 

zal moeten worden afgegeven, om voor de Retour-Scheepen te dienen 18 0
[0.8] 1 Kaart van Texel tot de Hoofden 1 4
[0.9] 1 Kaart van de Noord-Zee, groot Bestek 1 4
[10] 1 Kaart van ‘t Canaal van de Hoofden tot Portland                1 4
[11] 1 Kaart van Portland tot de Sorles                                           1 4
[12] 1 Kaart beweste Engeland en Hitland met de Doggersbank daar in 1 4
[13] 1 Wassende Graadkaart van ’t Canaal tot Cabo Verde 1 4
[14] 1 Wassende Graadkaart van Cabo Verde tot de Kaap 1 4
[15] 1 Wassende Graadkaart van de Kaap tot Java 4 0
[16] 1 Voorste gelykgradige Kaart van Texel tot de Kaap 6 10
[17] 1 Indische Zee gelykgradige van de Kaap tot de Straat Sunda 6 10
[18] 1 Sumatra 6 10
[19] 1 Straat Sunda 6 0
[20] 1 Java 6 10
[21] 1 Batavia en Bantam 3 10
[22] 1 Kaartje van ’t Land van Eendragt, groot Bestek 0 6
[23] 8 Bladen Compas Linien papier, ieder blad zynde fyn 0 6

De navolgende Kaarten gaan nevens de Instructien in de Doose
[24] 1 Kaart van de Tafel-bay 2 10
[25] 1 Kaart van de Saldanha-bay 2 10
[26] 1 Kaart van de Bay Fals 2 10
[27] 1 Kaartje van ’t Dassen Eyland 0 15
[28] 1 Kaartje van ’t Robben Eyland 0 15

door 
van Ceulen



zijn medewerkers vervaardigde handschriftkaarten
op papier en perkament, Johannes van Keulen een
vaste voc-leverancier was voor gedrukte zeekaar-
ten op papier voor het traject Texel-Kaap. Opval-
lend is de duidelijk duurdere groep van manuscipt-
kaarten op perkament te zien (nummers 15-21).
Perkament is een stevig materiaal en beter bestand
tegen invloeden van klimaat en gebruik. Deze kaar-
ten werden niet gevouwen maar opgerold en in een
metalen koker (nr. 01) bewaard.

Op de lijst kan men twee groepen van kaarten
onderscheiden. Eén set bestaat uit kleinschalige
overzichtskaarten van grote gebieden tussen Texel
en Batavia (Van Keulens gedrukte kaarten, num-
mers 13 en 14, en de manuscriptkaarten op perka-
ment, nummers 15-17). De tweede groep omvat de
grootschalige kaarten noodzakelijk voor het verla-
ten van Holland, het doorzeilen van Het Kanaal en
het aanlopen van de Kaap. Tevens voor de navigatie
in het huidige Indonesisch-Australische gebied (de
separaat gedrukte Van Keulen-kaarten, nummers
8-12, de manuscriptkaarten op papier, nummers
24-28, de manuscriptkaarten op perkament, num-
mers 18-21, en de kleine gedrukte kaart op papier
van West-Australië, nummer 22).

Een zeereis naar Indië
Stappen we nu aan boord van een Oost-Indiëvaar-
der en volgen zijn route van Texel naar Batavia. Het
eerste traject van deze reis beslaat de route tot de
Kaap. De perkamentkaart nummer 16 (afbeelding
2) geeft een overzicht van dit gedeelte voor een prijs
van zes gulden en tien stuivers. Van Keulens
gedrukte kaarten nummers 13 en 14, elk voor een
prijs van een gulden en vier stuivers, bestrijkt het-
zelfde gebied maar op een grotere schaal.

Om Holland te verlaten, werden de gedrukte
kaarten 8 en 9 gebruikt. Afhankelijk van de politie-
ke situatie of de weersomstandigheden kon de
schipper bepalen om door Het Kanaal of langs de
noordkust van Engeland naar Kaap Finisterre te
zeilen. Voor deze route kon men Van Keulens
gedrukte kaarten nummers 10, 11 en 12 alsmede
zijn ‘Kaarteboek van ‘t Canaal en Engelse Havenen’
– het tweede deel van De Nieuwe Groote Lichtende
Zee-Fakkel, nummer 7 – gebruiken. Deze zeeatlas
moest echter aan de Kaap worden ingeleverd om
aan de retourschepen te kunnen worden verstrekt.

Van Kaap Finisterre (op 43 graden Noorder-
breedte) moest de koers in zuidzuidwestelijke rich-
ting naar Madeira worden gezet. Van hier zeilde
men met een zuidelijke koers – afhankelijk van de
winden – tussen Canaria en Tenerife of westelijk

van Tenerife richting Kaapverdische eilanden. 
Van hier werd de reis in zuidoostelijke richting 
vervolgd tot men een zone van variabele winden
bereikte en de schipper expliciete instructies moest
volgen: ‘Op dat nu met de veranderlyke winden
niet te verre naar den eene of den anderen kant
zoude worden gestevent, maar dat de Linie [= eve-
naar] op het bekwaamst zal worden gekruyst, zyn
in de Paskaart getekent de Puncten a.b.c.d.e.f.g.h

en i’. Deze paskaart verwijst naar de bovengenoem-
de kaart nummer 16 (zie nogmaals afbeelding 2),
waarop het zogenaamde wagenspoor is ingetekend,
gevormd door de verbinding van de letters a tot g.
De zeilinstructies noemen de geografische positie
van elk punt en wijzen de schipper erop de koers
niet verder oostelijk dan de lijn abc te zetten om
niet door de stromen in de Golf van Guinea te wor-
den gezogen. Aan de andere kant diende men niet
verder westelijk dan de lijn ed zeilen om niet te
dicht aan de Braziliaanse kust te geraken. Na het
kruisen van de evenaar werd de reis met de zuid-
oostelijke passaatwinden vervolgd tot men de zone
van de westelijke winden bereikte, vanwaar de

2 �

Isaak de Graaf, ‘Voorste
gelykgradige Kaart van Texel
tot de Kaap’, 1737, met het
zogeheten ‘wagenspoor’ voor
het juiste passeren van de eve-
naar. Manuscript op perka-
ment, 93 x 72 cm (Utrecht
ub, kaart: Moll 561).
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koers zuidoostelijk moest worden ingezet tot 
de zuidelijke breedte van 36 tot 38 graden werd
bereikt, om vervolgens met een strakke oostelijke
koers de Kaap aan te doen.

Elk voc-schip was verplicht om de Kaap aan te
doen om kleinere reparaties te verrichten, de uit-
rusting aan te vullen en de bemanning de nodige
rust te gunnen. Om eventuele problemen in de
Kaapse wateren te voorkomen, stonden de schipper
van dit gebied vijf grootschalige manuscriptkaar-
ten op papier (nummers 24-28) ter beschikking.

Voor het tweede traject, de passage van de Kaap
tot Straat Sunda, werden twee kleinschalige over-
zeilers op perkament gebruikt. Ze tonen de gehele
Indische Oceaan: de een betreft een gelijkgradige
kaart (nummer 17), terwijl de andere (nummer 15)

in mercatorprojectie is getekend. Voor de reis van
de Kaap naar Straat Sunda was aan de voc-schepen
een bepaalde route voorgeschreven. De steven
moest eerst recht naar zuiden worden gezet tot 
tussen 36 graden en 42 graden Zuiderbreedte de
zone van de constant waaiende westelijke winden
(‘Roaring Forties’) werd bereikt. Met deze zeer 
gunstige winden kon men 850 mijlen naar het 
oosten zeilen om vervolgens koers richting Straat
Sunda te zetten. Dit traject was niet van gevaren
ontbloot. Eén hiervan was de westkust van Austra-
lië, omdat ‘de weg tusschen de Cabo Bone Esperan-
ce en het Land van de Eendragt, door de loopingen
des strooms korter gevonden word, dan die inder-
daad is’. Het probleem om op zee de geografische
lengte te bepalen was één van de redenen, waarom
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Isaak de Graaf, kaart van
Straat Sunda, 1737. Manu-
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Isaak de Graaf, kaart van
Sumatra, 1737. Manuscript
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622).
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voc-schepen onverwachts aan de Australische
westkust schipbreuk leden (zoals dat met de Zee-
wijck zelfs nog in 1727 gebeurde). Aan boord van 
de voc-schepen bevond zich dan ook een ‘Kaartje
van ‘t Land van Eendragt, groot Bestek’ (nummer
22) voor zes stuivers, welke hulp zou bieden bij de
confrontatie met de gevaarlijke riffen en banken
voor de Australische westkust.

Enkele grootschalige manuscriptkaarten op 
perkament waren aan boord voor het laatste traject
van de reis. Allereerst moet ‘Straat Sunda’ (nummer
19, afbeelding 3) voor zes gulden worden genoemd
die een veilige passage door de zeestraat tussen
Sumatra en Java moest garanderen. In het geval het
schip te vroeg zijn oostelijke koers in een noordelij-
ke veranderde en op de kust van Sumatra stootte,
was ook een kaart van ‘Sumatra’ (nummer 18,
afbeelding 4) voorhanden. Door de moeilijkheid in
het bepalen van de geografische lengte, bestond
ook de mogelijkheid dat men oostelijk van Straat
Sunda de zuidkust van Java bereikte. De kaart ‘Java’
(nummer 20, afbeelding 5) maakte het zelfs moge-
lijk – in het geval dat het zeilen westwaarts rich-
ting Straat Sunda problemen opleverde – via Straat
Bali het einddoel te bereiken. Van dit kaarttype
heeft de ubu twee exemplaren uit de jaren 1718 
en 1737. Tenslotte gebruikte de schipper na de
doorvaart van Straat Sunda de grootschalige kaart
‘Batavia en Bantam’ (nummer 21, afbeelding 6)
welke de noordelijke kust van Java tot Batavia
toont, het eindpunt van onze imaginaire reis.

Van de zeven standaardkaarten op perkament,
die zich aan boord van een Oost-Indiëvaarder in de
eerste helft van de achttiende eeuw bevonden, kun-
nen niet minder dan vijf typen (nummers 16 en 18-
21) in de ubu worden geraadpleegd.
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Op zoek naar Von Thünen
leo paul

n het voorjaar van 1989 verbleef
ik enige maanden in de ddr

voor mijn promotieonderzoek.
Ik wilde uitzoeken hoe het noor-
den van de ddr zich had ont-
wikkeld onder invloed van de

communistische planeconomie. Het was tot de
Tweede Wereldoorlog het gebied waar de adellijke
grootgrondbezitters heersten: zij woonden in grote
landhuizen (‘Gutshäuser’) en verdienden veel geld
aan de export van landbouwproducten. De arme
dagloners en seizoenarbeiders werden dom gehou-
den en waren als lijfeigenen lange tijd niet in staat
om hun miezerige bestaan te ontvluchten. De ste-
delijke ontwikkeling was gering en de weinige
industrie die was ontstaan, was opgezet om land-
bouwproducten te verwerken.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied
onderdeel van de Sovjet-bezettingszone – later de
ddr. Het grootgrondbezit werd verdeeld onder 
de boeren (waaronder vele vluchtelingen), en de
landhuizen en kastelen van de gevluchte adel 
kregen een nieuwe functie als school of opslag-
ruimte. Lang zou de vrijheid van de boeren niet
duren, want vanaf 1952 werd de landbouw-
collectivisatie naar voorbeeld van de Sovjet-Unie
ingezet. Er kwam wat industrie, maar in het 
gebied – tegenwoordig de deelstaat Mecklenburg-
Vorpommern – bleef de landbouw dominant. 
Het communistisch regime zorgde echter wel 
voor betere leefomstandigheden op het platteland
en de loonverschillen met het industriële zuiden
van de ddr waren gering.

Ik kon zonder beperking rondrijden in mijn
onderzoeksgebied en trok met mijn Westwagen
veel bekijks, ook al was het een simpele Ford Escort
1.1. Ik ontdekte vele verwaarloosde Gutshäuser en
raakte steeds meer geïnteresseerd in de feodale
geschiedenis van het gebied. Op één van deze
zwerftochten belandde ik in het kleine dorpje 
Tellow, vlakbij Teterow (ongeveer dertig kilometer
ten zuidoosten van Rostock). Ik had van mijn Duit-
se collega’s gehoord, dat zich daar een klein ‘Thü-
nen-museum’ moest bevinden, en dat mocht ik
beslist niet overslaan. Ik knikte welwillend en pro-
beerde te reconstrueren wat ik ook al weer tijdens
mijn eerste jaar van de studie sociale geografie had
gehoord over Von Thünen. Vaag herinnerde ik mij
een diagram van concentrische ringen rond een
boerenbedrijf en de ideale afstanden om verschil-
lende landbouwgewassen rond die boerderij te 
verbouwen. Maar ook stond mij bij dat het model
dat hij in de negentiende eeuw had ontworpen
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De Universiteitsbibliotheek Utrecht is in het bezit van het beroemde boek Der isolierte Staat van Johann Heinrich von Thünen, uit
1842. Zowel geografen als economen beschouwen Von Thünen als een groot geleerde, die de basis legde voor de locatietheorie. In een
klein Oost-Duits dorp bevindt zich een museum dat gewijd is aan het werk van Von Thünen. In de ddr-tijd legde een energieke
leraar de basis voor dit museum, hoewel de communistische machthebbers daar aanvankelijk weinig enthousiasme voor konden
opbrengen. Hoe is zo’n museum daar terechtgekomen? En wat was het belang van het onderzoek van Von Thünen?
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Het Gutshaus van 
Von Thünen in Tellow.



nauwelijks in de praktijk toepasbaar was, omdat
hij het had getekend in een kunstmatige om-
geving, zonder verstorende elementen als alter-
natieve transportmogelijkheden via een rivier.
Kortom, ik had geen hoge pet op van Von Thünen
tot ik na enig zoeken aanbelandde bij het museum
(afbeelding 1).

Een bijzonder initiatief
In het museum werd ik enthousiast ontvangen
door de oprichter, Rolf-Peter Bartz (afbeelding 2). 
In 1969 kreeg de jonge leraar biologie en schei-
kunde een arbeidsplaats toegewezen. Zo ging dat
destijds in de ddr: na het afstuderen bepaalde de
staat waar je kwam te werken. Grote steden waren
populair, maar daar kwamen alleen de leraren
terecht die het meest trouw aan het regime waren.
Misschien dat de heer Bartz dat niet was, want hij
kwam terecht in het kleine Matgensdorf, vlak bij
Tellow. 

Hij kwam er achter dat in Tellow een beroemde
man gewerkt had, maar dat was bij de meeste
inwoners van Matgensdorf niet bekend. Von 
Thünen was één van de grootgrondbezitters
geweest, die zo’n twee eeuwen terug in Tellow een
landbouwbedrijf had gehad. Het Gutshaus van
Von Thünen bevond zich in een verschrikkelijke
toestand. Blijkbaar was niemand geïnteresseerd in
het behoud – zeker de ddr niet, die immers de
grootgrondbezitteres beschouwde als verderfelijke
kapitalisten. Maar Bartz ging aan de slag om de
scholieren in Matgensdorf en omgeving te interes-
seren voor de geschiedenis van hun omgeving in

het algemeen, en het landgoed van Von Thünen in
het bijzonder. In eerste instantie richtte de aan-
dacht zich op de natuur en het herstel van het ooit
zo fraaie park rond het landhuis. Er werden in de
omgeving landbouwgereedschappen verzameld en
als ware archeologen werden de velden onderzocht,
hetgeen prachtige vondsten uit allerlei perioden
opleverde. De gevonden objecten werden tentoon-
gesteld in het oude Gutshaus en zo was al in 1972
een klein ‘Heimatmuseum’ in vier kamers van het
huis ontstaan. Het enthousiasme van de kinderen
(en vooral van de heer Bartz) sloeg over op steeds
meer volwassenen. Op veel ondersteuning van de
staat kon Bartz nog steeds niet rekenen, maar gelei-
delijk aan – en met veel overtuigingskracht van
Bartz – werd het regime soepeler. Bartz kon ervan
profiteren dat de ddr eind jaren zeventig/begin
jaren tachtig de geschiedenis ging ‘herontdekken’.
De machthebbers waren tot het besef gekomen dat
zij tegenover de ddr-bevolking niet langer het ver-
leden kon verzwijgen. Maar het Duitse verleden
had veel negatieve elementen. Daar werd een
geweldige oplossing voor bedacht. Al het slechte
uit de Duitse geschiedenis had zijn erfgenaam
gevonden in West-Duitsland en al het goede uit de
geschiedenis, zoals opstanden tegen het kapitalis-
me, leefde voort in de ddr. Dat ging af en toe wel
wat geforceerd. Zo kon het standbeeld van de grote
koning Frederik de Grote weer geplaatst worden op
de Unter den Linden in Oost-Berlijn omdat hij
allerlei zaken had gedaan om het kapitalisme te
bevorderen, waardoor de communistische revolu-
tie eerder kon plaatsvinden – zo luidde immers de
Marxistische leer van de wetmatige opeenvolging
van maatschappijstelsels. 

Het museum in Tellow toonde de landbouw-
geschiedenis van het gebied: van grootgrondbezit,
via de landhervorming (‘Bodenreform’) na de 
oorlog tot de zegenrijke socialistische landbouw
van dat moment. Zo herinner ik mij althans het
museum, zoals ik dat aantrof in het voorjaar van
1989 – nog niet wetend dat het einde van de ddr

aanstaande was. Ongetwijfeld zal de heer Bartz 
de toon van de begeleidende teksten hebben 
moeten richten naar de wensen van de partij. 
Maar hem ging het om de geschiedenis van het
landgoed van Von Thünen. Met kunst en vlieg-
werk en tegen de verdrukking in was hij er als 
particulier in geslaagd om iets moois tot stand te
brengen. Een unieke prestatie. In 1986 werd 
het museum zelfs officieel erkend door de staat 
en kwam het Gutshaus onder monumentenzorg 
te staan.

� 2
Rolf-Peter Bartz, oprichter
van het Thünen-Museum.
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In 2007 was ik met studenten in de buurt en heel
benieuwd hoe het sinds de omwenteling met het
museum was gegaan en of de heer Bartz nog actief
zou zijn. Maar laten we eerst een nadere blik wer-
pen op het leven van Von Thünen. Want het was
een zeer interessante man, wiens werk meer waar-
dering verdient dan er doorgaans in geografische
handboeken aan wordt gegeven. Tot dat inzicht
was ik inmiddels gekomen.

Concentrische ringen
Johann Heinrich von Thünen (afbeelding 3) – in
1783 geboren – raakte na zijn tijd op de middelbare
school geïnteresseerd in landbouwtechnieken. Als
student in Göttingen kwam hij in aanraking met
de economische ideeën van Adam Smith en het filo-
sofisch gedachtegoed van Kant. In 1810 kocht hij
het landgoed in Tellow. Hij wilde in de praktijk
zijn ideeën over de moderne landbouw uitprobe-
ren. Tien jaar lang hield hij zelf de boekhouding
bij, en noteerde minutieus wat de productie van
hout, rogge en boter had gekost en wat de opbreng-
sten waren. Op oudejaarsdag 1820 sloot hij zijn
gegevensverzameling af met de woorden ‘Der 
heutigen Tag wird in meinem Leben einen be-

deutenden und angenehmen Abschnitt machen’. 
Op basis van het verzamelde materiaal kon hij

beginnen aan wat zijn grote werk zou worden: 
Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und
Nationalökonomie, waarvan het eerste deel zou ver-
schijnen in 1826 (het tweede en derde deel versche-
nen in het jaar van zijn dood, 1850). Dat werk werd
een standaardwerk in de geografie en de economie.
Hij creëerde met zijn ‘geïsoleerde staat’ een kunst-
matig land dat werd buitengesloten van externe
invloeden. Daardoor kon hij de interne werking
van de economie bestuderen, als een soort van
regionaal laboratorium. Op die manier konden de
factoren worden geïdentificeerd die van invloed
waren op de locatie van boerderijen rond een cen-
trale stad en de verschillende vormen van land-
bouw rond die stad. In zijn kunstmatige staat
waren klimaat en bodemgesteldheid overal gelijk
en er waren geen reliëfverschillen. De boer streefde
– conform Adam Smiths ‘Homo Economicus’ naar
een zo groot mogelijk winst, die gerealiseerd kon
worden door de optimale benutting van de grond
en beperking van de transportkosten. Von Thünen
ging er van uit dat de boeren zelf hun goederen
naar de stad zouden transporteren en dat zij daar
de ossenkar voor zouden gebruiken. De transport-
kosten waren afhankelijk van het gewicht van de te
transporteren goederen en de afstand tot de stad.
Hij ging uit van vaste prijzen die in de stad betaald
zouden worden voor de verschillende producten. 

Tot welk grondgebruik zou dit alles leiden?
Welke landbouwactiviteit kon het best waar 
plaatsvinden? Von Thünen ontdekte dat het 
optimale grondgebruik leidde tot een patroon van
zes concentrische ringen rond de stad (afbeelding 
4, Tafel i, linksboven). Dicht bij de stad was het
vooral profitabel om gewassen te telen met de
hoogste opbrengsten, zoals groenten. Ook was 
deze eerste ring geschikt voor intensieve vee-
houderij, zoals de productie van melk. Binnen 
de tweede ring was bosbouw het meest rendabel:
een verrassende uitkomst, maar ook weer niet 
zo vreemd gezien het feit dat hout in de tijd van
Von Thünen heel belangrijk was, als bouwmateri-
aal en als energiebron. De volgende ring was het
meest geëigend voor akkerbouw waarvoor geen
braakperiode nodig was, zoals de teelt van graan. 
In de vierde zone konden akkerbouw en weide-
veeteelt afgewisseld worden. In de vijfde zone 
kon het drieslagstelsel gebruikt worden: de meest
extensieve vorm van graanteelt, in combinatie 
met braak. De buitenste zone was alleen geschikt
voor extensieve veehouderij.
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De oorspronkelijke teke-
ningen van de concentrische
ringen in Der Isolierte Staat
(Utrecht ub, r oct 636).

Wetenschappelijk en maatschappelijk belang
Op het eerste gezicht is dit model niet wereld-
schokkend. Maar het knappe van het werk van Von
Thünen is dat hij als één van de eerste wetenschap-
pers de relatie tussen consumenten (de stedelijke
inwoners) en de producenten (de boeren) in kaart
had gebracht, evenals de relatie tussen koopkracht,
productiekosten en transportkosten. De beslissin-
gen van de boeren hingen sterk af van de verande-
ringen in de stad, zoals bevolkingsgroei en prijzen
van agrarische producten.

De ideale wereld van Von Thünen bestaat
natuurlijk niet. Rivieren en bergen verstoren het
patroon en sommige gebieden zijn beter bereik-
baar dan andere. Von Thünen heeft een variant
gemaakt, waarbij door het gebied een bevaarbare
rivier stroomt (afbeelding 4, Tafel ii, linksonder).
Ook heeft hij berekend wat de invloed van de
gemiddelde graanprijs in de centrale stad zou zijn:
dit is te zien in afbeelding 4, Tafel iii, linkerdeel
rechterschema. Tot slot laat afbeelding 4, Tafel iv,

rechterdeel rechterschema zien wat er gebeurt als
de opbrengst per hectare toeneemt door verbeterde
bodemvruchtbaarheid.

Von Thünen overleed in 1850 en kon daardoor
niet zelf ervaren welke geweldige veranderingen
zouden voortkomen uit de Industriële Revolutie en
de parallelle ontwikkeling van moderne transport-
middelen. Daarom komt tegenwoordig de beschre-
ven zonering van landbouwactiviteiten niet meer
voor, op wat incidentele voorbeelden in Afrika na.
Maar Von Thünen heeft met zijn werk het ruimte-
lijk aspect in de economie geïntroduceerd en een
belangrijke bijdrage geleverd aan de mathemati-
sche aanpak in de economie. Hij wordt daarom
door Nobelprijswinnaars als Paul Krugman en 
Paul Samuelson bewonderd. De laatste schreef in
een artikel ter herdenking van de tweehonderdste
geboortedag van Von Thünen over hem ‘among
geographers and location theorists, Thünen is a
founding God’. Maar Samuelson is geen blinde
aanbidder. Hij veegt de vloer aan met de pogingen
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van Von Thünen om het ‘natuurlijk loon’ van boe-
renarbeiders te berekenen: een poging om het loon
op mathematische wijze te berekenen. Maar hij
neemt het Von Thünen niet kwalijk: hij was min 
of meer een autodidact, die in het isolement van
zijn landgoed werkte aan zijn theorieën en weinig
contact had met collega-wetenschappers en stu-
denten die hem kritisch hadden kunnen bejege-
nen. Overigens werd het belang van het werk van
Von Thünen destijds wel ingezien: hij kreeg in 1830
een eredoctoraat van de universiteit van Rostock.

Het Thünen-museum na de omwenteling
Nadat de ddr in 1989 aan haar eigen zwakten ten
onder was gegaan, ontstonden voor de heer Bartz
geweldige mogelijkheden om zijn project verder
uit te bouwen. Er kwamen veel subsidiegelden
beschikbaar, van Duitse en ook van Europese zijde.
Toen ik het museum in 2007 weer bezocht wist ik
niet wat ik zag. In de diverse gebouwen waren
prachtige vergaderzalen en ontvangstruimten ont-
staan. In de grootste schuur was plaats voor vijf-
honderd man. De dag na ons bezoek zou het jaar-
lijkse slachtfeest plaatsvinden, dat duizenden
bezoekers zou trekken. Het museum was uitge-
groeid tot een belangrijke ontmoetingsplaats voor
de wijde omgeving en draagt daarom mede bij aan
het behoud van het plattelandsleven. Dit dagelijks
leven staat sterk onder druk door de grote vergrij-
zing op het platteland en de enorme migratie van
jonge mensen die na de omwenteling heeft plaats-
gevonden. 

