
EEN INCUNABEL ERGENS „LATEN". 

Aldus luidt de bij- of ondertitel van een door pater dr. Bona
ventura Kruitwagen o.f.m. geschreven opstel, dat de vraag: kun
nen de Costeriana te Utrecht, en de blokboeken te Zwolle ge
drukt zijn? als hoofdtitel voert x). Door deze bijtitel doelt de 
sehr, op de suggestie, die in 1871 van Henry Bradshaw te Cam
bridge is uitgegaan, toen deze bibliothecaris-incunabelvorscher 
schreef, dat hij de oudste Nederlandsche drukwerken, de zgn. 
Costeriana, als voortbrengselen eener Utrechtsche drukpers be
schouwde, zoolang hem niet het tegendeel werd aangetoond 2 ) . 

Bradshaw meende dat drukwerk „to leave at Utrecht," 
omdat een Urechtsche drukker in 1481 toonde te beschikken over 
een paar blokken van houtsneden, welke vroeger in één van die 
oudste Nederlandsche drukwerken voorkwamen, en dat diezelfde 
drukker twee jaar later in het bezit van alle daarin voorkomen
de blokken bleek te zijn. Overeenkomstige opvatting deed Brad
shaw een ander oud drukwerk ,,to leave at Zwolle." wijl 
de daarin afgedrukte blokken in 1488 nogmaals door een Zwol-
schen drukker werden gebruikt. 

De bedoelde Utrechtsche drukker was Jan Veldener, geboor
tig uit Würzburg, die van 1474 tot 1477 te Leuven een drukkerij 
had gedreven, in de jaren 1478 tot 1481 te Utrecht, en in 1483 
en 1484 te Kuilenburg werkzaam was. Nog in het laatstgenoem
de jaar keerde hij naar Leuven terug, waar zijn typografisch 
bedrijf tot in 1485 bekend is 3 ) . 

De blokken hadden oorspronkelijk gediend ter illustratie van 
het „Speculum humanae salvationis" („Spieghel der mensche-
liker behoudenisse"), waarvan vier verschillende drukken, twee 
Latijnsche en twee Nederlandsche, bewaard bleven. Naar alge-
meene opvatting behoort het Speculum tot de Noord-Nederland-
sche proto-typografie, de groep der omstreeks vijftig verschillen
de Costeriana, waarin acht onderling nauw verwante lettersoor
ten voorkomen en die alle zonder vermelding van drukkers
naam, plaats en jaar van uitgave het licht zagen. 

De eerste maal gebruikte Veldener twee van de daaruit af
komstige blokken ter opluistering zijner in 1481 te Utrecht van 
de pers gekomen „Epistelen ende evangeliën," de tweede keer 
alle in het Speculum afgedrukte blokken in de door hem in 1483 

ï ) Het Boek XXX-1950. blz. 145—167. 
2) List of the founts of type and woodcut devises used by printers in Hol

land in the 15th century. (Memorandum nr. 3, Juni 1871, uitgesproken voor de 
Cambridge antiquarian society). Herdrukt in: Collected papers. Cambridge, 
1889. 8°. Blz. 258—268. 

3) K. Haebler, Typenrepertorium der Wiegendrucke. Abt. II. Leipzig, 1908. 
8°. Blz. 224, 225, 228 en 231. 
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te Kuilenburg uitgegeven „Spieghel onser behoudenisse". Nog in 
1484 moeten daar de blokken te zijner beschikking hebben gestaan, 
want in dat jaar verluchtte hij het door hem verzorgde „Kruid-
boeck" met een tweetal. 

De blokken waren voor de nieuwe toepassing gehalveerd, door 
midden gezaagd, waartoe ze zich goed leenden, omdat elk blok 
(breed 19.7 en hoog 10.5 cm.) twee zelfstandige voorstellingen 
naast elkaar te zien gaf. Pater Kruitwagen meent, dat Veldener 
ze halveerde, om ze voor een kwarto-formaat boek pasklaar te 
maken, maar van zakelijk standpunt bekeken, komt het waar
schijnlijker voor, dat hij dit deed, om ze meer op origineele, niet 
reeds eerder gebruikte illustraties te laten lijken. 

