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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

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

15
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kloosters Alverna en Weert, met kleinere collecties uit Megen en Venray. Samen met de bibliotheken van de opleidingen van het aarts-
bisdom Utrecht heet deze omvangrijke boekenverzameling de collectie Thomaasse. Dit artikel geeft impressies van mijn persoonlijke
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
de herkomst van het boek. In:
Bonaventura, Dit boeck is
gheheten inden latijne
Stimulus divini amoris,
Leiden, Jan Seversz, 1511
(Nijhoff-Kronenberg 468)
(Utrecht ub, tho: rar

7-66).