Het museum laat nu ook zien dat Von Thünen
niet alleen gezien moet worden als econoom, maar
ook als humanist. Hij had in zijn tijd veel oog voor
de sociale verhoudingen en daaraan ook de nodige
aandacht besteed in zijn geschreven werk. Er is
zelfs een wereldwijde Thünen Society, met afdelin-
gen in diverse continenten, met uiteraard het
hoofdkwartier in Tellow. Er is een zekere neiging

tot blinde verering van de grote meester, maar dit
komt voort uit de grote betrokkenheid van de actie-
ve leden met de erfenis van Von Thünen.

Der isolierte Staat in de universiteitsbibliotheek
Na mijn tweede bezoek aan Tellow was ik wel
benieuwd naar het exemplaar van het oorspronke-
lijke werk in het bezit van de universiteitsbiblio-
theek, dat kan worden ingezien in de leeszaal Bij-
zondere Collecties (afbeelding 5). Een lichte teleur-
stelling maakte zich van mij meester, toen mij vier
kleine boekjes werden overhandigd. Geen leren
banden met goud-op-sneedruk. Geen verwijzing
naar de aankoop- of leengeschiedenis. De drukker
heeft gebruikgemaakt van goedkoop en zuurhou-
dend papier, dat inmiddels vele bruine vlekken ver-
toont. Er is gebruikgemaakt van het gotische let-
tertype, wat de leessnelheid niet bevordert. Overi-
gens blijkt uit alle literatuur rond Von Thünen dat
het boek niet al te soepel leest, omdat er vele cijfers
en berekeningen zijn opgenomen. Maar gelukkig is
de essentie van het werk veelvuldig beschreven in
ander werk. Het is overigens opvallend dat de eer-
ste vertaling van het boek in het Engels pas ver-
schenen is in 1966.
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De panoramakaarten van Nederland 
van Ricus Michels
ferjan ormeling

at er opvalt in dat landschap,
wat de horizon breekt, zijn de

kerktorens en molens, wier 
silhouet men dankzij Michels’

kaarten in het landschap herkent.
Hij geeft ons een idee van de vege-

tatie, de riviertjes en kanalen, de landhuizen en
opvallende fabrieken, alles duidelijk benoemd. Het
in het landschap zichtbare reliëf, vooral van de dij-
ken, wordt aangegeven. Het is een landschap dat
we van vroeger kennen, zonder files, grote winkel-
centra, megamoskeeën of woningboulevards, maar
wel met schepen, zeilbootjes, buurtschippers – hij
blijft toch een zeeman! – en treinen. 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd
Michels’ visie op ons landschap wijdverbreid door-
dat de Grolsch bierbrouwerij zijn materiaal ge-
bruikte bij haar reclamecampagnes en je de pano-
ramakaarten kon sparen; details daarvan kon men
aantreffen op de kartons waarin de bierflesjes

zaten, of afgedrukt op bierblikjes. Helaas is de
goede relatie van de auteur met Grolsch teloor-
gegaan, waardoor nog niet uitgegeven materiaal
verstopt blijft in de bedrijfsarchieven of verloren 
is gegaan. Daarnaast bevat de universiteitsbiblio-
theekcollectie geen voorbeelden van de schetsboek-
jes, waarin Michels en zijn vrouw Paula ons land-
schap inventariseerden. Maar ook al is de collectie
niet compleet, hij bevat veel belangwekkend mate-
riaal, dat is ontsloten doordat Michels zelf het voor
ons heeft beschreven.

Levensloop
Fredericus (Ricus) Wilhelmus Michels werd in 1906
in Amsterdam geboren, met een geweldig talent
voor tekenen: dat is de enige constante in zijn ge-
varieerde loopbaan die, zoals van iedereen in de 
eerste helft van de twintigste eeuw, ook sterk door
de oorlog beïnvloed werd. Als kind woont hij in
Berlijn en Meppel, waar hij naar de hbs gaat. Hij
gaat daarna naar zee: na de zeevaartschool wordt
hij in 1927 aangesteld als vierde stuurman op de
Holland-(Zuid-)Afrikalijn, in 1928 is hij tweede
stuurman op de zeesleepboot s.s. Zambezi met
thuishaven Beira. In 1931 is zijn opleiding tot eerste
stuurman voltooid en trouwt hij met Paula Pet. 
Hij blijft eerst varen, ook op Indonesië, maar in
1937 neemt hij (in 1935 is er een zoon geboren) 
ontslag vanwege ontbrekende carrièreperspectie-
ven en gaat hij zich bekwamen in het boekhandels-
vak, waarvoor hij in 1939 een diploma haalt. 

Na de oorlog begint hij een journalistieke 
loopbaan bij Je Maintiendrai. Zijn eerste verhalen
worden in 1946 in boekvorm uitgegeven (Reis 
zonder einde, Uitgeverij Stols, Den Haag). In 1949
komt hij als freelancer, maar weldra als vaste

1 �

Michels als docent bij de 
Kartografendagen Drie-
dimensionale Kartografie
in Ede in 1973.
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In de kaartenzaal van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is onder andere de Collectie Michels opgenomen: een verzameling van een
kleine 130 originele kaartontwerpen, gedrukte kaarten en boeken, in 1974 bijeengebracht en geannoteerd door de auteur. Michels
deed dit op verzoek van de toenmalige hoogleraar kartografie in Utrecht, Cor Koeman. Het betrof dan ook iets bijzonders (Koeman,
1981), namelijk het vastleggen van het Nederlandse landschap zoals dat zich rond 1960 voordeed aan de per fiets of auto reizende 
toerist, nog vóór de grootschalige uitbreidingen van onze steden en de uitbouw van het snelwegennet. 



� 2a en b
Ontwerp (a) van Michels 
voor een kaart in de His-
torical atlas of the Muslim
peoples (Amsterdam, 1957)
en de gedrukte versie van 
deze kaart (b).
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kracht (1951) bij uitgeverij De Brug-Djambatan
terecht, waar hij aanvankelijk voor de kartografi-
sche uitgaven ontwerpen maakt, maar later ook
tekenwerk verricht als kartograaf. In 1956 vertrekt
hij bij Djambatan weer vanwege een geschil: hij
wordt in de publicatie van atlassen, zoals Historical
Atlas of the Muslim Peoples (afbeelding 2) niet als één
van de scheppende medewerkers vermeld, terwijl
duidelijk zichtbaar is hoezeer zijn ontwerp de uit-
eindelijke vorm bepaalde. Hij gaat dan zelfstandig
verder: vanaf 1950 illustreert hij al boeken, over
scheepvaart en reisverhalen, hij schrijft ook zelf
reisgidsen, verzorgt bibliofiele uitgaven, ontwerpt
brochures voor actiegroepen (bijvoorbeeld Comité
tot behoud van de Loosduinse tuinbouw), met
allengs meer eigen tekenbijdragen, totdat hij in
1958 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de Rotterdamse vereniging Havenbelangen een
panoramakaart tekent van de haven (afbeelding 3).
Daarna blijft hij in die richting verdergaan. Zijn
mooiste panoramakaart is die van de Biesbosch, die
in 1974 verschijnt. Zijn ziekte kondigt zich dan al
aan. Hij overlijdt in 1975.

Opvattingen
In de bijlage, die hij vervaardigt bij zijn aan de
Utrechtse universiteit afgestane collectie (Michels,
1974), beschrijft Michels zichzelf als een geweldloos
anarchist. Hij is direct na de oorlog lid van de pvda,
stapt nadat de pvda mee gaat doen aan de eerste
politionele actie over naar de politieke beweging
‘De Derde Weg’, die later in de psp zal opgaan. 
In 1968 kan hij ook daar geen lid meer van blijven.
Hij breekt samen met J.W.E. Riemens in 1949 de
staf over Romme, die immers het akkoord van

Linggadjati saboteert. In 1956 vertaalt hij een boek
over de opvattingen van de Quakers ter bestrijding
van geweld uit het Engels. 

In 1958 is hij medeoprichter van de voorloper
van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie.
Hij doet mee aan het debat over het vak kartografie
en de ontwikkelingen daarin en draagt bij aan de
organisatie van studiedagen en het vervaardigen
van lesmateriaal daarvoor. In 1971 brengt hij met
G.E.K. Brummer een boekje uit met zijn opvattin-
gen over de kartografie en in 1976 zet hij postuum
zijn visie op dat vak en zijn beoefenaren (karto-
grafen zijn niet de mensen die erover praten, maar
die zelf de kaarten tekenen!) nog eens uiteen in 
een publicatie naar aanleiding van de oratie van 
F.J. Ormeling sr. (Turbulent Cartography) uit 1972.
Ook hier toonde hij zich een antidogmaticus, 
die traditionele opvattingen kritisch bekeek.

Michels’ correspondentie is deels bewaard
gebleven: de brieven die hij wisselde met de uit-
gevers G.A. van Oorschot, A.A.M. Stols, Van 
Loghum Slaterus, J.C. van Wessen, J.C.H. Mooij,
Gerrit Borgers (redacteur van Podium) en Anne
Wadman worden in pica genoemd. Op latere 
leeftijd verzorgt hij ook bibliofiele uitgaven.

Panoramakaarten
Voor de Rotterdamse stichting Havenbelangen ver-
zorgt hij ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
in 1958 een panoramakaart van de haven (afbeel-
ding 3). In het nrc Handelsblad van 17 januari 1959
beschrijft hij zijn rondgang door de stad om de
tekeningen voor de kaart te maken. Door zijn 
contacten met D. Boon, directeur van Meyer’s
drukkerijen in Wormerveer, weet hij kort daarna
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Ontwerpschets voor de 
panoramakaart van 
Rotterdam (1958).



een opdracht te krijgen voor een panoramakaart
van Nederland en omgeving. Dit ter gelegenheid
van de wens van Van Gelder en Zonen Koninklijke
papierfabriek om eens een bijzonder relatie-
geschenk te laten maken met een overzicht van de
recreatiemogelijkheden in de vrije natuur (er hoort
een boekje bij door C. Pels, Overzicht van de natuurge-
bieden). In 1967 vervaardigt hij een panoramakaart
van de Zaan, voor de daar gevestigde firma Honig.

Bij zijn panoramakaarten gaat Michels aanvan-
kelijk uit van de klassieke vogelvluchttechniek,
waarbij bepaalde elementen verticaal uit de grond-
tekening van het landschap (de kaart dus) omhoog
worden getrokken. Bij deze techniek wordt de 
planimetrie van de kaart dus onaangetast gelaten.
Hiervoor gaat Michels het terrein in, of de stad in,
voorzien van topografische kaarten, een schetsboek
(afbeelding 4) en zijn echtgenote met een notitie-

boekje; het gebied wordt afgelopen dan wel af-
gereden, waarbij alle belangwekkende elementen
gekarakteriseerd en opgetekend worden. En onder-
tussen wordt er genoteerd – afhankelijk van de
schaal van de kaart – om wat voor vegetatie het 
gaat (op grootschalige kaarten worden zelfs de
boomsoorten vermeld), baksteen en strodak of
witte muren met een pannendak; dit documen-
tatiewerk wordt aangevuld met ansichtkaarten.
Hij zegt het zelf zo in Wat hooi en wat gras (1962): 

‘Doorlopend hielden we de wegbeplanting in 
de gaten en de begroeiing der landerijen, zodat
onze routekaarten overdekt raakten met groen-
geschreven letters, krassen en webben ter aan-
duiding van akkers, weiden, gemengde bedrij-
ven, ruig begroeid land, woeste gronden, weide-
velden, bomenrijen, boomgaarden, eendekooi-

4 �

Schetsjes van Michels uit
Noord- en Zuid-Holland.
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Detail van de voor Grolsch
vervaardigde panoramakaart
van Groningen en omstreken.
Alle kerkjes op het Hoogeland
hebben een ander silhouet.
Tussen Roodeschool en Uit-
huizen loopt een treintje. Alle
kernen zijn gekarakteriseerd
en ook waar verspreide bebou-
wing is. Van de Eemshaven
werd veel verwacht. 
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Bladwijzer met de voor
Grolsch Bierbrouwerij ver-
vaardigde panoramakaarten.
Deze bladwijzer geeft tevens
het gebied aan dat was afge-
beeld op de Panoramakaart
Nederland stad en lande
(1962). Er stonden nog meer
panoramakaarten op stapel;
de originelen daarvan zijn
indertijd door Michels aan
Grolsch overgedragen en
schijnen sindsdien zoek-
geraakt te zijn.



[ 207 ]h e m e l  e n  a a r d e

en, en wat dies meer zij. Daarbij vergaten we
niet de essen extra te omlijnen, die in de zomer
als dofgouden schilden liggen gevat in het
groen langs veel oude Drentse, Twentse en Gel-
derse wegen, maar die ook elders bij uitzonde-
ring de blik verrassen.’

Nederzettingsvormen worden getypeerd, markt-
pleinen, kastelen en buitenplaatsen. Zo wordt de
informatie op de topografische kaart aangevuld of
gecorrigeerd, zelfs met de soort bomen en of die al
of niet aan weerszijden van de weg staan.

De Topografische Dienst is pas rond het jaar
2000 afgestapt van het op haar kaarten weergeven
van de begroeiing langs de wegen. Omdat deze in
onze tijd van de iepenziekte zo sterk aan verande-
ring onderhevig is, is het een gegeven dat telkens
weer opnieuw opgenomen moet worden en gecon-
troleerd en niet bij een herziening kan worden
overgeslagen; daarom laat men het nu maar hele-
maal weg. Dat is zeer jammer, omdat het zo’n ken-
merkend aspect van ons landschap is. Op Michels’
kaarten is er juist de uiterste zorg aan een zorgvul-
dige weergave van dit aspect besteed. Al de detail-
schetsen worden gemaakt in de blikrichting van de
kaart, die natuurlijk van te voren moet worden
vastgesteld.

Eenmaal thuis werden door Michels de schetsen
op de juiste plaats ingetekend op een niet-vervorm-
de topografische ondergrond, uitgaande van de
volgende regels: verticaal blijft verticaal, grond-
vorm blijft ongewijzigd en er is sprake van even-
wijdig/parallel perspectief oftewel een isometri-
sche projectie. Voor de Grolsch-kaarten stapt hij
over op wat hij noemt een groothoekprojectie,
waarbij door een hoog object op de voorgrond te
plaatsen wat meer dramatiek in de tekening komt
(afbeeldingen 5 en 6). Koeman schrijft over hem:
‘Dagen, wekenlang stond hij te tekenen, met een
onvoorstelbare gelijkmatigheid van het handwerk
en een bewonderenswaardige constante gemoeds-
gesteldheid’. Dat moest ook wel, als eenmaal een
schaal gekozen was moest alles wat hij onderweg
vergaard had op die schaal worden gebracht, in-
gepast, geselecteerd en in de juiste onderlinge 
verhouding gezet, waarbij ook nog eens bijschrif-
ten op een niet-storende manier werden inge-
bracht (Koeman, 1975).

De kaart van de Biesbosch, Michels’ laatste
kaart, laat ook de details van het landschap goed
zien. In de rand van de kaart wordt de hele flora en
fauna verwerkt. De verkenning van de kaart leverde
op, dat op de reguliere topografische kaart verschil-

lende toponiemen verkeerd stonden geplaatst.
Voorts is het tot op heden de meest nauwkeurige
kaart van dit natuurgebied vervaardigd. Als ooit op
een kaart het landschap tot leven gebracht is, is dat
wel door Michels gedaan.

Noot
Met dank aan de heer A. Ras (Delft) voor zijn medewer-
king aan de bijdrage over de levensloop van Michels.
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Gescheiden werelden: wat 
mannen moesten weten over 
vrouwen: De secretis mulierum
bineke glas

Welke vrouw van nu vindt
de volgende uitspraken
herkenbaar?

-  de vrouw beleeft meer
genot tijdens de ge-

slachtsgemeenschap dan de man;
- jonge vrouwen menstrueren aan het begin van

de maand, oudere vrouwen aan het eind;
- het is mogelijk dat een vrouw nadat ze bevrucht

is nog drie maanden blijft menstrueren;
- arme vrouwen die grof voedsel eten hebben 

een hevigere menstruatie dan rijke vrouwen 
die fijn en gekruid voedsel eten;

- door geslachtsgemeenschap met een vrouw 
tijdens haar menstruatie kan een man lepra
krijgen;

- vrouwen in de menopauze maken met hun blik
spiegels dof.

Zou dit vroeger anders geweest zijn? Herkenden
zestiende-eeuwse vrouwen zich wel in deze bewe-
ringen uit een oude druk van 1538? We kunnen het
hen niet meer vragen, maar er zijn redenen om aan
te nemen dat ook vrouwen van toen dit als onzin
zouden afdoen.

Er is er één schriftelijke getuigenis van een
vrouw waarin dit soort uitspraken als onwaarheid,
verzinsels en leugens worden bestempeld. Chris-
tine de Pisan schrijft in haar Livre de la cité des dames
(begin vijftiende eeuw) dat het Latijnse werk 
waaruit bovenstaande uitspraken afkomstig zijn,
het oorspronkelijk veertiende-eeuwse De secretis
mulierum (‘Over vrouwengeheimen’), geschreven 
is voor domme mannen, om hen te misleiden en 
te bedriegen.

Dat er slechts één negatieve reactie uit die 
tijd gevonden is, zou natuurlijk kunnen be-
tekenen dat de meeste vrouwen zich niet 
stoorden aan deze ideeën – op deze ene feministe
avant la lettre na. In de context van die tijd zijn
echter allerlei verklaringen te vinden voor dit 
eenzame geluid. Er waren toen weinig vrouwe-
lijke auteurs, men uitte niet zo gauw openlijk 
kritiek op dingen die in boeken stonden (het is
misschien niet toevallig dat De Pisan haar kritiek
in de mond legt van een allegorisch personage,
Vrouw Rede) en veel vrouwen waren niet bekend
met deze ideeën omdat ze dit soort werken niet
lazen. Vrouwen in die tijd hadden nauwelijks 
toegang tot de wetenschappelijke wereld waar-
van deze ideeën deel uitmaakten. Ze waren
immers vrijwel uitgesloten van het onderwijs 
in het Latijn, de gangbare taal in de wetenschap. 
Kennis over hun lichaam deden vrouwen op 
in het orale circuit: door hun eigen ervaringen 
te delen met andere vrouwen. De secretis mulie-
rum zal door weinig vrouwen gelezen zijn (af-
beelding 1). 

Voor mannen
Wie waren dan wel die ‘domme’ mannen die 
lazen over vrouwengeheimen? Meteen aan het
begin van zijn tekst maakt de auteur duidelijk 
tot wie hij zich richt: zijn medegeestelijke 
(‘dilectissimo sibi in Christo, socio et amico, 
clerico in tali loco de vere sapientie’). Heel lang 
is aangenomen dat deze auteur de grote Domi-
nicaanse geleerde Albertus Magnus (ca. 1200-
ca. 1280) was. Tegenwoordig dateert men het 
werk iets later (eind dertiende of begin veertiende
eeuw) en neemt men aan dat het door een van 
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Deze bijdrage gaat in op het lange en gevarieerde bestaan van teksten over vrouwengeheimen (Secreta Mulierum). Teksten die aan de
basis staan van allerlei vooroordelen over de vrouw en die taboes uit onze tijd (en die van onze ouders en grootouders) begrijpelijker
maken. Voor wie zijn ze geschreven en hoe werden ze gebruikt? 



diens leerlingen is geschreven. Het werk lijkt in 
een milieu van mannelijke geestelijken te zijn 
ontstaan.

Een verband tussen de geestelijkheid en een
geschrift over de geheimen van de vrouwelijke
natuur is niet zo vreemd als het misschien lijkt. 
De clerus is eeuwenlang verantwoordelijk
geweest voor het doorgeven van gynaecologische
als ook algemene medische kennis. Clerici had-
den een groot aandeel in de geneeskunde.

Was het inderdaad de bedoeling om deze
veelal geleerde mannen te ‘bedriegen en mislei-
den’? Nee, deze mannen krijgen kennis over de
vrouw aangeboden zoals deze in de geleerde
Latijnse traditie beschikbaar was. Geleerde ken-
nis was in die tijd boekenkennis en stamde uit
de klassieke oudheid aangevuld door latere,
grote Arabische geleerden. Het was uitzonderlijk
om deze kennis te toetsen aan de eigen ervaring
en af te keuren, zoals De Pisan doet. De meer
gangbare benadering was om deze kennis als
waar te beschouwen en tegenstrijdigheden via
ingewikkelde interpretaties en redeneringen
glad te strijken. Toch zou De Pisans oordeel over
de bedoeling van dit werk een kern van waarheid
kunnen bevatten. 

Typering van De secretis mulierum
In De secretis mulierum wordt de theorie van de men-
selijke voortplanting behandeld zoals bekend uit
de natuurfilosofische traditie. Het is geen medisch
werk dat gericht is op de praktische beoefening 
van de vrouwengeneeskunde. Deze laatste traditie
wordt in deze bundel besproken in het artikel 
‘Boekenkennis en het vrouwelijk lichaam: van 
Trotula tot Jakob Ruf’ door Orlanda Lie. Zo wordt 
in De secretis mulierum nauwelijks ingegaan op
vrouwenkwalen, hun oorzaken en behandelingen.
Wel is er aandacht voor zaken als de planeetinvloe-
den op de ontwikkeling van het embryo en het ont-
staan van allerlei afwijkingen.

Het werk is al vroeg van vele commentaren
voorzien, waarin wordt uitgelegd wat de auteur
precies bedoelt en waarin aanvullende informatie
wordt gegeven. De verschillende commentaren (er
worden vijf commentaartradities onderscheiden)
zijn vervolgens samen met de tekst overgeschreven
en later gedrukt (afbeelding 2). In een ervan wordt
ingegaan op het motief en de bedoeling van de
auteur. Hij zou het werk op verzoek van zijn mede-
broeders geschreven hebben. Er worden verschil-
lende bedoelingen genoemd: om vrouwen te kun-
nen genezen van hun kwalen, om te weten wat een

�� 1
Titelpagina van een gedrukte
uitgave van De secretis
mulierum uit 1538 (Utrecht
ub, o oct 703 Rariora).

� 2
Tekst en commentaar zijn in
verschillende lettertypes
gedrukt (Utrecht ub, o oct
703 Rariora, p. 2)
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passende penitentie is voor hun zonden als zij
komen biechten en om mannen te waarschuwen
tegen de schadelijke vrouwelijke natuur (‘menstrui
venenosae; malum non evitatur nisi cognitum’)
en hen aan te sporen tot een kuis leven (‘abstinere,
caste vivere, cognoscere immuniciam coitus et
debilitatem’). Allemaal goede bedoelingen, waar-
bij een beetje overdrijving of misleiding van de
man over de aard van de vrouw de waarschuwing
nog meer kracht bijzet. Heiligt hier het doel de
middelen?

Het vrouwbeeld in De secretis mulierum
Welk beeld over vrouwen wordt in deze tekst ge-
geven? De belangrijkste ideeën zijn dat menstru-
atiebloed een giftige substantie is, dat vrouwen 
tijdens hun menstruatie gevaarlijk zijn voor man-
nen en dat sommige vrouwen een zeer verdorven
karakter hebben. 

Vanwaar deze angst voor de menstruatie? Dit
soort ideeën hebben een lange schriftelijke traditie
en worden al gevonden in de klassieke oudheid
(onder andere bij Plinius) en later bij Isidorus van
Sevilla. Ze hangen samen met het gangbare medi-
sche inzicht in de fysiologie van de vrouw, die
enigszins afwijkt van die van de man. Doordat de
vrouw a priori een kouder wezen is dan de man,
kan zij haar voedsel niet zo goed verteren. Daarom
menstrueert zij maandelijks om de restproducten
van deze onvolledige vertering af te voeren.

Men stelde zich het verteringsproces in het
menselijk lichaam voor als een kookproces, waar-
voor veel warmte nodig was. Al het voedsel dat wij
eten wordt via een aantal kookprocessen omgezet
in de vier lichaamsvochten die de mens heeft. De
belangrijkste hiervan is bloed, dat vervolgens
wordt gebruikt om alle organen en lichaamsdelen
te voeden. Gezondheid is afhankelijk van een goed
evenwicht tussen die vier lichaamsvochten en van
goed functionerende uitscheidingsprocessen waar-
bij overtolligheden worden afgevoerd. Zo kan de
man zijn overtollige warmte goed kwijt door te
zweten (via fysieke arbeid) en doordat het wordt
omgezet in lichaamsbeharing. Voor de vrouw is een
regelmatige menstruatie essentieel: het is schade-
lijk als dit menstruatiebloed zich in haar lichaam
ophoopt of als zij te veel bloed verliest. 

In De secretis mulierum wordt dit ‘neutrale’ beeld
van de menstruatie aangedikt tot een taboe op
menstruatiebloed. Het is niet alleen schadelijk voor
de vrouw zelf, maar ook voor haar omgeving. De
baarmoeder wordt vergeleken met een riool. In de
menopauze vergiftigt het van binnen opgehoopte

menstruatiebloed de ogen van vrouwen, waardoor
ze met hun blik spiegels dof maken en baby’s
besmetten. Ook doet menstruatiebloed een groene
tak van een boom verdorren en veroorzaakt het
hondsdolheid. Uit haren van een menstruerende
vrouw, een winter lang onder vruchtbare aarde
bedekt, groeit in het voorjaar spontaan een slang.
Mannen kunnen besmet raken met lepra door
geslachtsgemeenschap met een vrouw tijdens 
haar menstruatie. Ook zijn er slechte vrouwen 
die mannen opzettelijk besmetten door via ijzer-
poeder in hun vagina het mannelijk geslachtsdeel
te verwonden. 