De eenige Nederlandsche incunabulist van dien tijd, dr. M. F. 
A. G. Campbell, van 1869 tot 1890 bibliothecaris der Koninklijke 
bibliotheek te 's Gravenhage, heeft de aanduiding van Bradshaw 
zonder nader onderzoek aanvaard 4 ) , vooral nadat enkele Cos-
teriana-fragmenten waren ontdekt, die in oude Utrechtsche kloos-
terbanden als bindmateriaal waren verwerkt 5 ) . Die fragmenten 
zouden afval uit een drukkerij zijn geweest en die drukkerij moest 
een Utrechtsche wezen, want dat afval werd in dien tijd, zeker 
nog niet in de late middeleeuwen van elders aangevoerd. 

De Hollander dr. J. H. Hessels, leerling van Bradshaw en ge
durende het grootste deel van zijn lange leven ook wetenschap
pelijk te Cambridge werkzaam, wees er echter in 1888 reeds op, 
dat Costeriana-fragmenten ook in Brussel, Keulen, Londen, Parijs 
en Haarlem zijn aangetroffen6). Volgens de opvatting van 
Campbell, verklaarde Hessels, zou dus ook in die plaatsen de 
Nederlandsche proto-typografie ontstaan kunnen zijn! Weliswaar 
zegt pater Kruitwagen, dat dit stukken van doodgewone, herhaal
delijk gedrukte en overal gebruikte schoolboeken zijn, maar dan 
blijven er toch nog een twintigtal andere Costeriana over, die 
op enkele na buiten Utrecht te voorschijn zijn gebracht. 

De herkomst van geen der banden, waarin ze gevonden zijn, 
is bekend, maar van het meerendeel kan toch aannemelijk ge
maakt worden, dat ze niet in een Utrechtsche werkplaats ver
vaardigd werden. 

Dr. A. Hulshof, toen conservator van de handschriften-

4 ) Annales de la typographie Néerlandaise au XVe siècle. 's-Gravenhage, 
1874. 8°. Blz. VIII . 

5) De oudst bekende Nederlandsche boekdrukkerij. In: Verslagen en mede-
deelingen der kon. akademie van wetenschappen. Afd. letterkunde. 2de reeks 
X-1881, blz. 297-298; uitvoeriger in: Bibliographische adversaria IV-1878/82, 
blz. 197-200. 

6 ) Haarlem de geboorteplaats der boekdrukkunst, niet Mainz. Haarlem, 1888, 
8°. Hoofdstuk VII (blz. 40-53): De „Costeriana"; hoofdstuk VIII (blz. 54—59): 
Zijn de Costeriana te Utrecht gedrukt? 
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af deeling der Utrechtsen e universiteitsbibliotheek, toonde in 1910 
aan, dat het zgn. afval nog voorkomt in een boekband, die eerst 
in of na 1515 vervaardigd kan zijn. Hij achtte het heel onwaar-
schijnlijk,dat afval bijna een halve eeuw bewaard zou zijn ge
bleven en liet er onmiddellijk op volgen: neen, wij hebben hier 
niet met afval uit een drukkerswerkplaats te doen. Deze frag
menten zijn brokstukken van gave drukwerken, die eenmaal in 
de bibliotheek van het klooster hebben gestaan en door de broe
ders zelven zijn verknipt, misschien omdat zij naderhand een 
betere editie van hetzelfde werk hadden verkregen. En hiermede 
zijn de voornaamste gronden voor de veronderstelling der 
Utrechtsche prototypografie weggevallen; als bewijsstukken daar
voor hebben deze fragmenten volstrekt geen beteekenis 7 ) . 

