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DE ' DIVISIEKRONIEK' EN ZIJN VOOR HET EERST 
IN NEDERLAND GEDRUKTE WERELDKAART 

H.L. HOUTZAGER 

"Zo lang hij aan zijn keurige en zorgvuldige boek, nog groter dan de Ilias, schreef 
met de daden van de Bataven en hun geschiedenis...", aldus Alardus van Amster
dam (1) in de epitaaf van zijn vriend Cornelius Aurelius Gaudensis. 

Met dit boek doelde Alardus op de Divisiekroniek die in 1517 in Leiden bij 
de drukker/uitgever Johans Seversz. was verschenen en waarvan de officiele ti-
tel luidt: "Cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant". 

Dat Aurelius werkelijk de auteur is geweest van dit boekwerk is hiermee slechts 
indirect aangetoond, daar noch in zijn correspondentie met tijdgenoten -o.a. 
Erasmus-, noch op de titelpagina of elders in het boek zijn naam voorkomt. (2) 
Zijn auteurschap worden verder ondersteund door een mededeling van Aureli
us' tijdgenoot Jan van Naaldwijk dat -"breeder Cornelius van Lopzen reguly-
er, een poeta ende vernuft man" de kroniek voor Seversz. "ghemaect" heeft. 
Verder vermeldt deze dat "den autoer -broedern Cornells daer ic dese cronijck 
uut make ende hale... sijn cronijck ende boek in divisyen ghestelt heeft... " . (3) 

Het verschijnen van deze geschiedenis van de HoUandse gewesten is daarom 
zo memorabel omdat dit de eerste gedrukte uitgave is die in ons land is versche
nen die een uitvoerig overzicht geeft van de geschiedenis van deze gewesten van-
af de oudheid te beginnen. Van andere geschiedschrijvers zoals Johannes a Leydis 
en Dirk Pauw zijn bij hun leven nimmer geschriften in druk verschenen. Leydis 
beperkte zich voornamelijk in zijn kroniek tot de geschiedenis van het ontstaan 
en de groei en bloei van zijn geboortestad Leiden en over Haarlem, in welke laatste 
plaats hij in het Carmelietenklooster woonde en werkte. (4) Dirk Pauw beschreef 
uitvoerig de heldendaden van de Hollandse graven en besteedde in zijn kroniek 
aandacht aan de Hollandse adel en aan een aantal lokaal vereerde heiligen. (5) 

Niet alleen zijn Aurelius en zijn tijdgenoten de eersten geweest die hun ge-
schiedkundige werken lieten drukken, maar ook waren zij de eersten die in con
tact kwamen met de recent gedrukte Italiaanse, Duitse, en Franse kronieken. 

Het feit dat er kennelijk belangstelling bestond voor de geschiedenis van de 
Hollandse gewesten, valt ten nauwste samen met de opkomst van de cultuur en 
economic in deze landen. Het besef in cultuurhistorisch opzicht niet het minste 
land te zijn in het grote Habsburgse Rijk, werd onder meer onder woorden ge-
bracht door de Gelderse humanist Petrus Montanus (6) die in " De laudibus Ger-
manorum " de inventiviteit van de Germanen prees en in het bijzonder de uitvin-
ding van de boekdrukkunst. In de ontwikkeling van de cartografie hadden vooral 
de Germaanse kustbewoners, de Bataven en de Zeeuwen -Montanus sprak als 
eerste over "Batavum aut Zelandum Germanum"-, een rol van betekenis ge-
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speeld. (7) De Italiaanse schrijvers uit deze tijdsperiode hebben de Hollanders 
op het idee gebracht dat de bestudering van het eigen verleden interessant, nuttig 
en nodig was. Zo heeft Aeneas Silvius Piccolomini, de latere paus Pius II, in 
zijn brieftraktaat De Germania van 1457, de kerk van Utrecht genoemd als de 
geestelijke hoofdstad, terwiji hij in zijn De situ, ritu moribus ex condititione Ger-
maniae van 1457/58 Utrecht een " machtige en schitterende stad " noemt en Dor
drecht het predikaat "uitmuntend" van hem krijgt. 