Deze negatieve beelden, waarin de vrouw als
gevaar voor haar omgeving wordt gezien, zijn ruim
verspreid door deze tekst. Een onderzoekster be-
toogt zelfs dat het werkje door theologen gebruikt
is ter rationalisering van heksenvervolgingen in 
de vijftiende eeuw en later: met deze wetenschap-
pelijke autoriteit werden kerkelijke uitspraken
over de slechte aard van de vrouw ondersteund.

Overlevering en populariteit
Dat dit werk erg populair was mag worden ge-
concludeerd uit de overlevering: ruim honderd
handschriften, meer dan vijftig drukken uit de 
vijftiende eeuw en meer dan zeventig uit de zes-
tiende eeuw. Als we ervan uitgaan dat wat over-
geleverd is maar een klein deel is van wat er ooit
geweest moet zijn, dan was dit werk gedurende
vele eeuwen ruim verspreid.

Zijn er verklaringen te vinden voor de popu-
lariteit van deze tekst? De eerste mogelijke ver-
klaring betreft de vorm van de tekst: geleerde ken-
nis wordt in een vrij eenvoudige vorm kort en
samenvattend behandeld (in circa vijftig pagina’s),
wat het geschikt maakt voor een breed publiek. 

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat dit
werkje de nieuwsgierigheid van clerici bevredigde.
Dat mannen het niet alleen lazen als waarschu-
wing maar ook als kennisbron over de seksualiteit
van de vrouw, blijkt uit een ander handschrift van
deze tekst (Hamburg sub, Codex medicus 798, eind
vijftiende eeuw). Hierin is een selectie van de tekst
(zonder commentaar en zonder de meer filosofi-
sche uitweidingen) uitgebreid met een negental
pagina’s dat het beste is samen te vatten als ‘hoe
een vrouw te verleiden en te beslapen’. Hier worden
mannen niet zozeer gewaarschuwd als wel voor-
zien van nuttige tips over de seksuele omgang met
vrouwen. Dit tekstgedeelte lijkt eenzelfde functie
te hebben als tegenwoordig boekjes over seksuele
voorlichting.
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� 3
Een gedeelte van Hs. 723, 
fol. 63v (Utrecht ub).

Deze aanpassingen in de tekst (weglatingen en
aanvullingen), die vooral in de handschriftelijke
overlevering voorkomen, wijzen op een multi-
functioneel gebruik. Dit gebruik voor verschillende
doeleinden is een andere mogelijke verklaring voor
de populariteit van het werk.

Een laatste mogelijke verklaring is dat vanaf 
de vijftiende en zestiende eeuw steeds meer manne-
lijke artsen zich op het gebied van de vrouwen-
geneeskunde, voorheen het domein van de vrouw,
begaven. Deze artsen hadden behoefte aan teksten
met kennis over het vrouwelijke lichaam; en ook 
De secretis mulierum voorzag hierin. Deze verandering
kwam voort uit een theoretisering en professiona-
lisering van de geneeskunde en werd ook deels ge-
motiveerd door een kerkelijke bezorgdheid over de
ziel van het ongeboren kind die niet verloren mag
gaan voor het eeuwige leven. In de geneeskunde
kreeg boekenkennis steeds meer gezag ten koste 
van orale kennis; en daarmee werd vrouwen-
geneeskunde het terrein van de man.

Collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht
De vier exemplaren, die de Universiteitsbibliotheek
Utrecht in haar collectie heeft, weerspiegelen de
ruime overlevering van De secretis mulierum. Het
handschrift en de drie oude drukken bevatten alle
vier vrijwel dezelfde tekst en hetzelfde commentaar
(commentaar a genoemd). Het commentaar is in 
het handschrift echter uitgebreider; in de drukken 

is het commentaar ingekort en visueel herkenbaar
gemaakt door een ander lettertype te gebruiken.

Het handschrift maakt deel uit van een verza-
melcodex (Hs. 723, signatuur 1 m 1). Het beslaat
hierin 32 folia en wordt in de later toegevoegde
inhoudsopgave omschreven als Tractatus astrologi-
cus de generatione. Aan het slot van het eerste stukje
commentaar wordt echter een andere titel
genoemd: Secreta mulierum et virorum (‘Geheimen
van vrouwen en mannen’). Het betreft het oudste
overgeleverde handschrift van de tekst met com-
mentaar a (gedateerd 1353). Het is samengebonden
met enkele werken over astrologie (onder andere
Johannes de Sacrobosco, Geo Pubarchius, Gerard
van Cremona) en een groot werk over diëten (Isaac
Israeli). In deze vrij dikke verzamelcodex (24 x 16
cm) met 156 perkamenten folia is de tekst in een
wetenschappelijke context geplaatst (afbeelding 3).

De drie oude drukken zijn alle drie veel kleinere
boekjes (16 x 11 en 12 x 8 cm). De oudste (signatuur
o oct 703 Rariora) dateert uit 1538 en is gedrukt te
Antwerpen. Het bevat alleen deze ene tekst geti-
teld: De formatione homine in utero materno (‘Over de
menswording in de baarmoeder’). De tweede oude
druk (signatuur Rariora duod 90) dateert uit 1571
en is gedrukt te Lyon. De tekst, die hier De secretis
mulierum heet, is samengebonden met een andere
tekst van Albertus Magnus (De virtutibus herbarum,
lapidum et animalium quorundam), samen 238 pagi-
na’s. De laatste oude druk (signatuur tho: alv ab
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� 4
De exemplaren van De
secretis mulierum in bezit
van de Universiteitsbiblio-
theek Utrecht: Hs. 723, o oct
703 Rariora, Rariora duod
90, en tho: alv ab 34.

� 5
Een vrouwelijke opdracht-
geefster en aanbedene in Der
vrouwen heimelijkheid
(Utrecht ub, Moltzer 1 j 10,
p. 1).
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34) dateert uit 1625 en is gedrukt te Straatsburg. 
De tekst heeft hier dezelfde titel en is met hetzelfde
werk samengebonden als dat hierboven, maar
bovendien met een derde werk, De secretis naturae
van Michael Scotus (samen 342 pagina’s). Alle drie
drukken bevatten precies dezelfde tekst met com-
mentaar, alleen de jongste druk heeft ook een index
aan het eind (afbeelding 4).

Deze collectie uit de Universiteitsbibliotheek
Utrecht laat zien dat de tekst in de loop der tijd 
losgeweekt is uit zijn wetenschappelijke context.
Niet alleen ontstaat er een steeds stabielere tekst,
ook lijkt het praktische nut steeds belangrijker te
worden. Kleine handzame boekjes, met uiteinde-
lijk het gemak van een index. 

Volkstalige bewerkingen
De aard en populariteit van deze Latijnse tekst
brachten mee dat hij geschikt was voor popu-
larisering in de volkstaal: hij is in een vijftal volks-
talen vertaald of bewerkt, waaronder het Middel-
nederlands. Een (letterlijke) vertaling ervan kennen 
we hier niet, maar wel vier bewerkingen. Twee 
verschillende bewerkingen onder de titel Der 
vrouwen heimelijkheid, beide in versvorm, en twee
gedeeltelijke prozabewerkingen (waarvoor ook
andere bronnen gebruikt zijn): één getiteld Der
mannen en vrouwen heimelijcheit en één Het boeck van
Albertus over vrouwengeheimen. Hierdoor werd een
nog groter publiek bereikt, namelijk ook zij die
geen Latijn kenden. 

Van één van deze bewerkingen, het Gentse
handschrift van Der vrouwen heimelijkheid uit het
begin van de vijftiende eeuw, bezit de Universi-
teitsbibliotheek Utrecht twee exemplaren in een
negentiende-eeuwse editie (uit 1843, signaturen l
me-vrou-b-1#rar en Moltzer 1 j 10). In deze tekst
is sprake van een vrouw als opdrachtgeefster en als
aanbedene tot wie de auteur zich rechtstreeks richt
in de lyrische passages, die door de hele tekst ver-
spreid zijn. Hij verleidt en onderwijst haar tegelij-
kertijd; zij krijgt zelfs een naam in het acrostichon
(de rode lombarden, sierletters waarmee telkens
een nieuwe passage begint in dit gedicht, vormen
samen de naam ‘Margareta Godevartse uut Udim’).
Hier wordt een spel gespeeld met literaire conven-
ties uit het hoofse genre (afbeelding 5). Worden
deze ingezet voor een werkelijke liefdesrelatie of
om de kloof naar een lekenpubliek te overbruggen?
En was dit dan een vrouwelijk aristocratisch
publiek? Het onderzoek naar de rol van vrouwen
als opdrachtgeefster, bezitter/gebruiker en beoogd
publiek van dit soort teksten is nog gaande. 
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Boekenkennis en het vrouwelijk lichaam: 
van Trotula tot Jakob Ruf
orlanda lie

et deze uitleg van het schep-
pingsverhaal begint het
gezaghebbende Latijnse
handboek voor de vrouwen-
geneeskunde uit de middel-
eeuwen: het Liber Trotula

(afbeelding 1). Het materiaal voor dit medisch com-
pendium is afkomstig uit drie afzonderlijke ver-
handelingen die wetenswaardigheden bevatten
over het vrouwelijk lichaam en aanverwante vrou-
wenzaken. De totstandkoming van deze compilatie
is een ingewikkeld proces van vele eeuwen geweest,
waarbij beschikbare gynaecologische kennis aan de

hand van nieuwe inzichten werd doorgegeven, 
bijgesteld, aangepast of uitgebreid. We weten niet
wie de auteur(s) of compilator(en) hiervan zijn. 
Wat we wel weten, dankzij het pionierswerk van 
de Amerikaanse historica Monica Green, is dat 
een onbekende compilator aan het eind van de
twaalfde eeuw de drie teksten bij elkaar voegde en
dat de naam van deze compilatie in verband werd
gebracht met een twaalfde-eeuwse vrouwelijke arts
uit Salerno: Trota. Van het Liber Trotula zijn meer
dan 126 handschriften bewaard gebleven; er zijn
vertalingen bekend in het Engels, Frans, Duits,
Hebreeuws, Iers, Italiaans en het Nederlands. 

1 �

De proloog van het Liber 
Trotula (Utrecht ub, O fol
173 Rariora, deel 2, p. 3). 
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Toen God het eerste mensenpaar schiep, voorzag Hij hun lichamen van eigenschappen die het voortbestaan van de mensheid tot in
de eeuwigheid zouden veilig stellen: Hij gaf de man een warme en droge natuur, en de vrouw een koude en vochtige natuur. Op deze
manier zorgde Hij ervoor dat de aantrekkingskracht tussen deze twee elkaar aanvullende naturen de basis legde voor het verwekken
van nageslacht (voortplantingsprincipe). Net als het zaad dat uitgestrooid wordt op een vruchtbare akker, zo stort de man (die warm
en droog is) zijn zaad in de schoot           van de vrouw (die koud en vochtig is). 



Dit opstel biedt een kennismaking met de 
middeleeuwse vrouwengeneeskunde aan de hand
van enkele werken die tot het boekenbezit van de
Universiteitsbibliotheek behoren. Ik begin met de
Latijnse traditie.

De Latijnse Trotula
Het Trotula-compendium was een onmisbare
vraagbaak voor de praktische beoefening van de
vrouwengeneeskunde in de middeleeuwen. Het
eerste deel van dit driedelig werk (Liber de sinthoma-
tibus mulierum, ‘Boek over de aandoeningen bij
vrouwen’) behandelt onderwerpen uit de gynae-
cologie en verloskunde, afkomstig uit de Grieks-
Arabisch-Latijnse medische traditie, uitgebreid
met informatie uit de handboeken van Hippocra-
tes, Galenus en Constantinus Africanus en de
vroedvrouwenkunde van Cleopatra en Muscio. 
Er is aandacht voor de gesteldheid van het vrouwe-
lijk lichaam en de daaruit voortkomende lichame-
lijke ongemakken en kwalen. Een prominente
plaats is hierbij ingeruimd voor de menstruatie, 
de vrouwelijke geslachtsdelen, conceptie, zwanger-
schap, geboorte en de postnatale zorg. Naast uitleg
over de oorzaak van diverse vrouwenkwalen, wordt
ook ingegaan op de behandelwijze en het toedie-
nen van medicamenten.

In het tweede deel (De curis mulierum: Over de
behandeling van vrouwen) staat de fysiologie van
het vrouwelijk lichaam centraal en wordt bij de
behandeling van vrouwenkwalen telkens uitge-
gaan van de middeleeuwse humoraalpathologie.
Dat wil zeggen: het menselijk lichaam bestaat uit
vier humoren of lichaamsvochten (slijm, zwarte
gal, bloed en gele gal), die zich van elkaar onder-
scheiden door een bepaalde combinatie van de 
vier primaire eigenschappen: slijm is koud en nat,
zwarte gal is koud en droog, bloed is warm en nat,
gele gal is warm en droog. In een gezond lichaam
zijn de vier humoren met elkaar in evenwicht.
Ziekte ontstaat wanneer deze balans is verstoord 
en de behandelwijze richt zich op het herstellen
van dit evenwicht. In het vrouwelijk lichaam, dat
in vergelijking met het mannelijk lichaam koud 
en nat is, is de verhouding tussen de vier lichaams-
sappen en de mate waarin zij koud of warm, droog
of vochtig zijn, bij iedere vrouw anders. Een be-
kwame arts zal de juiste gesteldheid van de patiënt
vaststellen en de remedie daarop laten aansluiten.
Allerlei aandoeningen aan de vrouwelijk geslachts-
delen met passende behandelingen passeren hier
de revue, zoals baarmoederverzakking, fertiliteits-
problemen, postpartumverschijnselen, borstont-

steking, maar ook een recept om de vagina strak te
maken. Tussendoor treft men ook remedies aan
voor een ontstoken penis en opgezwollen testikels.
Ook worden er allerlei recepten gegeven die te
maken hebben met algemene lichamelijke verzor-
ging (van zonnebrand, wratten tot schaamluis). 

Het laatste deel is gewijd aan diverse schoon-
heidsbehandelingen en het vervaardigen van cos-
metische producten die niet zouden misstaan in
een hedendaagse Wellness-kliniek of schoonheids-
salon: ontharingszalfjes, haarspoelingen, gezichts-
crèmes, acne-lotion, poedertjes en kruiden om
witte tanden te krijgen of het gezicht te bleken.

Onderzoek naar de herkomst van de handschrif-
ten, waarin het Trotula-compendium bewaard is
gebleven, geeft aan dat de tekst met name in de
veertiende eeuw veelvuldig werd gekopieerd en
vooral te vinden was in een milieu van geleerden,
artsen en aristocraten. De bibliotheek van de Sor-

2 �

Titelpagina van de 
Experimentarius medici-
nae uit 1544 (Utrecht ub, 
O fol 173 Rariora, deel 2).
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bonne in Parijs bezat bijvoorbeeld drie exemplaren
van het Liber Trotula. In de zestiende eeuw onder-
ging het Liber Trotula een ingrijpende herziening 
in de gedrukte uitgave van George Kraut (1544), 
die zich geroepen voelde om het compendium te
ordenen en drastisch te bewerken tot een in zijn
ogen samenhangend geheel. Dat deze Renaissance-
editie allesbehalve representatief was voor de mid-
deleeuwse Trotula behoeft geen verdere uitleg. 
Pas in 2001, met de uitgave die Monica Green ver-
zorgde van het Trotula-compendium, kwam er een
moderne editie (met vertaling) beschikbaar die
recht deed aan de cultuurhistorische context van
dit middeleeuwse handboek voor de vrouwenge-
neeskunde.

De Trotula-tekst die in de Universiteitsbiblio-
theek Utrecht wordt bewaard, maakt deel uit van
een medisch handboek, dat uit meer dan 1.000
pagina’s bestaat en meer dan twintig gezagheb-
bende teksten bevat op het gebied van de (vrou-
wen)geneeskunde. De inhoudsopgave op de titel-
pagina laat zien dat de Trotula-tekst zich bevindt in
het gezelschap van gezaghebbende Latijnse medi-
sche verhandelingen, waaronder de geschriften van
de twaalfde-eeuwse abdis Hildegard van Bingen
(afbeelding 2). 

De Middelnederlandse Trotula
Zover wij weten is er geen volledige Middelneder-
landse vertaling van het Trotula-compendium. De
bewaard gebleven teksten laten zien dat de Latijnse
kennis op uiteenlopende manieren en langs ver-
schillende wegen in het Middelnederlands werd
verbreid. In een bepaalde groep handschriften treft
men bijvoorbeeld een vertaling of bewerking van
het eerste boek over vrouwenkwalen, terwijl in een
andere groep met name de praktische benadering
die typerend is voor het tweede boek de bron is
geweest voor de Middelnederlandse vertaler.

De Middelnederlandse Trotula die in het veer-
tiende-eeuwse Utrechtse verzamelhandschrift is
overgeleverd (Hs. 1328), bevat een beperkte selectie
uit het eerste boek en is ingebed in een medisch-
farmaceutisch handboek, het zogenoemde Boec van
medicinen in dietsche. In navolging van zijn Latijnse
bron kondigt de anonieme auteur van de Utrechtse
Trotula aan dat hij een boek heeft geschreven om
vrouwen te helpen die veel lichamelijke kwalen te
verduren hebben, maar die zich ervoor schamen
om met hun klachten naar een arts te gaan: 

‘Want vrouwen vele crancker sijn dan die
manne van naturen ende die vrouwen in haerre

dracht menighen anxt ende noet liden daer om
hebben si menigherhande ziechede ende sun-
derlinghe bi dien leden die die natuur ter drach-
ten gheuoecht heeft [...] daerom heeft mi ont-
farmt haer scamelheyt dat ic hebbe ghemaect
een boec allen vrouwen mede te helpen in haren
ziecheden ende hebbe die medicine wtghetog-
hen ende ghelesen wt der meysters boec als van
avicenna ypocras galienus ende cleopate dien
vrouwen sal helpen in haer heymelike ziecte
ende ghenesen (fol. 110r).’ (afbeelding 3).

(Parafrase: ‘Omdat vrouwen van nature zwakker
zijn dan mannen en vrouwen die zwanger zijn
veel angst en pijn moeten doorstaan, hebben zij
allerlei kwalen en dan vooral in die lichaamsde-
len die door de natuur zijn geschapen in ver-
band met de voortplanting [...]. Om deze reden
heb ik besloten een boek te maken die alle vrou-
wen zal helpen in het bestrijden van hun onge-
makken en kwalen, en heb ik de kennis ont-
leend aan gezaghebbende werken van Avicenna,
Hippocrates, Galenus en Cleopatra.’)

De tekst vervolgt met een uitleg over menstruatie.
Vanwege de koude en vochtige natuur van de
vrouw, is haar lichaam niet in staat om de overtol-
lige lichaamssappen te verbranden of uit te zweten.
Daarom heeft de natuur ervoor gezorgd, dat vrou-
wen elke maand deze afvalstoffen in de vorm van
een bloeding uit het lichaam verwijderen. Deze 
reiniging noemt men menstruatie, of in de volks-
mond: bloemen. Want zoals een boom zonder 
bloemen geen vruchten zal voortbrengen, zo zal
een vrouw die haar bloemen niet heeft, geen kind
kunnen dragen. Magere vrouwen menstrueren
gewoonlijk tussen de leeftijd van 14 en 50; voor
gezette of dikke vrouwen kan het moment waarop
de menstruatie ophoudt vroeger of later zijn. 
Ook toen al kende men de pre-menstruale on-
gemakken zoals een opgeblazen gevoel in de 
onderbuik, hoofdpijn en lusteloosheid. Een goede
remedie hiervoor is om het gebied rondom de navel
in te wrijven met laurierolie. Ook zijn er recepten
voor vrouwen die veel vloeien tijdens de menstrua-
tie. Hierna gaat de tekst eerst verder met een der-
tigtal recepten voor het bereiden van diverse elec-
tuaria oftewel likkepotten (ondiep potje met een
zalfachtig geneesmiddel dat likkenderwijs werd
ingenomen), voordat opnieuw een viertal recepten
aan de orde komen die eveneens thuishoren op het
gebied van de vrouwengeneeskunde, namelijk
informatie over de kraamzorg, het uitkiezen van
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De Middelnederlandse 
Trotula (Utrecht ub, 
Hs. 1328, fol. 110r).

� 4
Cirkel met vijf klimaatzones
(Utrecht ub, Hs. 1328, 
fol. 54v).



een goede min en dieetvoorschriften die bevorder-
lijk waren voor de melkproductie, de behandeling
van pijnlijke borsten en de zorg voor het pas-
geboren kind.

Deze gynaecologische informatie is ingebed in
een compilatie van medisch-farmaceutische trak-
taten. De inhoud ervan kan beschreven worden als
algemene medische kennis die een arts of apothe-
ker dient te bezitten, zoals de urineleer, basiskennis
over de vrouwengeneeskunde, een kruidenleer,
dieetvoorschriften en instructies voor het bereiden
van medicamenten. Dit Boec van medicinen in dietsche
werd voor het eerst uitgegeven door W.F. Daems in
1967. Er zijn diverse versies van deze tekstenverza-
meling overgeleverd in een tiental handschriften.
Het exemplaar dat in de Universiteitsbibliotheek
Utrecht wordt bewaard, maakt, samen met twee
andere teksten, deel uit van een verzamelhand-
schrift dat waarschijnlijk in de veertiende eeuw is
ontstaan. De eerste tekst is een berijmde encyclope-
die over de inrichting van het universum, natuur-
verschijnselen, de eigenschappen van hemellicha-
men en de tijdrekenkunde. Op verschillende plaat-
sen in de tekst treft men afbeeldingen aan die de
aangeboden informatie verduidelijken. De tweede
tekst van het verzamelhandschrift (opgesteld in
proza) gaat eveneens over de kosmos en natuurver-
schijnselen, maar bevat ook een hoofdstuk over de
geografie (afbeelding 4) en over allerlei wetens-
waardigheden met betrekking tot de anatomie en

fysiologie van de mens. De proloog van deze Proza-
Natuurkunde verwijst naar een zekere Broeder
Thomas die dit boek heeft gemaakt en naar Broeder
Aernt, leesmeester van de minderbroeders in
Utrecht, die het boek heeft bestudeerd en aanbe-
veelt als een verstandig en waarheidsgetrouw boek
(afbeelding 5). Waarom juist deze drie teksten zijn
samengevoegd, hoe ze zijn gebruikt en voor wie dit
verzamelhandschrift is gemaakt, blijft voorlopig
nog onderwerp van discussie. 

De verloskundige praktijk
Het ontbreken van concrete verloskundige instruc-
ties in de gynaecologische hoofdstukken in het Boec
van medicinen suggereert dat het niet waarschijnlijk
is dat een dergelijke tekst bestemd was voor (of
gebruikt werd door) vroedvrouwen of verloskundi-
gen. Voor deze specialistische doelgroep waren
andere teksten beschikbaar die veel nuttiger waren,
zoals de eerste gedrukte handleiding over zwanger-
schap die in 1513 vervaardigd werd door de Duitse
arts, Eucharius Rösslin (Der swangern Frauwen und
hebammen Rosengarten) en die drie jaar later al in een
Nederlandse vertaling werd gedrukt door de Brus-
selse drukker Thomas van der Noot. Deze laatmid-
deleeuwse verloskundige handboeken behoren tot
de praktijkgerichte traditie van het Liber Trotula,
maar zijn gebaseerd op een andere bron, namelijk
het werk van de beroemde Griekse (vrouwen)arts
Soranus uit de tweede eeuw. In de zesde eeuw ver-

5 �

Colofon in Hs. 1328, fol. 35r,
regels 1-4: ‘Brueder thomas
die dit boeke maecte seghet is |
enich ghebrec in desen boeke
dat is mi leet ende soe | wye dat
ghebrec verbeteren wille dat is
mi lief | In den name gods
amen.’

6 �

Titelpagina van Tboeck van
de vroetwijfs (Utrecht ub,
Rariora oct 642). 
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vroedvrouwenhandleiding van zijn Duitse collega
Eucharius Rösslin, maar bevat daarnaast nog allerlei
praktische instructies voor moeilijke geboortes. Ook
vindt men in dit werk diverse afbeeldingen van chi-
rurgische instrumenten (afbeelding 7) en aandacht
voor de anatomie van de baarmoeder (afbeelding 8).
Deze belangstelling voor de anatomie is in belang-
rijke mate beïnvloed door een tijdgenoot van Jacob
Ruf, Andreas Vesalius, de grondlegger van de anato-
mie (De humani corporis fabrica libri septem, Bazel 1543). 

Besluit
Op grond van deze korte wandeling langs een klein
aantal boeken van de universiteitsbibliotheek kan
het volgende worden opgemerkt. De geschreven
traditie van de vrouwengeneeskunst is van meet af
aan het domein geweest van mannelijke auteurs en
mannelijke geneeskunstbeoefenaren. Het Latijnse
Liber Trotula fungeerde waarschijnlijk als een
naslagwerk voor belangstellende medisch geïnte-
resseerde geleerden. Het Middelnederlandse Liber
Trotula-traktaat in het Boec van medicinen in dietsche
lijkt zich te richten op apothekers en artsen. De
vroedvrouwenhandleiding van Eucharius Rösslin
heeft voornamelijk het doel om vroedvrouwen en
artsen te begeleiden bij de bevallingen en bevat een
duidelijke waarschuwing voor ondeskundige
vroedvrouwen, terwijl de vroedvrouwenkatechis-
mus van Jacob Ruf duidelijk een beroep doet op de
praktische kennis van chirurgen en chirurgijnen,
met name bij de uitvoering van moeilijke beval-
lingen en doodgeboortes. Het is mogelijk dat deze
verschuiving zijn sporen heeft achtergelaten in de
hedendaagse taakverdeling tussen vroedvrouwen
(normale bevallingen) en gynaecologen (beval-
lingen met complicaties die om chirurgisch in-
grijpen vragen). 
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Chirurgische instrumenten in
Tboeck van de vroetwijfs
(Utrecht ub, Rariora oct 642,
fol. 27v).