Een nieuw bewijs, een vingerwijzing voor het bestaan der 
eerste Nederlandsche boekdrukkerij in Utrecht, dacht Campbell 
in 1886 gevonden te hebben in fragmenten, welke in dat jaar op 
liet gemeente-archief te Utrecht waren ontdekt als schutbladen 
(omslag) van een handschrift, waarin de eigendomsbrieven van 
hét St. Cecilia-klooster vervat zijn. Hij merkte echter op, dat dit 
fragment niet voor schoolgebruik gediend had, ofschoon het ge
rubriceerd is, en dat de binder liever een in zijn bezit zijnd be
drukt, doch zindelijk en toen waarschijnlijk niet meer in gebruik 
zijnd schoolboek daarvoor bezigde, dan dat hij een geheel nieuw 
stuk perkament had moeten nemen 8 ) . 

De merkwaardige vondst bestaat uit twee vellen perkament, 
elk met vier bladzijden tekst in het Speculumtype bedrukt. Ze 
vormen de helft van een Donaat in de Fransche taal, het toen
tertijd universeel gebruikte boekje voor het leeren der beginselen 
van het Latijn9). Onder de Costeriana komen meer dan twintig 
drukken van dit leerboekje voor. 

Pater Kruitwagen bevestigt, dat dit Donaatfragment nog als 
nieuw is; volgens zijne meening is het vermoedelijk dus een blad 
dat te veel was gedrukt (zoogenaamde „inschiet"), want het is 
zelfs door den rubricator op de toen gebruikelijke manier uit de 
hand met roode letters enz. versierd. Hier schuilt een misver
stand, want' inschiet is geen gaaf drukwerk, doch afval. Het is 
niet bekend of het begrip inschiet in het toenmalige handbedrijf 
al gangbaar was, maar het is onaannemelijk, dat een 15de eeuw-
'sche drukker ook de vrij zeldzame en dure perkamentvellen, 

7) Een en ander over de bibliotheek van het Regulierenklooster te Utrecht. 
In: Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen VIII-1910, blz. 17—43, 

s ) Uit de eerste Nederlandsche boekdrukkerij. In: De Nederlandsche spectator 
1886, blz. 64—65. 

9) L'ars minor de Donat. Traduction française reproduite en fac-similé 
d'après l'incunable unique de la bibliothèque de l'université d'Utrecht et publiée 
par L. Dorez. Paris, 1890. (16 blzn. met facs.) 4°. 
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waarop slechts een zeer klein gedeelte der oplage werd gedrukt, 
als inschiet(proefdruk)vellen zou hebben gebruikt. 

Dank zij de aanduiding van den toenmaligen Utrechtschen ge
meente-archivaris in den geleide-brief, waarbij de kostbare vellen 
in bruikleen werden overgedragen aan de universiteitsbibliotheek, 
en de aanwijzingen van den bibliothecaris aan dr. Campbell en 
aan dr. Hessels, was het mogelijk den bundel, waaruit ze te voor
schijn kwamen, terug te vinden. De eerste sprak van een register 
van rentebrieven, de tweede van eigendomsbrieven en de laatst
genoemde van een cartularium. In het archief van het St. Cecilia-
klooster komt slechts een enkel handschrift voor, dat hieronder 
verstaan kan worden 1 0 ) . 

Het bevat een verzameling afschriften van oudere stukken, 
welke door Jacobus de Novaporta, die van 1535 tot aan zijn dood 
in 1555 secretaris van het St.-Janskapittél te Utrecht was, gemaakt 
en gewaarmerkt zijn. De katerns kunnen eerst kort voor zijn 
dood, wellicht pas na zijn verscheiden bij elkaar genaaid en in 
de perkamentvellen gehangen (niet gebonden) zijn. Ook hierdoor 
wordt bewezen, dat deze vellen geen afval of druk-overschot 
kunnen zijn; evenmin leveren ze eenigen grond voor de gissing, 
dat Utrecht omstreeks honderd jaar tevoren de geboorteplaats, 
de incunabula, der typografie was. 

Pater Kruitwagen heeft Bradshaw's ,,to leave" — het laten 
„at Utrecht" weer opgevat, opnieuw als uitgangspunt eener 

beschouwing genomen om de waarschijnlijkheid van het bestaan 
der eerste Nederlandsche boekdrukkerij in Utrecht te betoogen. 
Zonder de zin, waarin deze uitdrukking voorkomt, geheel af te 
schrijven, wijdt hij meer dan drie bladzijden druks aan den uitleg 
van wat naar zijne meening Bradshaw bedoeld heeft. 