Ook anderen zijn getroffen door de unieke positie die de Lage Landen inna-
men voor wat betreft hun vruchtbaarheid en de leefwijze van hun bewoners. (8) 
De Italiaan Luigi Marliani, de toekomstige lijfarts van Karel V, schreef tussen 
1504 en 1508 aan Hieronymus Busleyden, staatsman en humanist uit Mechelen 
(9), dat hij bij zijn bezoek aan Holland getroffen was door de welvaart en het 
bestuur van deze streek. 

Hoed je er echter voortaan voor in mijn bijzijn de ironie te bedrijven, wanneer jij vertelt 
over jullie in onbruik geraakte en smerige maaltijden. Reeds lang mondt de Syrische Orontes 
uit in de Rijn en de Maas en er heeft zo'n grote verandering van staten, mensen en zeden bij 
de Germanen, Belgiers en Bataven plaatsgevonden, dat zij een nieuwe beschrijving nodig heb
ben... (10) 

Dit alles maakte dat de tijd rijp was voor een publikatie over de geschiedenis 
van onze gewesten; Aurelius en zijn drukker/uitgever Seversz. hebben deze uit-
daging aangegrepen met als gevolg dat op 18 augustus 1517 de "Cronycke van 
Hollandt, Zeelandt ende Vrieslant" verscheen. 

CORNELIUS AURELIUS 

Cornelius Aurelius (11), naar zijn geboorteplaats Gouda, Gaudensis genoemd, 
omstreeks 1460 geboren en na 1523 overleden, is een oudere tijdgenoot geweest 
van Erasmus. Aanvankelijk woonde deze reguliere Kanunnik van de Augustij-
ner orde in het klooster St. Michiel-in-den-Hem bij Schoonhoven, dat onder aan-
voering van Willem Clinckaert in de winter van 1418/1419 overging van een ge-
meenschap die leefde volgens de regel van St. Franciscus naar die volgens de regel 
van St. Augustinus. Hiermede waren de bewoners volwaardige kloosterlingen 
- men spreekt van " regulieren "-, geworden; een gemeenschap die vanaf het be
gin al sterk onder invloed stond van de Moderne Devotie. Samen met twee ande
re mannenkloosters, die omstreeks deze tijd eveneens de Augustijner regel aan-
namen, namelijk Hieronymusdal te Delft en Emaus in het Land van Stijn bij 
Gouda, richtten de regulieren van Den Hem een eigen kapittel op, dat later be-
kend zou staan als het Kapittel van Sion. In 1494 werd Cornelius Aurelius prior 
van het kloosten Den Hem. Zijn verblijf in dit klooster werd onderbroken door 
een bezoek aan Parijs, waar hij van 1497 tot augustus 1498 verbleef. Op verzoek 
van het kapittel Windesheim hervormde hij er de abdij van St. Victor en nam 
hij de gelegenheid waar om in Parijs te studeren. Na zijn terugkeer in Holland 
verbleef hij afwisselend als prior in Den Hem en in het Leidse klooster Lopsen. 
In 1508 of 1509 werd hij door keizer Maximiliaan I in Den Hem tot "poeta lau-
reatus" gekroond (12). Tijdens de jarenlange voorbereiding van de divisie-uitgave 
zal Cornelius regelmatig en langdurig in Leiden in het St. Hieronymusdal of 
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Lopsen, gelegen buiten de Rijnsburgerpoort te Leiden, hebben vertoefd en in 
nauw contact met Jan Seversz. hebben gestaan. 

JAN SEVERSZ. 

Van deze drukker/uitgever van de Divisiekroniek is bekend dat hij, die de bij-
naam had "dye creupel", sinds 1500 zijn bedrijf in Leiden uitoefende (13). Se
versz. is de eerste in ons land geweest die het heeft aangedurfd om een geschied-
kundig werk over de Nederlanden uit te geven en neemt als zodanig een bijzondere 
plaats in in de uitgeverswereld van zijn tijd. Uit zijn winkelkasboek blijkt dat 
hij in 1520 ook Hollandse bijbels en een Latijnse versie.van Luthers "Von der 
Freiheit eines Christenmensches " verkocht. Hij stond in contact met o.a. Dirk 
van Abcoude, pastoor te Utrecht, die de hervorming niet vijandig gezind was. 
Deze vertaalde voor Seversz. Luthers' "An den christlichen Adel". Deze uitga-
ven en de tweede druk van Hendrik van Bommels "Summa der godliker scritu-
ren" - de eerste druk verscheen in 1523 - maakte dat hij als ketter voor het hof 
werd gedaagd. De Leidse vroedschap nam hem echter in bescherming, doch her-
haalde dagvaardingen deden hem in 1524 besluiten Leiden te verlaten. Mogelijk 
is hij naar Antwerpen uitgeweken. 