8 �

Anatomie van de baarmoeder
in Ein schön lustig Trost-
büchle (Utrecht ub, N qu
238, fol. 19r).
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taalde Muscio deze tekst in het Latijn en kwam
deze verloskundige kennis in het bereik van mid-
deleeuwse geleerden. Het Latijnse Liber Trotula (zie
hierboven) vermeldt Muscio als een gezaghebben-
de bron.

Het verloskundig handboek van Rösslin bevat
recepten, praktische adviezen en instructies voor
degenen, die de zwangere vrouw begeleiden bij de
bevalling en kraamzorg. De afbeeldingen van onge-
boren kinderen in allerlei geboorteliggingen maak-
ten het boekje bij uitstek geschikt voor de verlos-
kundige praktijk. Opvallend is dat er herhaaldelijk
gewaarschuwd wordt voor ondeskundige vroed-
vrouwen die het leven van moeder en kind in
gevaar brengen. De Nederlandse vertaling werd in
de zestiende eeuw veelvuldig herdrukt en uitge-
breid met aanvullende informatie. Er zijn zestien
drukken bewaard gebleven uit de zestiende eeuw
en de tekst werd tot in de achttiende eeuw gedrukt.
In de Universiteitsbibliotheek Utrecht bevindt zich
een zeventiende-eeuwse druk van dit vermaarde
verloskundig handboek. 

Een tweede gezaghebbende vroedvrouwenkate-
chismus is Ein schön lustig Trostbüchle van de Zwit-
serse chirurgijn Jakob Ruf (ca. 1500-1558), dat in
1544 gelijktijdig werd uitgegeven met de Latijnse
versie: De conceptu et generatione hominis. Van de
Nederlandse vertaling (Tboeck van de vroetwijfs)
bestaan diverse zestiende-eeuwse drukken (afbeel-
ding 6). Als stads-chirurgijn in Zürich was Ruf
mede verantwoordelijk voor de opleiding van
vroedvrouwen. De tekst overlapt gedeeltelijk de





Troost van een goudsmid (over Hs. 1335)

paul wackers

oethius (circa 480-524) was een Ro-
meins staatsman, filosoof en schrijver
die geruime tijd de toenmalige
machthebber in Italië, de Gotische
koning Theodorik, diende. Hij werd
echter (volgens hemzelf ten onrechte)

van hoogverraad beschuldigd en schreef zijn Troost
terwijl hij in de gevangenis op zijn terechtstelling
wachtte. Het boek bestaat uit een dialoog tussen de
gepersonifieerde Filosofie en Boethius zelf. Boethi-
us klaagt over zijn lot en Filosofie legt hem uit dat
hij dat ten onrechte doet, omdat zijn problemen
slechts relatief zijn en dat zijn leven niet ongeluk-
kig genoemd kan worden zolang hij naar het goede
kan streven. Tijdens het gesprek tussen hen beiden
komen onderwerpen aan de orde als de (schijnbare)
toevalligheid van aardse gebeurtenissen; de relatie-
ve waarde van zaken als bezit, rijkdom, vriend-
schap, integriteit en dergelijke; de aard van het
ware goede; de vrije wil en de relatie daarvan met
Gods voorzienigheid. Deze inhoud verklaart een
deel van de populariteit van het boek. De laatste
onderwerpen zijn filosofisch interessant en hebben
in de middeleeuwen dan ook tot veel reflectie
geleid. De vraag naar wat nu echt belangrijk is in
het aardse leven, is echter een vraag die alle mensen
zich zouden moeten stellen en het is duidelijk dat
de grootste populariteit van het boek aan Boethius’
beantwoording van die vraag te danken is. Daar-
naast heeft de vormgeving veel indruk gemaakt.
Boethius wisselt in zijn boek prozastukken met
verzen af. Deze zogenaamde prosimetrische vorm
heeft veel navolging gekregen. Beelden van Boethi-
us zoals de ezel met een lier (als symbool voor een
mens die niet kan omgaan met waarover hij
beschikt) en het vogeltje in zijn kooi dat naar zijn

oude vrijheid verlangt, zijn in veel middeleeuwse
teksten terug te vinden. En zijn meest zichtbare
invloed heeft het boek uitgeoefend door nog een
andere personificatie. In het tweede deel van de
Troost wordt de onophoudelijke afwisseling van
aardse voorspoed en tegenslag weergegeven via de
personificatie Fortuna: een geblinddoekte vrouw
die onophoudelijk aan een rad draait: wie bovenop
zit, gaat het goed; wie er onder ligt, heeft het moei-
lijk (zie de bovenzijde van afbeelding 1). Maar
omdat Fortuna blijft draaien, beklijft geen enkele
aardse situatie. Een wijs mens beseft echter dat zij
geen invloed heeft op zijn geestelijke integriteit 
en lijdt daarom niet onder haar gedrag. Vrouwe
Fortuna is in alle middeleeuwse kunstvormen 
vele, vele malen terug te vinden, vaak zonder dat 
de achterliggende kwesties expliciet aan de orde
worden gesteld. 

Het hier besproken handschrift toont hoezeer
de Troost van de filosofie in de late middeleeuwen een
klassieker was. Het bevat namelijk niet de Latijnse
tekst, maar een Nederlandse bewerkende vertaling
van een Franse omzetting van het oorspronkelijke
Latijn. De tekst is dus een representant van een
lange en breed verspreide traditie. En het meest
opmerkelijke is de auteur. Deze was geen intellec-
tueel, clericus of schoolmeester. Nee, hij was goud-
smid. Hij heette Jacob Vilt, werkte in Brugge en
voltooide zijn vertaling in 1466. We weten dit uit
gegevens uit het handschrift zelf. Meer over deze
persoon is niet bekend.

In de proloog bij zijn vertaling speelt hij overi-
gens open kaart over zijn intellectuele capaciteiten.
Hij zegt dat zijn kennis van Latijn en filosofie niet
heel groot is en dat hij gebruik gemaakt heeft van
de Franse vertaling die Jean de Meun gemaakt had.
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Iedere periode uit de westerse cultuurgeschiedenis kent zijn klassieken, werken die door velen gelezen worden en bij nog veel meer
mensen bekend zijn. Maar niet in alle perioden worden dezelfde werken als klassiek beschouwd. Zo is de Troost van de filosofie van de
laatantieke auteur Boethius tegenwoordig vrijwel alleen bekend bij een beperkt aantal mediëvisten. In de middeleeuwen en het
begin van de vroegmoderne tijd echter hoorde dit boek tot de culturele bagage van iedereen die meer dan een elementaire opleiding
had gehad.
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Fol. 14 bis v: Vrouwe 
Fortuna en het rad van
fortuin, met daaronder
Boethius op zijn ziekbed.



Jean de Meun, die tegenwoordig vooral bekend is
omdat hij de Roman de la Rose voltooid heeft, was
ook in de late middeleeuwen al een bekend en
gerespecteerd auteur en hij heeft inderdaad een
Boethiusvertaling gemaakt. Alleen is dat niet de
vertaling die Jacob Vilt gebruikt heeft. Moderne
onderzoekers noemen de bron van Vilt de anonie-
me versprozavertaling of de pseudo-De Meun ver-
taling. Maar de vergissing van Vilt is heel begrijpe-
lijk: deze anonieme vertaling heeft de proloog over-
genomen die De Meun voor zijn eigen vertaling
maakte. 

Verder zegt Vilt dat De Meun stelt dat een
woordvoorwoord vertaling van de Latijnse tekst
onbegrijpelijk Frans zou opleveren en dat De Meun
zich daarom zekere vrijheden veroorloofd heeft
(met andere woorden: hij vertaalde naar de geest).
Op grond daarvan zal Vilt hetzelfde doen.

Modern onderzoek naar de vertaling van Vilt
bevestigt zijn eigen uitspraken. Vilts Nederlandse
tekst volgt het Frans vrij getrouw. Als het Frans
fouten bevat of afwijkingen vertoont van het
Latijn, dan vinden we die in het Nederlands vrijwel
altijd terug. Er is zeker geen ‘controleronde’
geweest waarbij de Nederlandse vertaling in zijn
geheel met het oorspronkelijke Latijn vergeleken is.
Vilt wijkt echter op twee punten systematisch af
van het Frans. In de prozadelen is hij meer wijdlo-
pig. Eén van de redenen daarvoor is dat hij graag
een enkel Frans begrip vertaalt door twee, soms
zelfs drie Nederlandse begrippen. Daarnaast wil hij
ook een mededeling als geheel nog wel eens varië-
rend herhalen en heeft hij de neiging om implicie-
te aspecten van een mededeling uit te spellen. Naar
de inhoud lijkt het Nederlands erg op het Frans,
maar de omvang ervan is aanzienlijk groter. 

Twee voorbeelden om deze bewerkingstendens
te illustreren: de Latijnse mededeling ‘Si ego scis-
sem tu nescisses’ (‘als ik ervan geweten had, dan
had jij het niet geweten’) luidt in het Frans: ‘se je le
sceusse tu nel e sceusses pas’ maar in het werk van
Vilt: ‘voorwaer, waert also dat ict ghedaen hadde
dat ghij mij an tijt of dat ict gheweten hadde de
mare of de sake en waer voer u niet gheopenbaert’
(‘voorwaar, als ik gedaan had waar je me van
beschuldigt, of als ik van dat gerucht of die kwestie
geweten had, dan was jij dat niet te weten geko-
men’). Het Latijnse zinnetje staat in een verweer
van Boethius tegen een beschuldiging. Als hij van
de kwestie op de hoogte was geweest, had hij die
wel geheim gehouden en dan zou er geen beschul-
diging zijn geweest. Het Latijn impliceert dat, Vilt
schrijft het uit. Als Boethius het toeval bespreekt,

geeft hij als voorbeeld iemand die een akker gaat
bewerken en dan in de grond een schat vindt. In
het Frans wordt dat als volgt verwoord: ‘Si comme
se ung homs va fouir en son champ et il treuve 
tresor’. Vilt maakt daarvan: ‘Exempel neemt 
aldus: Een mensche was die sinen hof dalf om 
daer in te vercrighene goede vruchten van crude-
kins ende van andren dinghen. Ende also delvende
vant daer gout ende scat die int lant verborghen
lach’. Vilt maakt er dus een verhaaltje van. Zijn 
neiging om begrippen dubbel te noemen is hier
ook goed te zien. 

De Latijnse verzen zijn in het Frans steeds op
dezelfde, eenvoudige manier vertaald. Vilt echter
zoekt in zijn versvertalingen naar virtuositeit en
gebruikt bijvoorbeeld een groot scala aan complexe
rijmschema’s. Dit sluit aan bij het Latijn want ook
Boethius kiest allerlei vormen voor zijn verzen.
Ook hier twee voorbeelden. Het derde metrum van
het derde boek is maar kort. Bij Vilt luidt het:

‘Al hadden de ghierighe lopende beken
Van goude, van selvere ende van juwelen
Altoos vul vloyende alle de weken
Van edelen steenen; ende ryke parcheelen
Ende hondert ossen ghetuyert in zeelen
Om tlant te eerene dat sij begheeren.
Sonder verdriet en soude dese deelen
De ghiericheit vanden ghierigen niet keeren.
Nochtan sullen sijt ter doot ontbeeren.’

(Parafrase: ‘Al hadden de gierigen beken van
goud, zilver en juwelen die voortdurend
stroomden; en rijke stukken grond, en honderd
ingespannen ossen om het land te bewerken dat
ze willen hebben, dan nog zou het bezit hiervan
de gierigheid van de gierigen niet afwenden. 
En toch moeten zij dat alles bij de dood achter-
laten.’) 

Vilt gebruikt hier het rijmschema ababbcbcc en
laat in alle rijmen de -e-klank terugkomen.

In het zevende metrum van het eerste boek
gebruikt Boethius versregels van slechts vijf letter-
grepen. Vilt volgt hem door ook zeer korte regels te
maken waarbij hij opnieuw een complex rijmsche-
ma hanteert. Het begin luidt bij hem als volgt: 

‘Als wolcke bevlect
Seer wide rect
Haer doncker vloghen
Swart als bepect,
Dan wort bedect
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Der sterren tooghen.
Want heur vermoghen,
Hoe claer het blect,
Es al onthoghen 
Van onsen ooghen.’

(Parafrase: ‘Als een zware wolk zijn vleugels, die
zwart als pek zijn, zeer wijd uitspreidt, dan
wordt het licht van de sterren afgedekt. Want
hun lichtkracht, hoe schitterend ook, is ont-
trokken aan onze ogen.’)

Vilt heeft zijn Franse model dus naar de geest
gevolgd maar er zijn eigen vorm aan gegeven.

Die vorm beantwoordt niet geheel aan de
moderne opvattingen over een adequate vertaling.
Ook nu nog is het heel gebruikelijk dat niet woord-
voorwoord wordt vertaald, maar dat gestreefd
wordt naar een goed leesbare omzetting van het
origineel. De uitbreidende wijze waarop Vilt ver-
taalt, zou echter tegenwoordig met reserve worden
bekeken en het moderne principe is dat naar de 
taal van het origineel wordt vertaald en niet naar
een al eerder vervaardigde vertaling (hoewel dat
principe bij ‘exotischer’ talen ook tegenwoordig
niet altijd gevolgd wordt). Er is nog een aspect aan
de vertaling van Vilt waarop vanuit modern stand-
punt kritiek mogelijk is. Boethius laat in zijn boek
het christendom geheel buiten beschouwing. Hij
spreekt wel over God, maar in termen die volledig
passen binnen de klassieke filosofie. Vilt echter 
ziet de God van Boethius probleemloos als de 
christelijke God, overigens geheel in lijn met 
de hele laatmiddeleeuwse Boethiusreceptie. Hij
actualiseert dus de inhoud van de Vertroosting en
past die aan de opvattingen van zijn eigen tijd aan.
Kan dat ook gezegd worden van de formele aan-
passingen, die hij ten opzichte van zijn voorbeeld
heeft aangebracht? Met andere woorden: is zijn
vertaaltechniek te verklaren? Ik denk het wel.

Vilt zegt in zijn proloog twee dingen over het
doel dat hij met zijn boek beoogt. Het ene is dat 
hij het gemaakt heeft voor mensen die Latijn noch
Frans kennen, zodat ook zij kennis kunnen maken
met de waardevolle inhoud van dit boek. Het ande-
re is dat hij via dit boek troost wil bieden (natuur-
lijk in navolging van Boethius) aan mensen die
bedroefd zijn. Die troost is natuurlijk in eerste
instantie intellectueel. Via het boek komt de lezer
er achter dat aards ongeluk altijd relatief is en dat
gericht zijn op het hoogste Goed altijd mogelijk is
en uiteindelijk een beloning biedt die boven het
aardse niveau uitgaat. Wie in problemen verkeert,
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� 2
Fol. 15r (detail): de naam 
van de kopiist A. Drubbel 
als rebus in de top van de 
letter d.

3 �

Fol. 21v-22r: lopende tekst
met lemma en glossen.
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Fol. 125v-126r: een opening
zonder glossen, met rechts de
aankondiging van ‘Philozo-
phie’ als spreekster. Links
fungeren paragraaftekens 
als signalen van beurt-
wisselingen in een dialoog.
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kan daardoor getroost worden. Er is echter ook nog
een andere vorm van troost. In de late middeleeu-
wen wordt algemeen aangenomen dat zorgen en
verdriet kunnen leiden tot melancholie. Deze gees-
testoestand wordt tegelijk gezien als één van de
voornaamste wapens van de duivel om de mens tot
het slechte te brengen en als een ziekte; het laatste
omdat men meent dat zij veroorzaakt wordt door
een verstoring van de vochthuishouding in het
lichaam. Eén van de remedies om melancholie
tegen te gaan, bestaat uit ontspanning en recreatie
en literatuur wordt gezien als een zeer geschikt

middel om daar in te voorzien. Nu is complexe en
virtuoze taalbehandeling in die tijd een kenmerk
van goede literatuur. Het lijkt mij daarom zeer
aannemelijk dat Vilt bewust uitbreidend en virtu-
oos vertaald heeft om aan de intellectuele troost,
die zijn voorbeeld bij voorbaat al bezat, een
medisch-psychologische troost toe te voegen die
werkzaam was in zijn eigen culturele klimaat. 
Op deze manier gepresenteerd bood de tekst ver-
troosting via inhoud én vorm. 

Uit het bovenstaande blijkt dat Vilt de tekst 
niet voor zichzelf gemaakt heeft. Hij wilde mensen
zonder talenkennis de kans geven de inhoud van
een klassiek werk tot zich te nemen. Het is niet
mogelijk om aan te geven in hoeverre hij in dat
doel geslaagd is. We hebben slechts één handschrift
over van zijn vertaling, dus het is onmogelijk iets 
te zeggen over de populariteit daarvan. Dat er bui-
ten het handschrift 1335 om geen sporen van Vilts
werk bewaard zijn gebleven, zou als een argument
kunnen worden gebruikt om te zeggen dat het niet
zo’n grote verspreiding heeft gehad. Het hand-
schrift zelf wijst echter toch de andere kant op. 
Het gaat namelijk niet om Vilts eigen handschrift,
maar om een afschrift daarvan dat door een (be-
roeps?)kopiist is afgeschreven. Deze kopiist heette
A. Drubbel. Deze naam komt op twee plaatsen in
het handschrift voor. Op het eind van het boek
noteert hij zijn naam en voegt toe dat hij het boek
op 14 juni 1470 voltooid heeft. Daarnaast heeft hij
zijn naam in rebusvorm (namelijk. als ‘A. Drub’
plus de afbeelding van een belletje) genoteerd in
het bovenste deel van de gekalligrafeerde letter ‘d’
waarmee het boek opent (afbeelding 2).

Het boek is met zorg gemaakt. Het is geschreven
in de zogenaamde ‘lettre bourguignonne’, die in de
vijftiende eeuw in de zuidelijke Nederlanden, voor-
al in kringen rond het Bourgondische hof, populair
was. De tekst van Boethius is in één kolom geschre-
ven en daaromheen zijn brede marges vrijgelaten
voor toelichtende aantekeningen. Op sommige
pagina’s is de ruimte voor aantekeningen volledig
benut, maar op de meeste bladzijden blijft wit
open (afbeelding 3). Dit is dus wel een aantrekkelij-
ke vormgeving maar ook een dure. Aantrekkelijk is
dat de aantekeningen altijd bij de tekst staan. In
het Franse voorbeeld worden tekst en toelichtingen
achter elkaar geschreven en gemarkeerd door de
kopjes ‘texte’ en ‘glose’. Dan kan het wel eens voor-
komen dat de lezer terug moet bladeren om te zien
waar een toelichting precies bij hoort. Die vormge-
ving impliceert wel dat het schrijfmateriaal geheel
benut kan worden en dat gebeurt in de Nederland-
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Fol. 178bis v: Boethius 
genezen en als gelijkwaardige
gesprekspartner van Filosofie.



se vormgeving niet. En omdat ook papier in de vijf-
tiende eeuw nog niet goedkoop was, is de Neder-
landse opmaak een dure opmaak. 

Als we terugkeren naar de tekst, dan zien we dat
via de aankondigingen ‘Boecius’ en ‘Philozophie’
aangegeven wordt wie er aan het woord komt
(afbeelding 4). Daarnaast worden steeds de onderde-
len van de Vertroosting aangegeven (dit is de vierde
proza van het derde boek) en wordt daarbij ook een
stukje van het betreffende Latijn geciteerd (in jar-
gon: er worden lemma’s gegeven). Dit citeren van
korte passages Latijn komt ook binnen grotere pro-
zastukken voor, gewoon tussen het Nederlands
door. Op deze manier is het mogelijk om de verta-
ling desgewenst naast het origineel te leggen. Ten-
slotte is het boek opgesierd met drie miniaturen.
Deze zijn vervaardigd op perkamenten bladen die
zijn ingevoegd bij het begin van de boeken i, iii en v
(de tekst zelf is gedeeltelijk op perkament maar gro-
tendeels op papier geschreven). Deze miniaturen
sluiten qua stijl en iconografie volledig aan bij de
Zuid-Nederlandse traditie van Boethiusillustraties
(afbeeldingen 1 en 5).

Het is natuurlijk heel opmerkelijk dat we hier 
een handschrift hebben van een tekst, die gemaakt is
voor mensen die geen Latijn of Frans kennen, terwijl
dat handschrift zelf de mogelijkheid om vertaling en
Latijns origineel naast elkaar te leggen doorlopend
biedt. De meest eenvoudige verklaring voor deze
paradox is, dat die verwijzingen niet bij het oor-
spronkelijke ontwerp hoorden. De globale opmaak
van de tekst is even functioneel als de lemma’s wor-
den weggelaten en omgekeerd: in deze opmaak zijn
ze een extra dat iets toevoegt aan een op zich heel
ordelijke presentatie van de vertaling. Ik denk dus
dat de lemma’s door Drubbel aan Vilts tekst zijn toe-
gevoegd, omdat zijn opdrachtgever wel Latijn kende
en toch in Vilts vertaling geïnteresseerd was.

Daarnaast moest de opdrachtgever voor dit
handschrift bereid zijn er flink voor te betalen (en
natuurlijk ook in staat zijn om dat te doen: we
moeten dit boek in de betere kringen plaatsen).
Deze relatieve luxe, de multifunctionaliteit en het
feit dat het boek een aantal jaren na voltooiing van
de vertaling is gemaakt, zijn allemaal aanwijzingen
dat Vilts werk in een behoefte voorzag.

Of die behoefte breed was, kan niet meer wor-
den vastgesteld. Dat het werk van deze amateur 
in zijn eigen tijd goed genoeg werd gevonden om
het bruikbaar te maken voor ook intellectueel
geschoolden bewijst dit enig overgeleverde hand-
schrift echter wel. Toch mooi werk van een goud-
smid!
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Vijf zoölogische incunabelen uit de collectie 
van de Universiteitsbibliotheek Utrecht
loes kuiper-brussen

e onbetwiste bestseller was de His-
toria naturalis van Plinius. Alleen al
uit de periode 1469-1500 zijn negen-
tien drukken bekend. De invloed
van de uitvinding van de boek-
drukkunst (1455) was ook op dit 

terrein allesoverheersend. Ging het voordien vaak
slechts om tientallen, soms onderling sterk ver-
schillende afschriften van een tekst, het gedrukte
boek kende ook in de eerste decennia al een oplage
van 500 tot 2.000 exemplaren. Er zullen in het begin
van de zestiende eeuw zeker 20.000 exemplaren van
een zo populaire tekst als Plinius’ Historia naturalis
gecirculeerd hebben in Europa’s geletterde boven-
laag. De steeds toenemende verbreiding van iden-
tieke exemplaren van naslagwerken waarnaar gere-
fereerd kon worden, werkte de vorming in de hand
van geleerdennetwerken, waarin via corresponden-
tie wetenschappelijke theorieën en bevindingen
werden uitgewisseld.

Zoölogische incunabelen 1467-1488
I. Rabanus Maurus, De sermonum proprietate sive de
universo. [Straatsburg, Adolf Rusch, vóór juli 1467]
Utrecht ub, e fol 4 rariora
¶ Rabanus Maurus (ca. 780-856), geleerd Duits
geestelijke, was een leerling van Alcuinus, die als
vriend en raadgever van Karel de Grote, de drijven-
de kracht was achter de Karolingische Renaissance.
Rabanus Maurus zelf verkeerde van 815 tot 817 aan
het hof van Karel de Grote. Hij was van 817 tot 842
abt van het Benedictijner klooster te Fulda, dat hij
tot een van de belangrijkste geestelijke centra van
zijn tijd maakte. In 847 werd hij aartsbisschop van
Mainz. Naast theologische werken schreef hij ook
een aantal pedagogische verhandelingen. Zijn

grote verdienste voor het onderwijs in Duitsland
heeft hem in later eeuwen de erenaam praeceptor
Germaniae opgeleverd. Voor zijn vroegere mede-
leerling Haimo van Halberstadt schreef hij De
rerum naturis. Hierin beschreef hij in zeven boeken
hemel en aarde, mensen, dieren, planten en mine-
ralen. In 1467, iets meer dan tien jaar nadat het eer-
ste gedrukte boek van de pers kwam, verscheen
deze gedurende zes eeuwen in handschrift overge-
leverde natuurhistorische tekst in druk onder de
titel De universo. Daarmee is dit het eerste gedrukte
boek waarin beschrijvingen van dieren zijn opge-
nomen, in het bijzonder voor de mens nuttige die-
ren als paarden, koeien, schapen, geiten etc.

Lit.: Incunabula in Dutch libraries: a Census of Fifteenth-
Century Printed Books in Dutch Public Collections. [ed. Gerard
van Thienen] Nieuwkoop, 1983, nr. 3860; W. Weber (red.),
Rabanus Maurus in seiner Zeit 780-1980. Mainz, 1980.