Want , beweert de pater, de methodische greep van Bradshaw: 
de Costeriana te Utrecht „laten", blijkt achteraf kans te krijgen, 
dat hij door de feiten als juist wordt bewezen. De Costerkwestie 
moet volgens de eischen der historische methode worden aange
pakt en tot een einde gebracht. Jammer is het, dat de superioriteit 
dezer methode ten opzichte van de vroeger ook wel door hem ge
volgde werkwijzen, uitgaande van redelijk gedocumenteerde over
levering en van vakkundig technisch onderzoek, niet wordt aan
gegeven. 

Vrijwilligers worden nu opgeroepen, om de bewaard gebleven 
Utrechtsche archivalia systematisch te doorvorschen, tot in klei
nigheden te gaan zoeken naar één of meer drukkerijen, welke, 
althans volgens pater Kruitwagen, omtrent de jaren 1460—1470 

10 ) Catalogussen van de bi] het stadsarchief bewaarde archieven. Eerste 
afdeeling. Utrecht, 1913. 8°. Blz. 139, nr. 891. 
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in de hoofdstad van Het Sticht hebben bestaan. Het wordt tijd, 
is zijn verwijt, zijdelings ook aan het adres van de vereeniging 
,,Oud-Utrecht", dat men zich daar de kwestie eens gaat aan
trekken. 

Dat onderzoek verdient uiteraard steun van Utrechtsche zijde, 
al is van dien kant meer gedaan dan de schrijver doet voor
komen, zooals wellicht een volgende keer kan worden aange
toond. 

Getracht is de bedoeling van pater Kruitwagen, hier en daar 
met anderer meening aangevuld, zoo goed mogelijk weer te geven, 
voor zoover Utrecht er rechtstreeks verband mede houdt. 

Het eigenlijke Haarlem-Coster-vraagstuk, dat zich om Haar
lem als geboorteplaats en Laurens Janszoon Coster als uitvinder 
der boekdrukkunst beweegt, werd buiten beschouwing gelaten. 
Uiteindelijk zal evenwel toch Utrecht met Haarlem geconfron
teerd moeten worden. Betoogtrant en argumentatie-vorm wekken 
den indruk, dat de uitkomst van die vergelijking voor pater Kruit
wagen reeds vast staat. Anderen zal het allicht minder gemak
kelijk vallen die overtuiging aan zijne wel wat apodictisch aan
doende voorstellingswijze te ontleenen. 

Juli 1950. G. A. EVERS. 

EEN JAARBEURSGEBOUW VAN OMSTR. 1125 O F 1175. 

Geen kleinigheid! zal de lezer misschien denken, wanneer hij 
zich realiseert, dat het trotsche jaarbeursgebouw op het Vreeburg 
een 7x/2 à 8 eeuwen ouderen voorganger zou hebben gehad. Toch 
lijkt dit mij zoo zeker, dat ik het aangedurfd heb, om het vraag-
teeken dat ik eerst achter het opschrift had geplaatst, te laten ver
vallen. 

Het kaartje vertoont het stadsgedeelte om en bij het oosteind 
van de Buurkerk volgens het minuutplan van 1822. Men zie voor
al de verschillende strooken die vanaf de Buurkerk oostwaarts 
naast elkaar liggen: 1. een rij huizen die tegen de kerk zijn aan
gebouwd; 2. de Choorstraat; 3. weer een rij huizen, van achteren 
uitziend op 4. een straatje langs het water, dat vroeger de Zout-
markt heette; 5. de Oude Gracht, ten deele overkluisd door de 
Vischbrug en ook overspannen door de Maartens-(vroeger Borg-) 
brug. 

In de Middeleeuwen strekten over de eerste en de tweede strook 
zich de Buurkerk en het door een driehoekjeslijn aangeduide Buur-
kerkhof uit. De huizen van de derde strook stonden tegen het 
kerkhof; hun achterdeuren draaiden er overheen, en de bewoners 
moesten voor die achteruitgangen betalen. 
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