II. Aristoteles, ( Peri zoon
historias, Over de geschiedenis der dieren), Venetië,
Aldus Manutius, 1497
Utrecht ub, Hs. 1497

¶ De Griekse geleerde en redenaar Aristoteles (384-
322 vóór Christus) was één der grootste en invloed-
rijkste wijsgeren uit de oudheid. In 367 ontmoette
hij in Athene Plato, door wie hij sterk werd beïn-
vloed. Na Plato’s dood in 347 kwam hij via allerlei
omzwervingen terecht aan het hof van Philippus
van Macedonië. Van 342-340 was hij de leraar van
diens zoon, de latere Alexander de Grote. In 335
keerde hij terug naar Athene, waar hij zijn beroem-
de voorlezingen hield over allerlei terreinen van
wetenschap. Alexander de Grote stelde hem in staat
een veel omvattende collectie boeken aan te schaf-
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De Universiteitsbibliotheek Utrecht bezit een grote collectie zoölogische topstukken, waaronder vijf incunabelen. In de periode 1456-
1501, de incunabelperiode, werden vooral de in handschrift overgeleverde werken van auteurs uit de klassieke oudheid in druk uitge-
geven en bij gebleken succes heruitgegeven.

1 �

Rabanus Maurus, De ser-
monum proprietate, 1467;
inhoudsopgave en begin van
het zevende boek, waarin de
dieren besproken worden.
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2 �

Aristoteles, Peri zoon histo-
rias, 1497; einde van het
voorwoord, begin van het
hoofdwerk.

�� 3
Plinius, Historia naturalis,
1469; beschrijvingen van de
olifant, de leeuw, de kameel
en de hyena. De met de hand
aan te brengen beginletters
ontbreken in dit exemplaar.

� 4
Solinus, Polyhistor, 1473;
eerste bladzijde met versierde
beginletter.



fen. Ook liet hij Aristoteles tijdens zijn veldtochten
vanuit Klein-Azië en India materiaal bezorgen voor
zijn omvangrijke dierkundige studies, uitgegeven
in drie zoölogische hoofdwerken. De oorspronkelij-
ke handschriften, zo blijkt uit verwijzingen in de
tekst, waren geïllustreerd. Deze afbeeldingen zijn
echter verloren gegaan.

De Geschiedenis der dieren bevat een beschrijving
van de anatomie, de fysiologie en de ontwikke-
lingsgeschiedenis der dieren; tevens wordt hun
verhouding tot de omgeving behandeld. Over de
delen der dieren behandelt vergelijkenderwijs de ver-
schillende onderdelen van het dierlijk lichaam,
hun functie en betekenis. Het belangrijkste ge-
schrift is getiteld Over de voortplanting der dieren.
Hierin zet Aristoteles zijn ideeën over de voort-
plantingsorganen, de wijze van voortplanten en 
de ontwikkeling van de vrucht uiteen. Spontane
generatie was voor hem vanzelfsprekend: het
levensprincipe is overal in de natuur aanwezig 
en kan daardoor overal aanleiding geven tot het
ontstaan van levende wezens. Hij bestudeerde 
uitvoerig de ontwikkeling van het kippenei, con-
cluderend dat het ei materiaal bevat waaruit het
mannelijk zaad het individu vormt. Ook over de
voortplanting van haaien en inktvissen deed hij
belangrijke ontdekkingen.

Aristoteles onderzocht vergelijkenderwijs door
middel van secties de lichaamsbouw van vele dieren.
Hij stelde zijn eigen waarnemingen boven gang-
bare opvattingen en kwam tot een overzichtelijke
ordening van zijn omvangrijke feitenmateriaal.
Vóór hem onderscheidde men circa 100 diersoorten;
hij verhoogde dit aantal tot 520, vooral met dieren
die in Griekenland en de Griekse wateren inheems
waren. Hij deelde het dierenrijk als volgt in:

Bloeddieren:
1. levendbarende viervoetige dieren
2. eierleggende viervoetige dieren (reptielen en

amfibieën)
3. vogels
4. vissen en walvissen

Bloedloze dieren:
1. weekdieren (inktvissen)
2. week-schaaldieren (hogere kreeften)
3. gekorven dieren (insecten, duizendpoten, spin-

nen, wormen)
4. schelpdieren (mosselen, slakken etc.)

Tot aan de verschijning in 1735 van Linnaeus’ Syste-
ma naturae (nr. 18) is de door Aristoteles ontworpen

indeling van het dierenrijk door alle zoölogen bijna
ongewijzigd overgenomen.

Lit.: Incunabula in Dutch Libraries, nr. 405; Arnaud Zucker,
Aristote et les classifications zoologiques. Leuven, 2005.

III. Gaius Plinius Secundus, Historia naturalis.
[Venetië, Joannes Spira, vóór 18 september 1469]
Utrecht ub, r fol 1 rariora
¶ In 1469 verscheen de eerste druk van de Historia
naturalis, het enige overgeleverde werk van Plinius
de oudere (23-79 na Christus), militair, raadsman
en vertrouweling van de Romeinse keizer Vespasia-
nus, tevens verwoed lezer en encyclopedist. In 37
boeken vatte hij alle kennis op het gebied van de
natuurwetenschappen samen. Hij baseerde zich
vooral op de werken van Aristoteles (nr. 2), diens
leerling Theophrastus en Herodotus. Het werk
behandelt de wiskundig-natuurkundige beschrij-
ving van het heelal, geografie, etnografie, antropo-
logie, zoölogie, botanie, geneesmiddelen uit het
planten- en dierenrijk en mineralogie. In navol-
ging van Aristoteles deelde Plinius het dierenrijk in
volgens anatomische kenmerken. Hij onderscheid-
de levendbarende en eieren leggende viervoeters,
vogels, vissen en insecten.

Plinius de oudere kwam om het leven bij de uit-
barsting van de Vesuvius, een fenomeen dat hij ter
plaatse wilde bestuderen. Zijn neef Plinius de jon-
gere (ca. 60-110 na Christus) heeft het handschrift
van de Historia naturalis voor publicatie gereed
gemaakt. Gedurende de middeleeuwen waren
kopieën hiervan de voornaamste bron van natuur-
historische kennis. De oorspronkelijke tekst is in de
derde eeuw samengevat door Gaius Julius Solinus
onder de titel De mirabilibus mundi (nr. 4), in de vier-
de eeuw verscheen anoniem de Medicina Plinii. Tot
ver in de achttiende eeuw bleef de invloed van Aris-
toteles via Plinius merkbaar. 

Lit.: Incunabula in Dutch Libraries nr. 3725; A. Labarre, ‘Dif-
fusion de l’Historia Naturalis de Pline au temps de la
Renaissance’, in: Festschrift für Claus Nissen, Wiesbaden,
1973, p. 451-470; M. Beagon, Roman Nature, the Thought of
Pliny the Elder, Oxford, 1992.

IV. Gaius Julius Solinus, Polyhistor sive de mirabilibus
mundi. Venetië, Nicolaus Jenson, 1473
ill.: versierde beginletter
Utrecht ub, Rariora qu 26
¶ Over het leven van de Romeinse geograaf en
taalkundige Gaius Julius Solinus (derde eeuw) is
weinig bekend. Zelf gaf hij zijn wereldbeschrijving
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in eerste instantie de titel De mirabilibus mundi (Over
de wonderen van de wereld) mee. Het werk bevat
naast geografische beschrijvingen van alle in zijn
tijd bekende landen ook uitgebreide commentaren
op de geschiedenis, maatschappij, godsdienst en
natuurlijke historie. Zijn voornaamste bronnen
waren de Historia naturalis van Plinius (nr. 3) en de
Choreographia van diens tijdgenoot Pomponius
Mela, dat beschouwd wordt als het oudste in het
Latijn overgeleverde aardrijkskundige werk. Hij
volgde zijn bronnen zo getrouw, dat van actualise-
ring van de stand van zaken – na meer dan twee eeu-
wen toch geen overbodige luxe – geen sprake is.
Naar men nu aanneemt, heeft de auteur zelf een
latere, ingrijpend herziene versie van de tekst
samengesteld. Hij voegde er ook een niet eerder
gepubliceerde brief van zijn hand aan toe over het
doel en de omvang van het werk en gaf het de titel
Polyhistor (veel beschrijvend) mee. Hoewel Solinus 
de tweede variant als de definitieve tekst blijkt te
hebben beschouwd, bleven beide versies van dit 
nog lang populair gebleven naslagwerk naast 
elkaar voortbestaan. In de Karolingische tijd 
(negende eeuw) circuleerden zowel de oorspron-
kelijke als delen van de herziene versie in verschei-
dene handschriften. In de eeuwen daarna werd het
woord Polyhistor definitief aan de titel toegevoegd. 
Gedurende de middeleeuwen heeft men enige 
tijd gedacht dat dit de naam van de toen geheel 
in de vergetelheid geraakte auteur was.

Het hier getoonde exemplaar behoort tot de eer-
ste gedateerde druk. De van origine Franse drukker
Nicolaus Jenson (ca. 1420-1480) was aanvankelijk
muntmeester in Tours. Vermoedelijk heeft hij het
drukkersvak geleerd in Mainz, de bakermat van de
boekdrukkunst. Vanaf 1468 was hij werkzaam als
letterontwerper, stempelsnijder en drukker in Vene-
tië, waar hij in tien jaar tijd ongeveer 150 boeken uit-
gaf. Het voor die tijd zeer moderne, Romeinse letter-
type waarin dit boek is gedrukt, werd door Jenson
zelf ontworpen. Het wordt beschouwd als het proto-
type van de belangrijkste West-Europese druklet-
ters. Tot vandaag hebben letterontwerpers van alle
nationaliteiten zich laten inspireren door dit inmid-
dels meer dan 500 jaar oude archetype, dat zich qua
helderheid en leesbaarheid kan meten met alle in de
tussenliggende periode ontworpen varianten.

Lit.: Incunabula in Dutch Libraries nr. 4147; Hermann Wal-
ter, ‘Die Collectanea rerum memorabilium des C. Iulius Soli-
nus. Ihre Entstehung und die Echtheit ihrer Zweifas-
sung.’, in: Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie. Einzel-
schriften. Heft 22. Wiesbaden,1969.

V. Bernhard von Breydenbach, Die heylighe bevarden
tot dat heylighe grafft in Jherusalem ende van daen totten
berch Synai […]. Mainz, Eerhaert Rewich van Utrecht,
1488
ill.: houtsneden
Utrecht ub, Rariora qu 64
¶ Bernhard von Breydenbach (ca. 1440-1497),
kanunnik van het Domkapittel te Mainz, onder-
nam in 1483 samen met graaf Johann von Solms-
Lich en ridder Philip von Bicken een bedevaart naar
het Heilige Land. In het reisgezelschap bevond zich
ook de schilder Eerhaert Rewich. Deze legde reisim-
pressies vast, die later zouden dienen ter illustratie
van het reisverslag dat Breydenbach voornemens
was in druk uit te geven. In 1486 verscheen de eerste
druk in het Latijn onder de titel Peregrinatio in Ter-
ram Sanctam. Het werk is uitgegroeid tot hét hand-
boek voor de zestiende-eeuwse Palestina-reiziger.
Ter illustratie dienen zeventien houtsneden in de
tekst, onder andere van klederdrachten en alfabet-
ten en acht uit aan elkaar geplakte bladen bestaan-
de uitvouwplaten met stads- en havengezichten.
De plaat van Venetië is meer dan anderhalve meter
lang. Aan het einde bevindt zich een paginagrote
afbeelding met zeven exotische dieren, waaronder
een eenhoorn en de eerste gedrukte afbeelding van
de giraffe, de krokodil en de mensaap. Onder de
plaat wordt vermeld: ‘deze dieren zijn naar het
leven getekend, zoals wij hen gezien hebben in het
Heilige land’. De tekst is gedrukt met lettermateri-
aal uit de drukkerij van Gutenbergs voormalige
assistent Peter Schöffer, hoewel in het colofon Eer-
haert Rewich als drukker wordt genoemd. Vermoe-
delijk hield hij bij het drukken toezicht op het pro-
ductieproces in verband met het nog nieuwe procé-
dé van het tussenvoegen van houtsneden in de
gedrukte tekst. In 1488 verscheen een editie in het
Nederlands, gedrukt met hetzelfde lettermateriaal
en dezelfde houtblokken. Talloze edities, met tekst
in vele talen en al dan niet gekopieerde afbeeldin-
gen zijn in de volgende decennia bij diverse druk-
kers in diverse steden verschenen. Door de enorme
verspreiding heeft het werk eeuwen lang een grote
invloed gehad. Ook Linnaeus heeft het gekend. Hij
refereert aan de hier afgebeelde aap in zijn verhan-
deling over de troglodieten en de mensapen.

Lit.: Incunabula in Dutch Libraries, nr. 1026; H.W Davies,
Bernard von Breydenbach and His Journey to the Holy Land,
1483-1484. A Bibliography, London, 1911; H. Rohrbachers,
‘Bernhard von Breydenbach und sein Werk Peregrinatio 
in Terram Sanctam (1486)’, in : Philobiblon, 33 (1989), 
p. 89-113.

� 5
Breydenbach, Die heylighe
bevarden, 1488; exotische
dieren, zoals gezien door de
pelgrims.
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Tussen wetenschap en kunst: paardenboeken 
in de veterinaire collectie van de Universiteits-
bibliotheek Utrecht
peter koolmees

en groot aantal paardenboeken 
uit de veterinaire collectie van de
Universiteitsbibliotheek Utrecht
heeft de hippologie, ofwel de alge-
mene kennis van het paard, als
onderwerp. Daarbinnen vormt de

paardrijkunst weer een aparte hoofdcategorie. 
Dat is niet verwonderlijk wanneer men bedenkt dat
paardrijden onderdeel uitmaakte van de (adellijke)
hofcultuur en de verbeelding van macht (jacht,
praaltochten, toernooien, etc.). Verder heeft het
paard als trek- en rijdier vanaf de oudheid tot en met
de Tweede Wereldoorlog een essentiële rol gespeeld
bij oorlogsvoering. Paarden waren tot aan de mecha-
nisatie ook onmisbaar in de landbouw en voor het
vervoer van goederen en personen in de samenle-
ving. Diverse boeken werden geschreven over het
gebruik van paarden als trekkracht; de literatuur
over het rijden te paard is nog veel uitgebreider.

Eén van de oudste bronnen over het paardrijden
is afkomstig van Xenophon. Als officier kwam hij in
aanraking met paarden die bij de Grieken lange tijd
alleen als trekdieren werden ingezet. In zijn hand-
leiding voor de ruiter beschrijft hij de training van
rijpaarden voor militair gebruik. Dit werk werd in
diverse talen waaronder het Nederlands vertaald en
gold eeuwenlang als standaard. Na de middeleeu-
wen nam het aantal boeken over paardrijden toe
omdat het gebruik van andere wapens (buskruit,
geweren) tot nieuwe rijstijlen en strijdtactieken
noopten. In tegenstelling tot de tot dan toe gebrui-
kelijke charges in één rechte lijn werd snel manoeu-
vreren in ruitergevechten heel belangrijk. Er werd
voortaan veel getraind op allerlei wendingen van

paard en ruiter. Deze nieuwe inzichten werden aan
de aristocratie onderwezen in de rijscholen die in
de zestiende eeuw in Italië werden opgericht. Voor-
al de rijschool in Napels verwierf internationale
faam. De belangrijkste vertegenwoordiger van deze
school, Federico Grisone, beschreef de nieuwe trai-
ningmethoden in zijn handboek Ordini di cavalcare
(Venetië, 1550). Via diverse vertalingen kwam deze
hippologische kennis in andere landen terecht
waar stalmeesters, maarschalken en pikeurs er
dankbaar gebruik van maakten.

De buitenlandse leerlingen die langere tijd in
Napels verbleven, verspreidden via Frankrijk hun
kennis over paardrijden ook naar Nederland. Een
belangrijke rol was hierbij weggelegd voor Antoine
de Pluvinel. Na zijn verblijf in Italië richtte hij in
Parijs in 1594 een Academie d’Équitation op en
kwam hij in contact met het Franse hof. Hij gaf 
rijlessen aan de dauphin, de latere koning Lodewijk
xiii. Daarover schreef hij een mooi geïllustreerd
boek: L’instruction du roy, en l’exercice de monter à che-
val (Parijs, 1625). Als Franse ambassadeur in de
Nederlanden leerde hij later ook prins Frederik
Hendrik paard rijden. Hier kwam De Pluvinel in
contact met de tekenaar en graveur Crispijn van de
Passe, die 65 prachtige platen voor zijn boek maak-
te. In zijn boek wordt gepleit voor de oprichting
van koninklijke academies waaraan rijkunst en
krijgskunde zouden worden gedoceerd. De Franse
koninklijke academies, die in de zeventiende eeuw
daadwerkelijk van de grond kwamen, vormden
met hun combinatie van theorie en praktijk een
uitstekende voedingsbodem voor de verdere ont-
wikkeling van de paardrijkunst en paardengenees-
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De betekenis van het paard vanuit sociaal-economisch, militair, cultureel en recreatief oogpunt heeft ertoe geleid dat in de loop van
de geschiedenis naar schatting enkele tienduizenden boeken over dit dier zijn gepubliceerd. Deze boeken gaan onder meer over de
voeding, de verzorging, het fokken, de dressuur en de geneeskunde van paarden. De gezondheidszorg voor paarden door wetenschap-
pelijk opgeleide dierenartsen staat tegenwoordig op een hoog peil en vindt haar oorsprong in de veeartsenijscholen uit de tweede
helft van de achttiende eeuw. Vóór de stichting van veterinaire opleidingsinstituten werd de paardengeneeskunde voornamelijk
bedreven door dierverzorgers, hoefsmeden, paardendoctors en overige zogenaamde ‘empiristen’. De oudere boeken in de veterinaire
collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht weerspiegelen duidelijk de verschillende fasen van de verwetenschappelijking en
professionalisering van de paardengeneeskunde. De verbeelding van het paard in deze bronnen is vanuit kunsthistorisch oogpunt
evenzeer interessant. Hieronder volgen enkele voorbeelden.



kunde (hippiatrie) en leverden verschillende in-
vloedrijke (hof)stalmeesters (‘écuyer’ of ‘escuyer’) 
af (afbeelding 1).

Een bekende hippoloog was William Cavendish,
hertog van Newcastle. Zijn vrouw was de veelzijdi-
ge filosofe en dichteres Margareth Cavendish. Het
uit Engeland verbannen koningsgezinde echtpaar
verbleef zestien jaar in ballingschap op het conti-
nent, onder meer in Parijs en Antwerpen. Geïnspi-
reerd door Jacques de Solleysel in Parijs verdiepte
Cavendish zich in de rijkunst en startte in Antwer-
pen een eigen rijschool. Daar schreef hij ook zijn
standaardwerk Méthode nouvelle & invention extra-
ordinaire de dresser les chevaux etc (Antwerpen, 1658),
dat met 42 fraaie kopergravures in barokstijl werd
geïllustreerd. De tekeningen zijn vervaardigd door
de paardenschilder van het Rubens-atelier, de in
Den Bosch geboren Abraham van Diepenbeke.

Voorbeelden van befaamde hippologen, die in
de zeventiende en achttiende eeuw leiding gaven
aan de rijscholen in Frankrijk, zijn Jacques de 

Solleysel, François de la Guérinière, Gaspard de 
Saunier en Claude Bourgelat. De Solleysel was
directeur van de Parijse Academie Royale en schreef
een internationale bestseller over ‘de volmaakte
maarschalk’ dat 33 uitgaven kende: Le parfait mare-
schal qui enseigne à connoistre la beauté, la bonté, & les
défauts des chevaux (Parijs, 1664). De la Guérinière
was Écuyer du Roy en wordt beschouwd als de
grondlegger van de moderne rijkunst. Zijn dres-
suurmethoden, waarvan de traditie in de Spaanse
Rijschool in Wenen thans nog wordt voortgezet,
heeft hij uiteengezet in zijn École de cavalerie: conte-
nant la connoissance, l’instruction, et la conservation du
cheval (Parijs, 1733). Na een carrière in Frankrijk
werd de stalmeester De Saunier ook actief in Neder-
land. Bij de universiteiten van Utrecht en Leiden
konden studenten in de achttiende eeuw bij een
‘eigen’ manege met een ‘pikeur’ of ‘rijdermeester’
terecht voor rijlessen. De Saunier was in de periode
1717-1748 rijdermeester in Leiden. Daar werkte hij
aan zijn boek La parfaite connoissance des chevaux, leur
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William Cavendish als hoge-
schoolruiter afgebeeld tegen
de achtergrond van zijn kas-
teel in Engeland. Plaat 35 in:
William Cavendish, A gene-
ral system of horsemans-
hip in all it’s branches
(London, 1743) (Utrecht ub,
maz 391).
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anatomie, leurs bonnes & mauvaises qualitez, leurs mala-
dies & les remèdes qui y conviennent (Den Haag, 1734).
Het eerste deel gaat over zieken en therapie, het
tweede over de anatomie van het paard.

De rijscholen bleven nog lange tijd centra voor
het hogeschoolrijden, maar in de loop van de acht-
tiende eeuw trad in de clientèle een verschuiving
op van de aristocratie naar de gegoede burgerij die
kwam rijden voor recreatieve doeleinden. De draf-
en rensport kwamen toen geleidelijk op. Het rijden
bleef ook niet langer voorbehouden aan heren; in
maneges werden dames in amazonezit een gewoon
verschijnsel. In de rijscholen trad ook een verschui-
ving op in de paardenkennis. De geletterde stal-
meesters gingen naast de hippologie steeds meer
aandacht schenken aan de paardengeneeskunde.
Dat geldt voor De Solleysel en De Saunier, maar
zeker voor Claude Bourgelat. Vanaf 1740 was hij
directeur van de koninklijke rijschool in Lyon. In
zijn tweedelig boek Élémens d’hippiatrique, ou nou-
veaux principes sur la connoissance et sur la médecine des
chevaux (Lyon, 1750-1753) pleit hij voor de oprich-
ting van scholen voor paardengeneeskunde. Hij
weet Bertin en Lodewijk xv te overtuigen van het
nut daarvan en hij krijgt toestemming om zijn 
rijschool om te vormen tot veeartsenijschool. 
Op 1 januari 1762 opende dit eerste veterinaire
opleidingsinstituut ter wereld zijn deuren. Bour-
gelat was lid van de Franse academie voor weten-
schappen en leverde bijdragen aan de encyclopedie
van Diderot en d’Alembert. Met deze bijdragen en
zijn poging de functies van het dierlijk lichaam op
een mechanische basis te verklaren was Bourgelat
een echt kind van de verlichting (afbeelding 2).

De paardengeneeskunst 
De stalmeesters en maarschalken uit de vroegmo-
derne tijd grepen in hun werken nog regelmatig
terug op bekende hippiaters uit de oudheid. Ze
konden daarbij gebruik maken van de veterinaire
vakliteratuur, die aan het einde van de oudheid op
schrift werd gesteld. De bekendste bronnen zijn
het Corpus hippiatricorum graecorum uit het Byzan-
tijnse rijk en Ars veterinaria van Pelagonius, de
Mulomedicina chironis en Artis veterinariae sive mulo-
medicinae van Vegetius Renatus uit het West-
Romeinse rijk. De in deze bronnen beschreven
geneeskunst van paarden, ezels en muildieren was
gebaseerd op de humoraalpathologie van Hippo-
crates. Het Corpus hippiatricorum graecorum is een
handschrift uit de negende of tiende eeuw, waarin
een onbekende samensteller 130 hoofdstukken over
paardenziekten van auteurs uit de vierde en vijfde

eeuw heeft verzameld. De grootste bijdrage aan het
corpus is afkomstig van de Griekse paardenarts
Apsyrtos, die actief was in het leger van Constantijn
de Grote. De Romeinen bouwden voort op de paar-
dengeneeskunst van de Grieken, maar voegden er
weinig nieuwe kennis aan toe. Enkele Romeinse
auteurs betrokken in het kielzog van hun over-
zichtwerken over de landbouw ook de paardenge-
neeskunst. Een vaak geciteerde bron is bijvoorbeeld
Libri de re rustica, M. Catonis, M. Terentii Varronis, L.
Junii Moderati Columellae, Paladii Rutilii […] (Parijs,
1529). Overigens was Columella de eerste auteur die
de term ‘veterinarii’ (zij die zich bezighouden met
het trekvee) op schrift stelde.

Naar analogie van de humane geneeskunde
werden met de opkomst en verspreiding van de
islam diverse Griekse en Romeinse veterinaire
geschriften vertaald in het Arabisch. Arabieren
stonden destijds al bekend als grote paarden-
fokkers en Arabische paardenartsen voegden aan
het erfgoed van Apsyrtos c.s. hun eigen praktijk-
ervaringen toe. Veel gebruik werd bijvoorbeeld
gemaakt van de farmacopee van ibn al-Bait,a

-r, 
zoon van een Andalusische paardenarts. Vooral 
in Spanje was de invloed van de Arabische paarden-
geneeskunst groot en waren door de staat geëxami-
neerde dierenartsen (‘Albeytares’) in de middel-
eeuwen al actief. De verspreiding van antieke 
kennis over de paardengeneeskunst naar de rest
van Europa vond via het zuiden van Italië plaats.

Tijdens de middeleeuwen werd de paarden-
geneeskunst weliswaar beïnvloed door magische
en metafysische ideeën, maar er kwamen ook nieu-
we impulsen. Die gingen vooral uit van twee per-
sonen die rond 1240 verbonden waren aan het hof
van Frederick ii van Hohenstaufen in Zuid-Italië,
te weten Jordanus Ruffus en Meister Albrant. De
uit Calabrië afkomstige Ruffus werd door Frederik
benoemd tot oppermaarschalk en aangespoord om
zijn kennis op schrift te stellen. Het oorspronkelij-
ke manuscript werd door Ruffus in het Italiaans
geschreven. Het kent vele vertalingen en drukken
waaronder Delle malscaltie del cavallo (Venetië, 1561)
en in 1818 werd het voor het eerst in het Latijn in
druk uitgegeven onder de titel De medicina equorum.
De teksten van Ruffus doen ‘wetenschappelijk’ 
aan en zijn vrij van religieuze of bijgelovige in-
vloeden. Hij beschrijft de symptomen, probeert 
een oorzaak vast te stellen en kiest vervolgens een
therapie. Hij stelt alle beschreven therapieën zelf
beproefd te hebben. Nog bekender is het werk van
de smid en stalmeester Meister Albrant, zij het dat
zijn Rossarzneybuch minder ‘wetenschappelijk’ van

2 �

Claude Bourgelat 
(1712-1779) oprichter 
van de eerste veterinaire
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aard was. Was het werk van Ruffus bedoeld voor 
de geleerde stalmeesters, Albrant richtte zich 
meer op de praktijk. Merkwaardig genoeg werd 
dit niet bepaald hoogstaande geschrift enorm
populair. Met niet minder dan 195 handschriften,
acht incunabelen en tal van drukken, waaronder 
Rossarzneybuch (Straatsburg, 1547) werd de tekst van
Albrant het meest verbreide Duitstalige werkje 
van de middeleeuwen. Via receptenboekjes bleven
de therapieën van Albrant tot rond 1900 in gebruik.
Als representant van de paardengeneeskunst uit 
de beginperiode van de in de geschiedenis van de
diergeneeskunde bekend staande stalmeestertijd
(1250-1762) kan ten slotte Abu- Bakr genoemd wor-
den. Hij was opperstalmeester van de sultan van
Egypte en schreef een compleet overzicht van de
Arabische paardenkennis: Le Nâcérî. La perfection des
deux arts ou traité complet d’hippologie et d’hippiatrie
arabes dat in de periode 1852-1860 in Parijs in druk
werd uitgegeven.

De hippiatrische handschriften uit de oudheid
en de middeleeuwen zijn in de renaissance vertaald
in het Latijn en diverse landstalen en na de uitvin-
ding van de boekdrukkunst verder over Europa ver-
spreid. Deze werken zijn tot in de achttiende eeuw
van grote invloed geweest op de dagelijkse praktijk

van de paardengeneeskunst; zo ook in Nederland.
Voorbeelden hiervan zijn het Paerde-Boecxken, dat
als een onopvallende bijlage bij een verhandeling
over bijenteelt van Dirk Cluyt (Amsterdam, 1653) is
gevoegd en Een schoon medecijnboecsken tracterende
van de natuerlicke cranchheydt alder dieren (Middel-
burg, 1600). Het meest succesvolle Nederlandse
werk over de paardengeneeskunst is van de hand
van meester-hoefsmid Pieter Almanus van Coer,
Toevlugt of heilsame remedien voor alderhande siektens
en accidenten die de paerden soude konnen overkoomen
(Den Haag, 1688). Tot 1822 kende het werk twaalf
drukken en op Decima werd het rond 1730 in het
Japans vertaald. Daarmee werd dit boekje de oudste
bron van westerse paardengeneeskunst in Japan
(afbeelding 3).

De kunst van de paardenanatomie
Een andere categorie paardenboeken waarin weten-
schap en kunst samenvloeien, heeft de anatomie als
onderwerp. Anatomen als Carlo Ruini, Andrew
Snape en Philippe Etienne Lafosse stonden aan de
basis van de wetenschappelijke benadering van de
paardengeneeskunde in de moderne tijd. Het vete-
rinaire equivalent van het bekende werk van Andre-
as Vesalius over de anatomie van de mens is
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Anatomie van het paard,
Carlo Ruini, Anatomia &
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(Utrecht ub, odz 2511).
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Dell’anatomia et dell’infirmita del cavallo (Bologna,
1598) van de Italiaanse senator Carlo Ruini. De ziek-
teleer van het paard liet hij voorafgaan door een
beschrijving van de anatomie op basis van zelf uitge-
voerde lijkopeningen. De 49 prachtige gedetailleerde
houtsneden uit dit werk duiken regelmatig zonder
bronvermelding op in latere anatomische werken.
Dit is onder meer het geval bij Andrew Snape, Valen-
tin Trichter (Neurenberg, 1715), Gaspard de Saunier
(Den Haag, 1734) en François Garsault (Den Haag,
1741). Andrew Snape, paardenarts aan het hof van
Charles ii van Engeland, beweerde dat hij in zijn The
anatomy of an horse (Londen, 1683) als eerste de anato-
mie van het paard beschreef, terwijl hij 22 platen van
Ruini kopieerde. De Saunier vermeldde zelfs dat de
61 platen in zijn boek met zorg naar de natuur waren
getekend, terwijl 51 daarvan uit Ruini waren gekopi-
eerd (afbeelding 4).

Even hoogstaand als Ruini is het meesterwerk
van de Franse paardenarts Ph.E. Lafosse, Cours d’hip-
piatrique, ou traité complet de la médecine des chevaux
(Parijs, 1772). Daarin wordt per orgaansysteem de
anatomie gedetailleerd uitgewerkt en geïllustreerd
met handgekleurde anatomische platen In zijn eigen
Theatrum anatomicum in Parijs hield hij in de periode
1767-1770 gratis voordrachten waarna hij zich enkele
jaren terugtrok om zijn levenswerk te voltooien. 
Met Bourgelat en diens veeartsenijscholen onder-
hield Lafosse een slechte relatie waardoor hij in een
geïsoleerde positie verkeerde. Hij wordt beschouwd
als de grondlegger van de wetenschappelijke dier-
anatomie; de huidige indeling in orgaansystemen is
op zijn werk gebaseerd (afbeelding 5).

In de veeartsenijscholen van de negentiende
eeuw kwamen de anatomie, fysiologie en pathologie
van het paard verder tot ontwikkeling. Echte door-
braken op therapeutisch vlak vonden eerst plaats
rond 1900 na ontdekkingen op het gebied van de
microbiologie. Toch is het werk van de hippologen
en hippiaters van fundamentele betekenis geweest
voor de ontwikkeling van de paardengeneeskunde.
Het bestuderen van dit cultureel en academisch erf-
goed is zeer de moeite waard. Het is dan ook verheu-
gend dat in het kader van het project Dieren Digitaal
circa 300 oudere paardenboeken uit de veterinaire
collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht
zijn gedigitaliseerd en voor een breed publiek toe-
gankelijk zijn geworden.
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Een kleine geschiedenis van een cartesiaans versje
erik-jan bos

olgens de Franse filosoof René Des-
cartes (1596-1650) mocht de universi-

teit van Utrecht zich gelukkig prijzen
met een professor als Henricus Regius

(afbeelding 1). Descartes beschreef de
hoogleraar geneeskunde als een man met

een zeer subtiele en scherpe geest, die zo succesvol
de cartesiaanse filosofie onderwees dat zijn studen-
ten binnen enkele maanden geen duit meer gaven
voor de traditionele wijsbegeerte. Dit welslagen
was mede te danken aan Regius’ leermethode,
waarmee de nieuwe filosofie op zeer schoolse wijze
aan de man werd gebracht. De medische disputa-
ties, die in 1641 onder Regius’ voorzitterschap wer-

den gehouden, zijn kenmerkend voor zijn stijl. 
De teksten zijn weinig meer dan een aaneengere-
gen reeks van stellingen, onderscheidingen en defi-
nities, met hier en daar enige toelichtingen en een
handvol experimenten, gelardeerd met kritiek op
de bestaande filosofie. Niettemin vormden ze een
stoomcursus cartesiaanse natuurfilosofie. Johan-
nes de Raey (1621-1702), die later een beroemde car-
tesiaanse hoogleraar in Leiden zou worden, beet op
27 april 1641 de spits af met een disputatie De sani-
tate (‘Over gezondheid’). Gezondheid bestaat uit
twee delen, namelijk bona temperies (‘juiste men-
ging’ of ‘goed temperament’) en de juiste dispositie
van de delen. Bona temperies is een aloud medisch
begrip, dat traditioneel werd opgevat als de juiste
verhouding tussen de levenssappen die zijn terug
te voeren op de vier elementen aarde, water, vuur
en lucht, en hun kwaliteiten (droog/nat, warm/
koud). Het traditionele denkbeeld was volgens
Regius echter onvruchtbaar en hij stelde er de
beginselen van de cartesiaanse filosofie tegenover:
er zijn slechts twee grondbegrippen, namelijk geest
en materie. Materie is identiek met uitgebreidheid
en de eigenschappen van lichamen zijn te herlei-
den tot de grootte, vorm en beweging. Om de basis
van de cartesiaanse natuurfilosofie gemakkelijker
bij de studenten in te prenten, presenteerde Regius
een ezelsbruggetje gegoten in vers – een elegisch
distichon:

‘Mens, mensura, quies, motus, positura, figura,
Sunt cum materiâ cunctarum exordia rerum’.

(‘Geest, maat, rust, beweging, positie, figuur,
zijn samen met materie de beginselen van alle
dingen’).
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In 1641 introduceerde de Utrechtse professor Henricus Regius een ezelsbruggetje, waarmee de studenten zich de filosofie van Descar-
tes gemakkelijk eigen konden maken. Ondanks scherpe kritiek verwierf het kleine versje een grote reputatie en werd het tot ver in de
achttiende eeuw door studenten uit het hoofd geleerd. Hieronder wordt de geschiedenis van dit cartesiaanse versje belicht.
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Gravure door T. Mathan
naar een schilderij van H.
Bloemaert.



‘Ons welbekende versje’
Exemplaren van de disputaties Physiologia sive cog-
nitio sanitatis, waarin het vers voor het eerst in druk
verscheen, zijn zeldzaam. Tot op heden zijn slechts
negen exemplaren bekend en deze bevinden zich
alle in buitenlandse bibliotheken. Het weerwoord,
dat Regius begin 1642 met behulp van Descartes
opstelde na een scherpe aanval op de nieuwe filoso-
fie door de theoloog Gisbertus Voetius (1589-1676),
is overgeleverd in vier exemplaren en één ervan is
in het bezit van de Utrechtse universiteitsbiblio-
theek (afbeelding 2). Tegen Voetius brengt Regius
nogmaals in dat de vier zogenaamde elementen 
en hun primaire kwaliteiten (koud/warm, droog/
vochtig) te reduceren zijn tot de kwantiteit, vorm
en beweging van onzichtbare deeltjes. Zijn vers
vinden we terug op bladzijde 19, nu voorafgegaan
door de opmerking ‘zeer bekend is immers ons
tweeregelig versje, Mens, mensura, quies […]’ 
(afbeelding 3).

De faam, die de dichtregels inmiddels hadden
verworven, was koren op de molen van Maarten
Schoock (1614-1669), een Utrechtse alumnus en
inmiddels professor in Groningen. In 1643 schreef
hij op verzoek van Voetius een werk tegen Descar-
tes’ filosofie dat te Utrecht verscheen onder de 
ironische titel De bewonderenswaardige methode van
de nieuwe filosofie van René Descartes (Admiranda
methodus novae philosophiae Renati Des Cartes) (afbeel-
ding 4). Aan de hand van het versje gaat Schoock
nader in op de cartesiaanse fysica en drijft de spot
met Regius’ ijdelheid. ‘De medicus van Descartes
heeft deze beginselen in het volgende distichon
gevat, waarvan de gebeeldhouwde letters niet de
poort van de tempel van Apollo te Delphi moeten
opsieren maar de polen van de wereld zelf’. Na het
motto geciteerd te hebben, vervolgt Schoock: ‘Als
onze profeet in het Grieks gezongen zou hebben,
zou ik wel geloofd hebben dat het ging om een hei-
melijk gestolen orakel van de Sybille’. Meer terzake
stelt Schoock dat de keuze van de beginselen arbi-
trair is en dat sommige bovendien onderhevig zijn
aan een regressus: beweging bijvoorbeeld kan
onmogelijk een eerste principe zijn, omdat het zelf
weer uit iets anders verklaard zou moeten worden. 

Accidenten en modi
Het cartesiaanse vers werd ook door de calvinisti-
sche theoloog Jacobus Revius (1586-1658) uit Leiden
aangehaald en neergesabeld in zijn eveneens in
1643 verschenen De gezuiverde Suarez (Suarez repurga-
tus). In dat werk ontdeed Revius de neo-scholastie-
ke wijsbegeerte en theologie van de Spaanse theo-
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loog en filosoof Fransciscus Suárez (1548-1617) van
haar rooms-katholieke dwalingen, om zodoende
een zuiver protestantse leer uit te ziften. Maar er
was ook plaats voor dwalingen van meer recente
datum, waaronder die van Descartes. Terwijl Revi-
us zijn pijlen richt op het versje van Regius, vraagt
hij zich af hoe Descartes en de zijnen zonder de
scholastieke substantieleer het principe van leven
denken te verhelderen. Immers, als het leven van
dieren te verklaren zou zijn met ‘de juiste disposi-
tie der delen’, zoals Regius stelt, wat is dan nog het
verschil tussen een klok of een dier of een plant?
Mens kan het niet zijn, want dieren ontberen een
ziel; noch quies, want dan zou de aarde zelf leven 
(de aarde is uiteraard in rust, het is de zon die om
de aarde draait!); noch motus, want dan leeft ook de
bal die door de lucht zoeft, enzovoort.

Regius was weinig onder de indruk van alle 
kritiek. Trots herhaalde hij de dichtregels in zijn
belangrijkste werk Fundamenta physices (1646) en de
herdrukken daarvan in 1654 en 1661. De publicatie
van de Fundamenta physices bleek helaas fataal voor
de vriendschap tussen Descartes en Regius. De
belangrijkste splijtzwam betrof Regius’ opvatting
over mens, de menselijke ziel. Tot afgrijzen van 
Descartes betoogde de Utrechtse hoogleraar dat de
Openbaring ons weliswaar leert dat de ziel onder-
scheiden is van het lichaam en onsterfelijk, maar
dat men op louter rationele gronden ook kan vol-
houden dat de ziel slechts een ‘modus’ of een
bepaalde toestand van het lichaam is, die uiteinde-
lijk met het lichaam teloorgaat. Revius had aldus
de vinger op de zere plek gelegd, toen hij stelde dat
de cartesiaanse degradatie van de accidenten tot
‘modi’ gevaarlijk was.

De internationale zegetocht
Tot dusverre beperkte de bekendheid van het vers
zich tot de grenzen van de Republiek, maar in 1662
beleefde het zijn definitieve internationale door-
braak. In dat jaar publiceerden Antoine Arnauld
(1612-1694) en Pierre Nicole (1625-1695) La logique ou
l’art de penser, een door Descartes geïnspireerde logi-
ca (afbeelding 5). Plichtsgetrouw behandelen de
auteurs de categorieën van Aristoteles, de grondbe-
grippen van de logica die de (neo-) scholastieke tra-
ditie eeuwenlang hadden bepaald. Deze tien cate-
gorieën of predicamenten geven de gezichtspunten
weer waaronder men een ding kan beschouwen:
substantie, eigenschap, grootte, verhouding, actie,
lijden, wanneer, waar, plaats en toestand. Zonder
zich bijzonder misprijzend uit te laten, laten de
schrijvers er geen misverstand over bestaan hoe zij

4 �

Titelblad van M. Schoock,
Admiranda methodus
novae philosophiae Renati
des Cartes (Utrecht, 1643)
(Utrecht ub, y oct 1932).

5 �

Titelblad van A. Arnauld en
P. Nicole, La logique ou
l’art de penser (Parijs, 1662)
(Utrecht ub, 524 f 28).
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tegen deze indeling aankijken. Het is bovenal een
willekeurige keuze, zo benadrukken zij. Ter verge-
lijking geven ze de opsomming die de nieuwe filo-
sofen hanteren: ‘Mens, mensura, quies …’ (p. 52). 
De Logique genoot snel grote internationale repu-
tatie en zo ook het kleine versje van Regius. Zodra
de Logique in een Latijnse vertaling verscheen, wijd-
den de Philosophical Transactions van de Royal So-
ciety er een bespreking aan, constaterend dat ‘very
many of those that dissent from Aristotle find
more cause to adhere to the import of these two
lines: Mens, mensura, quies …’ (vol. 9, 1674). Dankzij
de Logique vond het vers tevens zijn weg naar het
bijzonder invloedrijke Dictionnaire historique et criti-
que (1697) van Pierre Bayle (1647-1706), die het, wel-
iswaar in een voetnoot, citeerde. En tenslotte,
dankzij de Logique figureert het vers zelfs in het
moderne overzichtswerk The Cambridge History of
Seventeenth-Century Philosophy (i, 111).

Regius zal echter met gemengde gevoelens de
internationale triomfen van zijn versje hebben
gadegeslagen. De Logique liet zijn naam onvermeld
en ongetwijfeld was dat met opzet gebeurd, omdat
Regius na zijn breuk met Descartes door de overige
cartesianen verafschuwd werd. Het gevolg was 
dat ook in de zojuist genoemde publicaties men
vergeefs zoekt naar de naam van de auteur van 
het vers. 

Een collegedictaat uit Douai
De Utrechtse universiteitsbibliotheek bezit een
interessant collegedictaat dat met de Collectie 
Thomaasse in 1971 verworven werd (hs 17 c 23).
Het dictaat is de schriftelijke neerslag van een
introductiecursus logica, dat vermoedelijk in 1708
werd opgetekend door de uit Antwerpen afkomsti-
ge Johannes Nicolaas Peerbooms († 1754). De docent
in kwestie was Antoine Lengrand, filosofieprofessor
aan het Collège Royal te Douai. Lengrand was carte-
siaan en jansenist bovendien, en zijn opvattingen
brachten hem regelmatig in conflict met de theolo-
gische faculteit van de universiteit van Douai, die
hem meermaals trachtte te laten verwijderen. Ver-
geefs, want in 1721 schrijft men dat de inmiddels
op leeftijd gekomen Lengrand al bijna veertig jaar
aan het Collège Royal doceerde. Er is van hem
slechts één publicatie bekend en een zeldzaam
exemplaar daarvan bevindt zich in de collectie van
de Utrechtse universiteitsbibliotheek (afbeelding
6). In dit werk, Concordia fidei et rationis (1711), breekt
Lengrand de lans voor Descartes’ verklaring van de
transsubstantiatie, een gewaagde onderneming
omdat deze leer officieel door Rome was verboden.
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Terug naar het collegedictaat van Peerbooms.
Lengrand laat zich erin onmiddellijk kennen als
een overtuigd voorstander van de cartesiaanse filo-
sofie. Peerbooms noteerde keurig dat we, hoewel
we aan alles kunnen twijfelen, er niet aan twijfelen
dat we bestaan, en derhalve is de eerste zekere ken-
nis: ik die denk bestaat (‘ego qui cogito existo’, f. 6r). 
De scholastieke logica wordt weliswaar grondig
behandeld, maar na de opsomming van de aristote-
lische predicamenten volgen, men raadt het al, de
categorieën van de moderne filosofen, samengevat
in het versje van Regius. Zoals hierboven gezegd,

6 �

Titelblad van A. Lengrand,
Concordia fidei et rationis
(Douai, 1711) (Utrecht ub,
319 e 29).



was het de Logique die het vers een plaats gaf in het
logisch curriculum, maar uit het dictaat van Peer-
booms blijkt dat het vers inmiddels nog een ander
vehikel had gekregen om in het geheugen van de
studenten gegrift te worden.

De boom van Descartes
Het handschrift is verlucht met een serie platen ter
illustratie van de behandelde materie en volgens de
aantekeningen van Peerbooms werden ze ook wer-
kelijk door Lengrand besproken. De gravures zijn
vervaardigd door de koninklijke graveur Étienne
Gantrel (1646-1706) uit Parijs en de serie omvat
naast het titelblad Palatium sapientiae (‘Paleis van de
wijsheid’) (afbeelding 7), waarop de student zijn
naam en de cursus kon vermelden, nog eens twin-
tig platen die op treffende wijze een overzicht bie-
den van menselijke kennis en wetenschap. De eer-
ste zes platen zijn historisch-wijsgerig van aard,
daarna volgen platen met uitbeeldingen van onder
meer de vacuümexperimenten van Pascal en Torri-
celli, met allerhande wetenschappelijke meet- en
weeginstrumenten, mechanica, optica, enzovoort.
Het is een prachtig pedagogisch hulpmiddel voor
de student, die met behulp van de platen de colle-
gestof kon memoriseren. In het dictaat van Peer-
booms zijn alleen de eerste vijf platen te vinden, die
hij fraai heeft ingekleurd. 

Onze aandacht wordt getrokken naar de platen
vier en vijf. Op plaat vier zien we op een ereboog de
borstbeelden van de drie grote antieke denkers
Socrates, Aristoteles en Plato (afbeelding 8). Links
en rechts op de pilaren staan de tien aristotelische
predicamenten, ‘Substantia’ (substantie), ‘Quanti-
tas’ (eigenschap) […] ‘Passio’ (lijden), ‘Ubi’ (waar),
enzovoort. In het midden dan de toepassing van
deze categorieën in de zogenaamde boom van Por-
phyrius waarin de ontologische trappen te zien
zijn, waarmee men vanaf de individuele mens
‘Socrates’ aan de voet van de boom kan opklimmen
via mens, dier, levend, lichaam tot het meest alge-
mene begrip substantie.

Plaat vijf heeft het opschrift Cartesii stemma gen-
tilitium (‘De geslachtsboom van Descartes’) (afbeel-
ding 9). De plaat maakt op plastische wijze duide-
lijk dat de oude filosofie plaats moet maken voor
Descartes. Twee putti hebben de ereboog van plaat
vier gesloopt en de borstbeelden van de oude filoso-
fen zijn naar beneden gestort, waar ze door studen-
ten (?) nog eens letterlijk op de hak genomen wor-
den. Midden boven zien we het familiewapen van
Descartes geflankeerd door twee engelen, die tri-
omferend de loftrompet steken. Daaronder dan de
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7 �

Palatium sapientiae. Titel-
blad van het collegedictaat
van Antoine Lengrand opgete-
kend door Johannes Peerbooms
(Douai, [1708]). Transcriptie:
Philosophia dictata ab
erud. domino Anthonio
Lengrand S.T.L. artium

doctore philosophiae pro-
fessore primario atque
insignis ecclesiae collegia-
tae S. Amati canonico,
recepta vero Ioanni Nicolao
Peerbooms Antverpiensi.
Duaci in Collegio Regio
(Utrecht ub, Hs 17 c 23).

8 �

Plaat iv in de serie gravures
van Étienne Gantrel, getiteld
Categoriae Aristotelis
(Utrecht ub, Hs. 17 c 23,
plaat xv).
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‘boom van Descartes’, die geen genealogische boom
is maar, zoals het opschrift laat lezen, de ‘cartesi-
aanse reeks van substanties’ uitbeeldt. Onder de
top vinden we de uitsplitsing van substantie in
lichaam en geest, welke twee lijnen onder bij de
stam weer samen komen in ‘Homo’, de mens.

Onderweg is er plaats voor al het stoffelijke en
onstoffelijke, ja er is zelfs gedacht aan de menselij-
ke ziel na de dood (‘Anima post mortem’). Tenslotte
haasten twee figuren zich links en rechts omhoog
om de aristotelische predicamenten weg te hakken
en te vervangen door het moderne alternatief
‘Mens, mensura, quies, motus, positura, figura,
Sunt cum materia cunctarum exordia rerum’. Hoe
wijdverbreid de platen van Gantrel waren en wan-
neer ze precies gemaakt zijn, zou nader onderzocht
moeten worden, maar dat ze gretig aftrek vonden
onder alle studenten bewijst een ander collegedic-
taat dat mij onder ogen is gekomen. Het is een fysi-
cacursus uit 1704, die eveneens uit Douai afkomstig
is en wel van de Jezuïetenschool het Collège d’An-
chin, dé concurrent van het Collège Royal. Ook dit
dictaat bevat de gravures van Gantrel (en wel com-
pleet). Het toont aan dat, tot op zekere hoogte, het
cartesianisme aan het begin van de achttiende
eeuw algemeen aanvaard was. Vereeuwigd in de
gravure van Gantrel liftte het vers van Regius mee
met dit succes.

Slot
Eenmaal genesteld in de standaard inleidingen in
de logica wist het vers van Regius zich tot in de
tweede helft van de achttiende eeuw te handhaven.
Echter, uiteindelijk begon het onderscheid tussen
de oude en de nieuwe categorieën te vervagen,
omdat ze altijd in één adem genoemd werden. Ver-
schillende moderne overzichten van de geschiede-
nis van de wijsbegeerte vermelden het vers, maar
het wordt soms aangezien voor een middeleeuws
rijmpje of zelfs toegeschreven aan Porphyrius. De
aartsconservatieve denker Joseph de Maistre (1753-

1821) maakt het nog het bontst: ‘Aristote disait,
autant qu’il me souvient aujourd’hui 29 juin 1805
de ce que j’ai appris au collège en 1765: Mens, mensu-
ra, quies, motus, positura, figura, Sunt cum materia cunc-
tarum exordia rerum’. De Maistre heeft waarschijn-
lijk nooit geweten wie de echte auteur was, en het
is veelzeggend dat hij het vers aan Aristoteles toe-
schrijft. Het meest opmerkelijk van al is echter dat
De Maistre na veertig jaar het ezelsbruggetje zelf
nog foutloos uit zijn geheugen kon opdiepen. Als 
er een top-10 van filosofische ezelsbruggetjes zou
bestaan, zou het versje van de Utrechtse professor
daarin hoge ogen gooien.

Noot
Mijn dank gaat uit naar drs. Grace P. Swart van de Uni-
versiteitsbibliotheek Utrecht, die mijn aandacht vestig-
de op het collegedictaat van Antoine Lengrand en mij
zeer behulpzaam was in het onderzoek. Dank ben ik 
ook verschuldigd aan het Antiquariaat Forum (’t Goy-
Houten) voor de vriendelijke bereidwilligheid, waarmee
ik het collegedictaat afkomstig uit het Collège d’Anchin
(1704) mocht inzien.
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Plaat v in de serie gravures
van Étienne Gantrel, getiteld
Cartesii stemma gentiliti-
um (Utrecht ub, Hs. 17 c 23,
plaat xvi).



Een bijzonder boek: 
Regius’ Fundamenta physices (1646)
theo verbeek

o’n bijzaak, die ook hoofdzaak 
zou kunnen zijn, is een boek, dat
in de crisis zelf weliswaar geen rol
speelde maar dat de relatie tussen
Descartes en Henricus Regius
(1598-1679) – de derde hoofdfiguur

– niettemin ingrijpend veranderd heeft, en ook
voor de receptie van het cartesianisme van groot
belang is gebleken. Regius wilde al vrij snel na zijn
kennismaking met Descartes een boek publiceren
dat een prodromus (‘voorbode’) moest zijn van de
nieuwe filosofie. Begin 1641 moet hij dit plan aan
Descartes hebben voorgelegd. Bang waarschijnlijk
dat hem het gras voor de voeten zou worden weg-
gemaaid, voelde deze er niets voor. Niettemin heeft
Regius de gedachte van een boek nooit losgelaten.
In de zomer van 1641 bundelde hij de disputaties,
die hij tot dan toe gehouden had onder de algeme-
ne titel Physiologia sive cognitio sanitatis – heel vrij 
te vertalen als: ‘Natuurkunde voor medici.’ En in
1645, vrijwel op de dag af één jaar nadat Descartes
zijn eigen Principia philosophiae (Amsterdam: Elze-
vier, 1644) gepubliceerd had, legde hij Descartes de
tekst voor van een echt boek, dat Fundamenta physi-
ces (‘Grondslagen van de natuurkunde’) moest gaan
heten (afbeelding 1).

Descartes was opnieuw tegen. Hij vond, zoals
hij onmiddellijk terugschreef, de stijl ‘misschien
goed voor een dispuut,’ omdat het dan gaat om het
uitlokken van discussie, maar niet voor een boek,
waarin de lezer bewijzen verwacht – als die ontbre-
ken, aldus Descartes, dan maakt de auteur zichzelf
belachelijk. Maar wat hem vooral tegenstond was
het laatste hoofdstuk, De homine (‘over de mens’),
en wat Regius daarin te brede bracht over de ver-
houding van lichaam en ziel en over de kennis van

God: ‘ik was verbaasd en bedroefd enerzijds om 
wat u daar voor waar lijkt te houden, anderzijds om
het feit dat u het niet hebt kunnen laten om zulke
dingen op te schrijven en te onderwijzen, ondanks
het feit dat men u er allerminst om zal prijzen.’ 
En ondanks het feit dat Regius aanbood om zijn
tekst aan te passen en in zijn voorwoord duidelijk
te maken dat hij en niemand anders verantwoorde-
lijk was voor wat er in het boek beweerd wordt, 
was dat uiteindelijk het einde van de vriendschap. 

Wie het boek, dat eind 1646 gepubliceerd werd,
ook maar enigszins bestudeert, moet Descartes wel
een beetje gelijk geven. Regius’ stijl is merkwaar-
dig. Doorgaans begint hij met een definitie, vervol-
gens maakt hij een verdeling en dan wordt eerst
het eerste lid van de verdeling uitgewerkt en ver-
volgens het tweede lid. Bijvoorbeeld, het principe
van natuurlijke lichamen wordt gedefinieerd; 
vervolgens wordt vastgesteld dat dat principe uit
twee delen bestaat, materie en vorm. Over materie
wordt van alles beweerd, onder andere dat het een
perfecte substantie is, die weer verdeeld wordt in
onwaarneembare delen en waarneembare delen,
enzovoorts en zo verder. Met de methode van 
Descartes heeft dat inderdaad weinig te maken. 

Overigens is het boek rijk en aanschouwelijk
geïllustreerd. Veel van het materiaal had Elzevier
trouwens al eerder gebruikt voor de Principia van
Descartes, wat ongetwijfeld aan Descartes’ boos-
heid heeft bijgedragen – zo waren de lezers nog
meer geneigd om Regius en hemzelf met elkaar te
vereenzelvigen. In de kantlijn tenslotte vindt men
wat we nu ‘tussenkopjes’ noemen, die men ook
weer terugvindt in de inhoudsopgave en die zo de
lezer de weg wijzen. In feite is het typisch een boek
dat men in de zeventiende eeuw vaak gebruikte
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35
Niet alleen in de literatuur, maar ook in het echte leven is er naast de hoofdzaak bijna altijd een hele serie bijzaken. Het enige verschil
is eigenlijk dat in de literatuur de auteur het voor het zeggen heeft en zelf mag uitmaken wat hoofd- of bijzaak is, terwijl dat in het
echte leven zelfs achteraf vaak niet duidelijk is. Bijzaken die voor sommigen ook hoofdzaak waren, hebben we in elk geval ook bij de
‘Utrechtse crisis’ – de moeilijkheden die René Descartes (1596-1650) tussen pakweg 1640 en 1645 met de Utrechtse universiteit gehad
heeft; hoofdzaak is natuurlijk de filosofie van Descartes en de reactie daarop van Voetius (1589-1676) – het is in elk geval de reden waar-
om we er over blijven praten en schrijven. Maar er zijn tal van bijzaken die weliswaar diepte en kleur geven aan het verhaal, maar die,
door hun verwevenheid met allerlei andere kwesties, zo verwarrend zijn dat men ze liever buiten beschouwing zou laten.



voor colleges – een soort van dictaat dat tijdens de
les verder wordt ingevuld. 

Wie Regius’ Fundamenta en Descartes’ Principia
met elkaar vergelijkt ziet nog andere verschillen.
Naar de opvatting van de tijdgenoten waren Des-
cartes’ Principia pijnlijk onvolledig. Aan het slot van
zijn werk geeft Descartes dat trouwens ook zelf toe:
om volledig te zijn had hij ook nog delen moeten
toevoegen over planten, dieren en mensen, maar,
helaas, daarvoor is meer onderzoek nodig dan 
hij op dat moment kan verrichten, zodat de lezer
het met enkele grote lijnen moet doen. Zoals het
nu voor ons ligt, bevat het boek uitsluitend een
algemene inleiding over de metafysische principes
van Descartes’ filosofie (deel i), een algemene theo-
rie van materie en de wetten van de beweging (ii),
een kosmologie (iii) en een beperkte selectie van
specifieke problemen, zoals het magnetisme (iv).
Dat is voor een elementaire uiteenzetting van de
filosofie niet zo veel. Het is zelfs niet veel als men
het boek beschouwt als een uiteenzetting van de
fysica of de natuurfilosofie – het object daarvan is
immers in de zeventiende eeuw (en ook volgens
Descartes zelf) nog steeds de totaliteit van al dat-
gene wat aan verandering onderhevig is, dus ook
planten, dieren en mensen. Op dat punt is Regius
daarentegen zo volledig als men maar wensen 
kan: in twaalf hoofdstukken passeren alle onder-
werpen de revue, tot en met de mens (afbeelding 2).
Daarmee verwierf Regius dus een voorsprong op
Descartes, in het bijzonder wat betreft de fysiologie
van de mens: het boek waarin Descartes zelf zijn
ideeën daarover op schrift had gesteld, werd pas
ruim na zijn dood voor het eerst gepubliceerd.
Regius’ boek was dus de eerste, en geruime tijd de
enige, gezaghebbende bron voor de cartesiaanse
fysiologie.

Regius droeg zijn boek op aan ‘Prins Frederik
Hendrik, bij de Gratie Gods Vorst van Oranje, Graaf
van Nassau, Stadhouder (gubernator) over het Ver-
enigd Nederland, en Heerser (imperator) te land en
ter zee.’ Dat deed men natuurlijk niet zo maar en
het kwam ook niet zo vaak voor. In de Utrechtse
universiteitsbibliotheek is er maar één weten-
schappelijke publicatie waarmee Regius’ boek 
deze eer deelt, overigens ook al van iemand die 
geen vriend van Descartes was: Algebra ofte nieuwe
stel-regel (Den Haag, 1639) van Johan Stampioen 
de Jonge (1610-1653). Voor zo’n opdracht moest
men beschikken over relaties, zoals bijvoorbeeld
Constantijn Huygens (1596–1687), de invloedrijke
secretaris van de prins, met wie Regius dan ook 
op 1 september 1646 als volgt contact zocht: 

1 �

Titelpagina van Regius,
Fundamenta physices
(1646) (Utrecht ub, q qu 168
dl. 1).  

� 2
Pagina 212 uit Regius, Fun-
damenta physices (1646)
(Utrecht ub, q qu 168 dl. 1).
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misdadigers hun toevlucht en ook dan ont-
houdt hij hun niet zijn bescherming, maar ver-
geeft hen grootmoedig. Ik, die me aan geen mis-
drijf heb schuldig gemaakt, wanhoop dan ook
niet aan zijn mededogen, al was het maar omdat
ik geen andere bedoeling had dan anderen te
helpen. Die hoop werd in mij gevestigd door
mijn eerwaarde vriend Doctor Johnsonius, die
zo goed was mij te verzekeren dat u de gewoonte
hebt om allen die zich om de studie van de
waarheid bekommeren met welwillendheid te
omhelzen, en er dus geen bezwaar tegen zult
hebben om onze hoogste vorst ons kleine letter-
kundige geschenk aan te bieden. Aangezien ech-
ter de universiteit, mijn gezin en de gevaren van
de weg mij niet toestaan om de reis naar het
legerkamp te ondernemen, en de zaak het niet
toelaat om zijn terugkeer aan het Hof af te
wachten, bid ik u nederig om ons boek aan de
Prins aan te bieden, het bij hem aan te bevelen,
en u te verwaardigen om uit mijn naam zijn
bescherming af te smeken tegen de afgunst. Zo
u dat wilt doen, dan twijfel ik niet of onze groot-
moedige vorst zal uw verzoek toestaan, mij
daarmee de plicht opleggend om voor altijd, en
in eeuwige dankbaarheid aan u, te zijn, weledel
hooggeboren heer….’

Huygens, die een goede vriend was van Descartes,
heeft zich intensief bemoeid met de Utrechtse 
crisis en zal dus op de hoogte geweest zijn van
Regius’ positie daarin. Dat hij wist dat precies om
dit boek Regius ook ruzie had met Descartes, is
eigenlijk onwaarschijnlijk. Het is immers zeer de
vraag of hij in dat geval Regius te hulp had willen
schieten. Regius van zijn kant kende Huygens
waarschijnlijk niet persoonlijk. De eigenlijke
bemiddelaar is dus ‘Dr Johnsonius’: Samson
Johnson (1603-1661), hofprediker van Elizabeth
Stuart (1596-1662), de te ’s-Gravenhage in balling-
schap levende koningin-weduwe van Bohemen,
met wier oudste dochter, Prinses Elizabeth van de
Palts (1619-1680), Descartes sinds 1643 in betrek-
king stond. Mogelijk kwam Regius er over de vloer;
iets dergelijks kan ook afgeleid worden uit de eerste
brief van Elizabeth aan Descartes.

Interessanter nog is wat Regius meedeelt over de
ontstaansgeschiedenis: het boek circuleerde kenne-
lijk in handschrift, maar ‘geleerde mannen’ bren-
gen het nu naar buiten – een bewering die herhaald
wordt in de opdracht aan Frederik Hendrik en in
het voorwoord tot de tweede editie (zie hieronder).
Kennelijk dreigden studenten of ex-studenten van
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‘Dank zij enige geleerde lieden, die mijn boek
over fysica, dat tot nog toe verborgen was, het
licht hebben doen zien, lijk ik in groot gevaar
gekomen te zijn. Want hoewel het niets onbe-
hoorlijks bevat, staat er ook veel in dat, omdat
het een beetje afwijkt van de beter bekende
meningen van sommige anderen, voor sommi-
gen een reden zal zijn het te belasteren, tenzij
het de protectie geniet van een machtige
beschermheer. Ik heb dan ook gemeend dat 
ik mij het beste kan wenden tot de Prins van
Oranje, de hoogste verdediger van ons aller
vaderland en van zowel de publieke als de per-
soonlijke vrijheid, en hem dit boekje toe te wij-
den teneinde het aldus aan zijn zorg toe te ver-
trouwen. Tot hem immers nemen zelfs grote

3 � 

Titelpagina van Philo-
sophia Naturalis (1654)
(Utrecht ub, q qu 24).



Regius het boek te publiceren als hij dat niet zelf
zou doen. Het zou het onevenwichtige karakter 
van het boek kunnen verklaren. Dat Regius voor 
de publicatie steun zocht bij de stadhouder is ove-
rigens goed te begrijpen – de ruzie met Descartes
had zijn isolement vergroot. 

Nog twee punten om dit dossier af te sluiten.
Ten eerste, toen de toestemming om het boek aan
Frederik Hendrik op te dragen eenmaal gekomen
was, bedankte Regius Huygens door middel van
een brief van 28 november 1646 (oude stijl). De
brief, die nooit gedrukt is, maakt nu deel uit van 
de Wallercollectie in Uppsala (http://www.ub.
uu.se /arv/waller/eindex.cfm). Regius deelt erin
mee dat hij met grote vreugde vernomen heeft dat
dankzij Huygens zijn ‘literaire geschenkje’ aan
‘hunne Hoogheden’ getoond is – niet alleen Frede-
rik Hendrik maar ook zijn gemalin, Amalia van
Solms (1602-1675), zou er dus weet van gehad heb-
ben – en dat dezen het welwillend hebben aan-
vaard. En hoewel Regius, ‘vol vertrouwen in de
deugden en de gunst’ van Huygens, zegt aan de
goede afloop nooit getwijfeld te hebben, is hij niet-
temin blij om nu te vernemen dat hij buiten het
bereik is van ‘de pijlen der kwaadaardigheid’.

Het tweede opmerkelijke feit is dat het exem-
plaar in de Utrechtse universiteitsbibliotheek 
(q qu 168) niet van Regius zelf komt maar van de
hoogleraar Gerrit Moll (1785-1838). Regius schonk
de bibliotheek wel een exemplaar van de tweede
editie (q qu 24), gepubliceerd onder de titel Philo-
sophia naturalis (Amsterdam: Elzevier, 1654), een in
veel opzichten sterk verbeterde versie (afbeelding
3). Een eigenhandige opdracht aan de bibliotheek,
in Regius’ karakteristieke handschrift, is te vinden
op de verso zijde van de titelpagina (afbeelding 4)
Een derde editie (Amsterdam: Lodewijk en Daniël
Elzevier) zou nog volgen in 1661. Ook daarvan 
is een exemplaar aanwezig in de universiteits-
bibliotheek (134 f 27). Een tamelijk zeldzame 
Franse vertaling tenslotte, door een zekere Claude
Rouxel, werd gepubliceerd in Utrecht in het jaar
1687. Inmiddels was men kennelijk vergeten dat
Regius’ eigenlijk ‘de Roy’ heette: op de titelpagina
wordt hij volgens een gewoonte die sindsdien
onder Fransen niet meer is uit te roeien, ‘Henri 
le Roy’ genoemd.

� 5
Beeldje van Regius in de oude
Hortus Botanicus van de
Utrechtse universiteit. Een
gedeelte van die tuin – de hor-
tus medicus – heeft de naam
van Henricus Regius gekre-
gen en leeft nu verder onder de
naam Regiustuin.
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4 �

Opdracht Regius in Philos-
ophia Naturalis (1654)
(Utrecht ub, q qu 24).



Zielenroerselen van een achttiende-eeuwse herder: 
pastorale emblemen van Willem Mylius
michel de gruijter en els stronks

e Veldgezangen is opgebouwd uit
twintig emblemen waarin wordt
teruggegrepen op bekende motie-
ven uit de Nederlandse emblema-
tiek zoals die bloeide in de zeven-
tiende eeuw. Op elk embleem

volgt een gezang waarin de jeugdige medicus
beschrijft hoe de herder Thyrsis zijn grote liefde
niet kan krijgen, hoe een tweede liefde overlijdt en
hoe hij uiteindelijk toch met zijn eerste geliefde
trouwt. Dat deze pastorale liefdesgeschiedenis 
– die misschien een autobiografisch trekje heeft – 
is te plaatsen in het opkomende genre van de
roman in de achttiende eeuw, belichten we in het
tweede deel van deze bijdrage. We beginnen met
een toelichting op de emblemen en gezangen uit 
de bundel.

Nederlandse emblematiek
Emblemen zijn, in meest simpele zin, te typeren als
raadselachtige combinaties van teksten (motti en
subscriptio’s) en afbeeldingen (picturae). Als literair
genre is het embleem uitgevonden in 1531, toen de
uitgever van een bundel Latijnse epigrammen van
de Italiaanse jurist Andrea Alciato besloot om Alcia-
to’s gedichten van illustraties te voorzien. Dat con-
cept sloeg onmiddellijk aan onder een geleerd
publiek, dat al snel overal in Europa over herdruk-
ken van Alciato’s Emblematum liber kon beschikken
en waarvoor ook al snel nieuwe embleembundels
werden gemaakt. Niet alleen geleerden smulden
van het soort puzzeltjes dat de emblematiek bood.
Voor het minder geletterde publiek werden een-
voudigere, in de landstalen geschreven embleem-
bundels gemaakt die net zo populair werden.

Een verklaring voor de populariteit van het
embleem moet gezocht worden in de manier waar-
op indertijd in West-Europa de relatie tussen wer-
kelijkheid en kunst werd beleefd: de literatuur en
schilderkunst werden in staat geacht de diepere,
goddelijke betekenis te duiden van datgene wat het
menselijke oog kon zien. Het embleem speelde op
deze verwachting in door cryptische afbeeldingen
aan te bieden waarvan de betekenis in de bijbeho-
rende teksten werd verdiept en verklaard. 

Toen het publiek zich verbreedde, werd het
emblematische genre meer en meer toegesneden
op de specifieke wensen van groepen lezers die hun
identiteit ontleenden aan nationaliteit, geloof of
geslacht. In de Nederlanden ontstond speciale inte-
resse voor emblemen over de liefde. De eerste bun-
del met liefdesemblemen, de Emblemata amatoria
van de Leidse hoogleraar Daniël Heinsius uit 1600,
lijkt vooral gemaakt te zijn om de rest van Europa

1 �
D. Heinsius, Ambacht 
van Cupido, embleem 20
(Rotterdam gb, 50 f 28).

2 �
W. Mylius, De Veldgezan-
gen van Thyrsis, frontispies
(Utrecht ub, lb-kun: rar

lmy Mylius 1).
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In deze bijdrage belichten we een bundel met emblemen en gezangen, De Veldgezangen van Thyrsis, Gesierd met toegepaste Zinneminne-
beelden genaamd, gemaakt door de Leidse dichter en arts Willem Mylius (Leiden 1674-Leiden 1748). Deze bundel maakt deel uit van 
de prachtige collectie embleembundels die de Universiteit Utrecht bezit, in de negentiende en twintigste eeuw zorgvuldig bijeen-
gezocht en gebruikt in het onderwijs en onderzoek van onder anderen W.S. Heckscher, B.F. Scholz, J. Becker, H. Luijten en A. Gelder-
blom. In die collectie bevindt zich ook de enige dichtbundel van Willem Mylius, die als schrijver niet erg productief was. De teller
blijft staan op één serieus literair werk van tachtig pagina’s, De Veldgezangen uit 1702. Verder er is wat gelegenheidswerk overgeleverd
en een interessant manuscript waarin Mylius zijn belevenissen als arts beschrijft. 
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3 �
W. Mylius, De Veldgezan-
gen van Thyrsis, embleem
14 (Utrecht ub, lb-kun:

rar lmy Mylius 1).

4 ��

W. Mylius, De Veldgezan-
gen van Thyrsis, embleem
13 (Utrecht ub, lb-kun:

rar lmy Mylius 1).

te laten zien dat in het koude, onbeschaafde 
Noorden wel degelijk verfijnde poëzie geschreven
kon worden. Na Heinsius onderstreepte Pieter 
Cornelisz Hooft dat in 1611 nog eens met zijn 
bundel Emblemata amatoria.

Gaandeweg kreeg het liefdesembleem een 
praktischer en maatschappelijk doel. In een 
tweede bundel die Heinsius in 1613 publiceerde,
het Ambacht van Cupido, kreeg de Nederlandse 
jeugd naast een dosis zelfverheerlijking ter ver-
hoging van het zelfbewustzijn doelgerichte 
adviezen over het vinden van een levenspartner 
die de kans op succes in het leven verhoogden. 
Die praktische inslag van het liefdesembleem 

zou in 1618 een hoogtepunt bereiken toen Jacob
Cats zijn Sinne- en minnebeelden uitbracht.  

Kenmerkend voor Heinsius’ Ambacht van Cupido
zijn de realistische, Nederlandse achtergronden
waartegen Cupido’s optreden wordt geplaatst. 
Op één van de afbeeldingen is Cupido te schaats te
zien, in een omgeving met bruggetjes en kanaaltjes
(afbeelding 1). Heinsius gebruikt dit beeld om te
betogen dat de Romeinse/Italiaanse god van de lief-
de in de Nederlanden de kunst van het beminnen
pas echt onder de knie heeft gekregen. Indirect
betoogt hij zo ook dat niet de Italiaanse (Petrarca),
maar de Nederlandse liefdespoëzie serieus geno-
men zou moeten worden in Europa. Het advies
voor goed gedrag in de liefde vindt de lezer aan het
eind: wie niet terdege oefent in de liefde, zal mer-
ken dat hij – want dit advies tot veelvuldig oefenen
zal toch vooral voor het mannelijke deel van de
lezers bedoeld zijn? – het spoor snel bijster raakt.

Mylius’ plaats in de Nederlandse emblematiek
Eén blik op de titelprent van Mylius’ bundel uit
1702 laat zien dat voor het achttiende-eeuwse
publiek een dergelijke realistische setting had 
afgedaan (afbeelding 2). Cupido verkeert nu in 
idyllische, pastorale sferen. Hij wordt geflankeerd
door herders, putti en nimfen.

Binnenin de bundel blijkt dat Mylius zijn bood-
schap niet alleen via het pastorale, maar ook via het
alledaagse heeft willen overbrengen. Op de voor-
grond van al zijn picturae zijn – meer of minder 
prominent – tafereeltjes uit het dagelijkse leven te
zien. Een boom vol kersen, met daarbij een vogel-
verschrikker die een fladderende vogel op afstand
houdt, laat zien hoe moeilijk het soms is de geliefde
te benaderen (embleem 15). Bijen die zich per on-
geluk aan het dodelijke alsem te goed hebben ge-
daan en levenloos op de grond storten, illustreren
de gevaarlijke kanten van de liefde (embleem 9). In
de achtergrond van de afbeeldingen zien we steeds
herders afgebeeld, in situaties die de les op de voor-
grond benadrukken. Zo staat er bijvoorbeeld een
herder voor een schaapskooi, met daarin een opge-
baard lichaam, in de afbeelding van een embleem
dat gaat over de macht die de dood over de liefde
heeft (embleem 18). 

Een typerend voorbeeld van Mylius’ aanpak 
vinden we in embleem 14 (afbeelding 3). We zien
Cupido die van onder zijn blinddoek kijkt naar een
hart, dat hij zojuist uit een mand heeft opgevist.
Een hart, dat hij eerder al aan dezelfde blik heeft
onderworpen, bevindt zich in zijn andere hand.
Kennelijk ondergaan alle harten een keuring, zo
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blijkt uit de tekst: ‘Hij [=Cupido] zoekt, en snuffelt
naar het zaad van wederliefde in reine harten’. Op
de achtergrond zien we een herder die luistert naar
een weglopende vioolspeler. Vraagt hij zich af of hij
achter deze muziek – en de liefde – aan zal lopen en
zijn kudde alleen zal laten?

Mylius is lang niet altijd even positief over de
liefde. Ongeveer tweederde van de gedichten bij de
afbeeldingen bestaat uit algemene, wijze lessen.
Een derde is gereserveerd voor verzuchtingen van
een lyrisch ‘ik’ over de meeslepende, slaafsmakende
kracht van de liefde (embleem 1), over zijn angst
zich aan de doorns van de liefde te prikken
(embleem 6), over de onzekerheid die liefde met
zich meebrengt (embleem 3) en over zijn hoop op
een goede afloop (embleem 8). 

In veel van de emblemen grijpt Mylius terug op
literaire en picturale motieven uit de zeventiende-
eeuwse Nederlandse liefdesemblematiek: een zaai-

ende, maaiende en planten besproeiende Cupido,
bijen, obelisken en weerhaantjes, de lezer kon ze
ook al bij Heinsius, Cats en Hooft bewonderen. Eén
van zijn emblemen, embleem 13, baseerde Mylius
op een andere literaire traditie en om die reden
springt het uit de reeks (afbeelding 4). Op de pictura
zien we een rijk gedrapeerde tafel met een leeuwen-
poot, en een spiegel die schuin gekanteld staat en
de lucht weerspiegelt. Op de achtergrond weer een
scène, die de boodschap van de voorstelling in de
voorgrond benadrukt. In de deuropening van een
schaapskooi ligt een herder, peinzend in het stro,
met een hand op zijn buik, de blik naar boven ge-
richt. Het bijbehorende gedicht gaat over het zelf-
inzicht dat een mens nodig heeft om zich in het
leven staande te houden:

‘Sua cuique ob oculos pono [=Ik stel ieder het
zijne voor ogen]

5 �

W. Mylius, De Veldgezan-
gen van Thyrsis, embleem
10 (Utrecht ub, lb-kun:

rar lmy Mylius 1). 



Verlaten, eenzaam in zijn drift
doet alles in zichzelf beschouwen:
die ware Hersenspiegel schift
de nev’len, om voor ’t Oog te houwen
’t gerechte Denkbeeld, dat de Ziel
afschildert in benauwde Zinnen.
Het zij ’t behaagde, of angstig viel:
hij brengt ons alles weer te binnen.’

Wie eenzaam is, gaat zichzelf beschouwen. De ‘her-
senspiegel’, die men zichzelf zo voorhoudt, lost de
nevelen op en houdt het oog het ware beeld van de
ziel voor. Of dit nu behaagt of angstig maakt, op
deze manier leren we ons zelf wel kennen. Dit
embleem en vooral het woordgrapje ‘hersenspiegel’
zal Mylius ontleend hebben aan een vroeg zeven-
tiende-eeuws filosofisch werk van Hendrik Lau-
rensz Spiegel, Hertspieghel (1614), waarvan in 1694
een editie verschenen was. Zelfinzicht en daaraan
gekoppeld het besef dat deugdelijkheid in het leven
voorop dient te staan: Mylius prijst het ook in 1702
nog aan als hét medicijn voor de (verliefde) ziel. 

De gezangen bij de emblemen 
En verliefd is de herder Thyrsis die Mylius opvoert.
In het eerste veldgezang lucht Thyrsis zijn hart
door tijdens het hoeden van het vee te zingen: is
een mannenhart dan zó slap dat hij die aan het
werk is direct over liefde klaagt als hij door zijn
geliefde aangekeken wordt? Kan ik wel een wolf
verjagen, maar slaat de angst me om het hart als
deze schoonheid me betovert? De verliefde herder
mist lef en kracht, is de conclusie.

Veel gebeurtenissen waarover de herder ver-
haalt, worden verbeeld in de picturae. Zo staakt
Thyrsis in het tiende embleem zijn pogingen om
Kloris voor zich te winnen omdat zij niet ingaat op
zijn avances. Hij schuift aan bij andere herders om
zich te bezatten (afbeelding 5). 

Dan neemt het verhaal een wending. De mooie,
deugdzame Fillis verschijnt. Thyrsis heeft geleerd
van zijn blauwtjes en laat zich niet meer bedriegen
door de liefde. De rede heeft de overhand. Hij zal
haar overtuigen en – desnoods ongevraagd – in zijn
armen sluiten. Aan lef is nu geen gebrek, maar de
liefde stopt hem af. Als een opspelend geweten
spiegelt zij voor wat Thyrsis beter kan doen. Dit
gezang hoort bij het hierboven besproken em-
bleem van de spiegel:

‘Niet verder, Thyrsis! houd uw Driften 
ingetogen;
[…]

Verdrijf ’t gewaande, en ban uw ingebeelde Lust. 
Vergun uw leden, ’t is nog tijd, een weinig rust.’

Thyrsis’ geduld, deugdzaamheid en trouw worden
beloond. Samen zullen de herder en herderin
gelukkig zijn. Het geluk is alleen van korte duur.
Fillis is ernstig ziek en sterft (afbeelding 6). Voor
het laatst bespeelt Thyrsis de fluit. Hij huilt en 
verlangt naar de dood. Houdt het ongeluk dan
nooit op? Hij voelt zich net als de zeeman die in 
het zicht van de haven met zijn familie op de kade,
met schip en al vergaat. Zonder liefde heeft het
leven geen zin.

Na drie maanden rouwen, betuigt Thyrsis in
een ultieme poging Kloris zijn liefde. De aanhouder
wint. Kloris en Thyrsis trouwen. Het koor van her-
ders en herderinnen noemen het herderpaar het
puikje en pronkje van de jeugd.

Mylius’ vernieuwing van het emblematische genre
Er zijn losse emblemen bekend waarin herders
figureren, maar De Veldgezangen vormt de enige
Nederlandse volledig pastorale embleembundel.
Mylius zal dit gedaan hebben om aansluiting te
zoeken bij de mode van zijn tijd. Rond 1700 bestond
er onder het Nederlandse publiek een grote voor-
keur voor het pastorale. 

Het is opvallender en vernieuwend dat naast de
emblemen een reeks gezangen is opgenomen waar-
in een liefdesgeschiedenis verteld wordt. De inner-
lijke worsteling die Thyrsis doormaakt, doet den-
ken aan een volwassen intrige zoals we die kennen
uit romans. De roman was in 1702 een opkomend,
maar nog laag gewaardeerd genre. Voor 1670 von-
den auteurs dat verhalende literatuur het best ver-
pakt kon worden in epen of tragedies over hoogge-
plaatste personen, in verzen geschreven. Toen dat
na 1670 veranderde, verschenen er eerst schelmen-
romans op de markt, en reisverhalen en erotische
lectuur. Dit populaire proza was ook toegankelijk
voor minder geschoolde lezers. De waardering voor
het romangenre steeg pas in de tweede helft van de
achttiende eeuw, toen Betje Wolff en Aagje Deken
met hun Sara Burgerhart (1782) een briefroman
schreven die de elite voor de roman wist te winnen.

Bij Mylius hebben we weliswaar gezangen in
handen, maar deze lijken sterk op verhalend, fictio-
neel proza. Mylius’ personages staan dichterbij de
lezer dan de klassieke herder die omringd wordt
door faunen en nimfen, of dan de elitaire persona-
ges die de epen bevolkten. Overeenkomsten met de
roman zijn vooral te zien op plaatsen waar Mylius
het innerlijke leven van de herder beschrijft:
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� 6  
W. Mylius, De Veldgezan-
gen van Thyrsis, embleem
18 (Utrecht ub, lb-kun:

rar lmy Mylius 1).

‘Gewis, nu dat ik zelf mij voel tot haar genegen, 
geprikkeld van een Drift, die langer niet 
verzwegen 
moet zijn; nu zal zij, op ’t ontdekken van mijn
Wond, 
mij meêr beminnen, ik haar kussen mond aan
mond.’

De ik-vorm sluit aan bij de zintuiglijke werkelijk-
heid die kenmerkend is voor het achttiende-eeuwse
denken. Met de genoemde alledaagse, realistische
elementen lijken De Veldgezangen een voorbode te
zijn van romans uit de verlichting. Bovendien is de
intrige afgerond en verzandt niet in talloze neven-
intriges, zoals nog het geval was in de schelmenro-
man Den vermakelyken avanturier (1695) van Nicolaas
Heinsius, de kleinzoon van Daniël, of Batavische
Arcadia (1637) van Johan van Heemskerck, een
populair pastoraal liefdesverhaal. Zelfs de bood-
schap om deugdzaam door het leven te gaan, sluit
voorzichtig aan bij het verlichte idee om de lezer 
op te voeden voor het heil van het vaderland. Niet
vernieuwend is de vaste vorm van Mylius’ werk.
Alexandrijnen en gepaard rijm worden pas in de
achttiende eeuw langzaam vervangen door vorm-
vrijheid en -experimenten. 

Autobiografisch tintje?
Er wordt gesuggereerd dat De Veldgezangen zó alle-
daags en persoonlijk zijn dat het over Mylius zelf
gaat. In 1707 trouwde Willem met Catharina. Zij
overleed kort daarna en Mylius hertrouwde. Er is
meer archiefonderzoek nodig om te bepalen of
Mylius’ tweede vrouw net als Kloris al eens einde-
loos door de dichter aanbeden was. 
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Marco van Egmond (1969) studeerde sociale geo-
grafie aan de Universiteit Utrecht. In 2005 pro-
moveerde hij op een studie over het Amsterdam-
se commercieel-kartografische uitgevershuis
Covens & Mortier. De Engelstalige handelsuitga-
ve van zijn proefschrift verscheen in 2009.
Momenteel werkt hij als conservator kaarten op
de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Gerard Pieter Freeman (1952) studeerde theologie
in Utrecht en promoveerde op de vroege geschie-
denis van de clarissen, de vrouwelijke tak van 
de franciscaanse beweging. Hij is bijzonder 
hoogleraar Franciscaanse spiritualiteit aan de
Faculteit voor Katholieke Theologie van de 
Universiteit Tilburg en directeur van het Fran-
ciscaans Studiecentrum in Utrecht. Hij was
onder meer verantwoordelijk voor de Nederland-
se vertaling van de Geschriften van Franciscus van
Assisi (2004, 2006) en de oudste levensbeschrij-
vingen over hem (2007). In 2010 verschijnt de 
vierde, bewerkte, herdruk van de Dominicus-
themagids Umbrië in de voetsporen van Franciscus.

Rob van Gent studeerde wis-, natuur- en sterren-
kunde in Utrecht en promoveerde in 1989 in de
sterrenkunde op een proefschrift over bedek-
kingsvariabelen. Tot 1999 werkte hij in Leiden als
wetenschappelijk beheerder van de collectie ster-
renkundige, wiskundige, landmeetkundige en
zeevaartkundige instrumenten in Museum Boer-
haave. Sinds 2005 werkt hij voor uru-Explokart
bij de Faculteit Geowetenschappen en het Ster-
renkundig Instituut aan een kartobibliografie
van sterrenkundige kaarten, globes en atlassen 
in de Lage Landen van 1500 tot 1850. Hij is de
auteur van Andreas Cellarius. Harmonia Macrocos-
mica of 1660: The Finest Atlas of the Heavens (Köln:
Taschen, 2006).

Wim Gerritsen (1935) was van 1968 tot 2000 hoog-
leraar in de literatuur van de middeleeuwen aan
de Universiteit Utrecht en bezette van 2001 tot
2007 de Scaliger-leerstoel aan de Universiteit 
Leiden. Hij publiceerde over middeleeuwse ver-
haalkunst (onder andere over Sint Brandaan en
Arturromans) en lyriek (onder andere de bloem-
lezing Lyrische lente, samen met Willem Wilmink).
Thans werkt hij aan een studie over de cultuur-
geschiedenis van de eenhoorn. Sinds 1978 is hij
lid van de knaw. In 1999 ontving hij voor zijn
gehele oeuvre de Prijs voor Meesterschap van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Gisela Gerritsen-Geywitz is historicus en codico-
loog. Zij studeerde in Tübingen en promoveerde
daar op een onderwerp uit de negentiende eeuw.
Daarna heeft zij zich onder leiding van de Leidse
hoogleraar Peter Gumbert toegelegd op de bestude-
ring van middeleeuwse handschriften. Zij speciali-
seerde zich op Utrechtse handschriften uit de vijf-
tiende eeuw. Zij heeft onder meer gepubliceerd
over Utrechtse penwerkdecoratie in handschriften
en incunabelen.

Bineke Glas studeerde Nederlandse taal en cultuur
in Utrecht. Zij studeerde in 2008 af in de specialisa-
tie middeleeuwse letterkunde op een Middelneder-
lands gynaecologisch handschrift, Het boek van
Albertus over vrouwengeheimen.

Michel de Gruijter werkt voor de Digitale Biblio-
theek voor de Nederlandse Letteren, onder andere
aan de educatieve website Literatuurgeschiedenis.nl
en aan de uitbreiding van massadigitalisering. Hij
doceerde in 2008 aan de Universiteit Utrecht en
werkte eerder voor het Emblem Project Utrecht.

Elger Heere is verbonden als docent-onderzoeker
kartografie aan de Universiteit Utrecht en als
docent kartografie aan de Hogeschool Utrecht. Op
beide instituten houdt hij zich bezig met visualisa-
tietechnieken van geografische gegevens en histo-
rische kartografie. In 2008 promoveerde hij op een
proefschrift over de ontwikkeling en het gebruik
van een historisch gis voor prekadastrale kaarten.

Jan Hogendijk is hoogleraar in de geschiedenis van
de wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Zijn
onderzoeksgebieden zijn de geschiedenis van de
wis- en sterrenkunde in de oudheid en middeleeu-
wen, voornamelijk in de Islamitische wereld, en de
geschiedenis van de Nederlandstalige wiskunde.
Hij publiceerde onder andere: Ibn al-Haytham’s
Completion of the Conics (New York, 1985).

Gerard J. Hooykaas (1937) studeerde geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Als onderzoe-
ker en later ook als docent was hij verbonden aan
het Instituut voor Geschiedenis van die universi-
teit. Hij was (mede-)verantwoordelijk voor de uit-
gave van De briefwisseling van J.R. Thorbecke (7 delen,
1975-2002) in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
Voor zijn onderzoek werd hij in 1991 gedetacheerd
bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in
Den Haag. In de Horizonreeks van dat Instituut
bezorgde hij Thorbecke: een leven in brieven (2005).

[ 265 ]o v e r  d e  a u t e u r s



Verder publiceerde hij artikelen en andere bijdra-
gen over Thorbecke en zijn tijd. 

Koert van der Horst (1944) was conservator hand-
schriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht
van 1975 tot 2005. Hij verzorgde onder andere in
1996 de succesvolle tentoonstelling rond het
Utrechts Psalterium in het Museum Catharijne-
convent.

Bart Jaski studeerde geschiedenis in Groningen en
vervolgde zijn studie in Cork en Dublin (Trinity
College), waar hij promoveerde op het successie-
recht in middeleeuws Ierland. Na te hebben ge-
werkt voor het Nationaal Archief en als postdoc 
in Utrecht was hij van 2002 tot 2007 docent aan de
opleiding Keltisch. In 2007 werd hij vervolgens 
conservator handschriften van de Universiteitsbi-
bliotheek Utrecht. Hij werkte onder andere mee
aan de tentoonstelling Beeldschone boeken: de middel-
eeuwen in goud en inkt (mei-augustus 2009, Catha-
rijneconvent).

Jan L. de Jong is verbonden aan de afdeling Kunst-
en Architectuurgeschiedenis van de Rijksuniversi-
teit Groningen. Zijn gebied van specialisatie is 
Italiaanse kunst uit de periode 1400-1600, in het 
bijzonder in Rome. Hij heeft daarover veelvuldig
gepubliceerd. In een aantal van zijn publicaties
speelt Aernout van Buchel een belangrijke rol.
Samen met Sjef Kemper werkt hij nu aan een uit-
gave van Van Buchels Iter Italicum.

Sjef (J.A.R.) Kemper is medewerker bij de Leerstoel-
groep Latijn aan het Klassiek Instituut van de
Rijksuniversiteit Groningen. Zijn belangrijkste
interesse geldt de antieke rhetorica en de techniek
van het ‘overtuigend spreken en schrijven’. 
Hij publiceerde over Cicero, Livius, Plinius Minor,
de rhetorische techniek van de Romeinse historio-
grafen en de geschiedenis van het rhetorische
onderwijs.

Peter A. Koolmees (1954) studeerde geschiedenis
aan de Universiteit Utrecht (uu) en promoveerde
op het proefschrift Symbolen van openbare hygiëne:
gemeentelijke slachthuizen in Nederland 1795-1940.
Vanaf 1973 is hij werkzaam bij de Faculteit Dierge-
neeskunde (UU), thans als docent onderzoeker op
het gebied van de veterinaire volksgezondheid en
wetskennis en de geschiedenis van de diergenees-
kunde. Sinds 2002 is hij tevens conservator van de
Afdeling Diergeneeskunde van het Universiteits-

museum Utrecht. Vanaf 2006 is hij ook bijzonder
hoogleraar in veterinaire geschiedenis bij de Facul-
teit Geesteswetenschappen (uu) en lid van het 
Descartes Centre (uu). 

Jan Krans (1962) is universitair docent Nieuwe 
Testament aan de Vrije Universiteit (Amsterdam).
Voor zijn promotie in 2004, op een proefschrift over
tekstkritiek bij Erasmus en Beza, was hij docent
aan de theologische hogeschool in Ndoungué
(Kameroen). Hij doceerde vanaf 2007 ook aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en was in 2008-
2009 tevens parttime in dienst van de Faculteit
Geesteswetenschappen van de Universiteit
Utrecht, onder meer voor onderzoek aan de Codex
Boreelianus.

Peter van der Krogt (1956) schreef zijn proefschrift
over de geschiedenis van de productie van aard- 
en hemelglobes in de Nederlanden, Globi Neer-
landici (1989). Na zijn dissertatie is zijn belang-
rijkste onderzoeksthema van globes in atlassen 
veranderd. Hij is de auteur van de serie Koeman’s 
Atlantes Neerlandici, een nieuwe bibliografie van 
in Nederland verschenen atlassen sedert de zes-
tiende eeuw. Hij is hoofd van het onderzoeks-
programma uru-Explokart van de Faculteit
Geowetenschappen.

Loes Kuiper-Brussen studeerde eerst een jaar 
biologie en vervolgens Franse taal- en letterkunde
in Utrecht. Van 1972 tot begin 2008 was zij als 
conservator verbonden aan de Utrechtse universi-
teitsbibliotheek. Zij verzorgde de Franse vertaling
van Het blokboek van Sint Servaas (ed. A.M. Koldewey
en P.N.G. Pesch, 1984) en werkte mee aan de ten-
toonstellingscatalogus Handschriften en oude druk-
ken van de Utrechtse universiteitsbibliotheek (1984). 
Ook verzorgde zij het Repertorium bijzondere collecties
en de teksten bij de oude drukken in de Virtuele
vitrine op de site van de Universiteitsbibliotheek
Utrecht.

Orlanda Lie is hoogleraar middeleeuwse cultuur
aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de
Universiteit Utrecht en hoofd van het Humanities
Department aan het University College Utrecht.
Haar publicaties richten zich vooral op cultuurhis-
torische verschijnselen, zoals de overgang van vers 
naar proza in middeleeuwse teksten, magie in de
middeleeuwen, de overdracht van geleerde (Latijn-
se) kennis naar een volkstalig lekenpubliek en het
proces van beeldvorming. 
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Wijnand Mijnhardt promoveerde in 1987 cum laude
op Tot Heil van t Menschdom: culturele genootschappen
in Nederland, 1750-1815. Sinds 1991 is hij hoogleraar
geschiedenis aan de Utrechtse Universiteit. Voor 
het tijdvak 2001-2004 was hij gasthoogleraar Neder-
landse cultuurgeschiedenis aan de University of
California in Los Angeles. Sinds 1 september 2007 
is hij wetenschappelijk directeur van het Descartes
Centre for the History and Philosophy of the 
Sciences and the Humanities. Hij publiceerde uit-
voerig over de Nederlandse en Europese verlichting,
over (wetenschappelijke) genootschappelijkheid en
over boekcultuur en boekconsumptie. In het voor-
jaar van 2009 verscheen bij Harvard University Press
een studie over het werk van Jean Fréderic Bernard
en Bernard Picart die hij samen met Lynn Hunt en
Margaret Jacob schreef: Confronting the Gods: How
One Book Changed Attitudes Toward Religion.

Hans Mulder (1961) studeerde geschiedenis aan de
Universiteit Utrecht. Hij is sinds 1998 conservator
gedrukte werken van de Universiteitsbibliotheek
Utrecht. Vanaf 2006 doceert hij tevens boekgeschie-
denis aan de Faculteit Geesteswetenschappen van
de Universiteit Utrecht. Namens de Universiteits-
bibliotheek Utrecht werkten Bart Jaski en hij mee
aan de tentoonstelling Beeldschone boeken: de middel-
eeuwen in goud en inkt (mei-augustus 2009, Catharij-
neconvent).

Djoeke van Netten (1980) studeerde geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij studeerde in
2004 af in de cultuurgeschiedenis, waarna ze – even-
eens in Groningen – aan een promotie begon. Van
Nettens proefschrift, dat zal verschijnen in 2010,
gaat over de invloed van drukkers-uitgevers op de
presentatie en verspreiding van wetenschap en in
het bijzonder over de zeventiende-eeuwse Amster-
damse uitgever Willem Jansz Blaeu. Sinds septem-
ber 2009 werkt Van Netten als docent nieuwe
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Ferjan Ormeling – thans honorair hoogleraar karto-
grafie – is al vanaf 1969 verbonden aan de Universi-
teit Utrecht. Hij is als zodanig van dichtbij betrok-
ken geweest bij de aanschaf – door zijn voorganger,
prof. dr. ir. Cor Koeman – van de collectie Michels,
een verzameling originelen van kaarten en tekenin-
gen van het Nederlandse cultuurlandschap, die
door Ricus Michels zijn vervaardigd. Hij heeft zijn
bijdrage kunnen schrijven mede dankzij een uit-
gebreid interview met Albert Ras, jarenlang huis-
vriend van Ricus Michels.

Koen Ottenheym is hoogleraar architectuurgeschie-
denis aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek 
is toegespitst op de bouwkunst van de Lage Landen
in de vroegmoderne tijd en haar internationale 
connecties. Hieronder vallen zowel de inspiratie-
bronnen uit Italië en Frankrijk, maar ook de uit-
straling van de architectuur van de Nederlanden op
andere delen van Europa, met name in Scandinavië,
het Balticum en de Duitse landen.

Ben de Pater (1955) is universitair hoofddocent theo-
rie en geschiedenis van de geografische wetenschap-
pen aan de Universiteit Utrecht. Zijn belangstelling
voor Straatsburg is gevoed doordat hij daar elke twee
jaar met studenten sociale geografie en planologie op
excursie komt. Hij is (co-)auteur/redacteur van boe-
ken als Denken over regio’s en West-Europa: hoofdlijnen
van geografie en ruimtelijke planning. Hij was in de ja-
ren negentig hoofdredacteur van de vaktijdschriften
Geografie en Geografie-Educatief, uitgaven van het Ko-
ninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

Leo Paul heeft sociale geografie aan de Rijksuniversi-
teit Utrecht gestudeerd en werd aldaar docent, na
zijn afstuderen in 1985. Hij is gespecialiseerd in de
regionale geografie, in het bijzonder van Centraal-
en Oost-Europa. In 2003 promoveerde hij op een
regionaal geografische studie over Mecklenburg-
Vorpommern, onder de titel ‘Uns gab’s nur einmal’.
Sinds 2008 is hij onderwijsdirecteur van het depar-
tement sociale geografie en planologie.

Hans Renes (1954) studeerde sociale geografie met
specialisatie historische geografie aan de Universi-
teit Utrecht en agrarische planologie aan de toen-
malige Landbouwhogeschool in Wageningen. 
Hij werkt als docent/onderzoeker aan de Faculteit
Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht en
bij de interdisciplinaire mastercursus Erfgoed van
Stad en Land aan de Vrije Universiteit van Amster-
dam. Hij publiceert regelmatig over historische
landschappen en steden en over de relatie tussen
cultuurhistorie en planning.

Jeroen Salman (1961) is als docent literatuurweten-
schap en als vidi-onderzoeker verbonden aan de 
letterenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Hij
doceert onder andere over renaissanceliteratuur,
reisverhalen, populaire literatuur in de vroegmoder-
ne tijd en de relatie tussen literatuur en wetenschap.
Zijn onderzoeksbelangstelling betreft met name
populaire literatuur en de ambulante boekhandel 
in de vroegmoderne Republiek. 
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Günter Schilder (1942) studeerde geografie en
geschiedenis aan de Universiteit Wenen, waar hij in
1970 op het thema van de Nederlandse bijdrage aan
de ontdekking van Australië promoveerde. Sinds
1971 werkte hij aan de Universiteit Utrecht op het
gebied van de geschiedenis van de kartografie. Van
1981 tot 2004 bekleedde hij de leerstoel in deze disci-
pline. Hij publiceerde talrijke boeken en artikelen,
waaronder zijn hoofdwerk Monumenta Cartographica
Neerlandica, waarvan tot nu toe acht delen zijn ver-
schenen (Alphen aan den Rijn, 1986-2008).

Els Stronks is docent-onderzoeker bij het Departe-
ment Nederlands van de Universiteit Utrecht. Zij
promoveerde bij professor Riet Schenkeveld op een
onderzoek naar de functie van gereformeerde predi-
kantenpoëzie in de Republiek, en werkt sinds haar
promotie aan nwo-projecten die als onderwerp
hebben: de digitalisering van vroegmodern materi-
aal, en de religieuze vroegmoderne literaire cultuur
en literatuur. In 2010 zal bij Brill een monografie
van haar verschijnen getiteld Negotiating Differences
in Identity: the Religious Emblem in the Dutch Republic.
Zie voor meer informatie http://emblems.let.uu.nl/
homepage.

Theo Verbeek (1945) studeerde Frans en filosofie
aan de Universiteit van Amsterdam. Na docent
geweest te zijn in de geschiedenis van de psycho-
logie (Rijksuniversiteit te Leiden) werd hij in 1977
benoemd tot wetenschappelijk medewerker aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht (toen nog de Cen-
trale Interfaculteit, later Faculteit der Wijsbegeer-
te). In 1993 werd hij bijzonder hoogleraar voor de
Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting, in 2005
gewoon hoogleraar voor de geschiedenis van de
nieuwere wijsbegeerte en in 2007 faculteitshoog-
leraar. Sinds 2002 is hij lid van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
Hij is een specialist in de filosofie van Descartes 
en Spinoza en bereidt, samen met dr. Erik-Jan Bos,
een nieuwe kritische editie voor van de correspon-
dentie van Descartes.

Paul Wackers is hoogleraar historische Nederland-
se letterkunde tot 1500 aan de Universiteit Utrecht.
Hij publiceerde over vele aspecten van de Middel-
nederlandse literatuur. Eén van de rode draden in
zijn onderzoek is de relatie tussen de Latijnse cul-
tuur en de ontwikkeling van de literatuur in de
volkstaal.
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