Fig. I — Detail van een wereldkaart in het Groningse exemplaar van de Divisiekroniek waarop weer-
gegeven het drukkersmerk van Jan Seversz met het wapen van Leiden en het jaartal 1514. 
De afbeelding laat een gedeelte van Afrika (olifant) zien. 
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CORNELIS HENRICSZ. EN DE WERELDKAART 

Om de Divisiekroniek zo overzichtelijk en toegankelijk mogelijk te maken voor 
de lezer heeft Seversz. er een wereldkaart aan toegevoegd. Met de maker van 
de kaart heeft Aurelius persoonlijk contact gehad zoals uit zijn correspondentie 
blijkt. Het betreft hier de lettersnijder en drukker Cornells Henricsz. die vanaf 
ca. 1511 tot ca. 1534 in Delft werkzaam was. (14) 

Cornells Henricsz. Lettersnyder is de zoon van de in Rotterdam geboren Hen-
rick Lettersnyder, die waarschijnlijk identiek is met Henric van Symmen. In 1516 
neemt Cornells de zaak van zijn vader over en oefent hij zijn bedrijf van druk
ker en lettersnijder uit aan de Vismarkt te Delft. Als drukker beperkte hij zich 
tot enkele uitgaven per jaar, in totaal tot 1534 ongeveer 30, waaronder verschil-
lende in opdracht van anderen. Onder zijn produktie bevinden zich verschillen-
de Erasmus-uitgaven in Nederlandse vertalingen. (15) Zo heeft Cornells Hen
ricsz. in opdracht van Jan Seversz. de wereldkaart toegevoegd aan de 
Divisiekroniek. Dit is de eerste wereldkaart in Holland gedrukt. (16) 

Links onder de kaart staat het drukkersmerk van Jan Seversz. met het jaartal 
1514 en de tekst: " Impressa est haec presens chartula (ex Ptholomei chartis mi
nus composite excerpta) per Johannem Zepherinum". Rechts onder staat het 
vignet van de houtsnijder: C.H. met de pot. (17) 

De kaart is geinspireerd op de eerste gedrukte kaart van de wereld die door 
Martin Waldseemiiller in 1507 in Duitsland werd gedrukt. (18) Als meest recente 
ontdekking staat het door de Portugees Albuquerque in 1513 ontdekte Achter-
Indie getekend. (19) Boven het drukkersmerk van Seversz. staat op de kaart het 
wapen van Leiden en het jaartal 1514 vermeld; de kaart is derhalve drie jaar 
voor het verschijnen van de Divisiekroniek al gedrukt en wellicht ook al op de 
markt gebracht. De twee nog voorhanden zijnde exemplaren van deze kaart ver-
tonen onderling enkele verschillen. (20) 

Fig. 2 — Detail van de wereldkaart uit het Groningse exemplaar van de Divisiekroniek, met het vig
net van de houtsnijder C.H. Cornells Hendrikszn. 
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Aurelius was zich er terdege van bewust dat hij een boek voor leken schreef 
hetgeen betekende, dat hij de geografie van de wereld eenvoudig diende weer 
te geven. Waldseemiiller had als eerste de benaming Amerika gebruikt voor zijn 
wereldkaart uit 1507, welke Aurelius als voorbeeld diende. Waarschijnlijk had 
hij wel van de nieuwe ontdekkingen gehoord, maar wist hij nog niet dat het hier 
om een nieuw, vierde werelddeel, ging. Mogelijk rekende hij de nieuw ontdekte 
landen tot Azie, zoals dat aanvankelijk gebruikelijk was. In de tekst van de Di
visiekroniek beperkt Aurelius zich tot de beschrijving van Europa, omdat hij hier-
voor kon beschikken over goede klassieke en contemporaine boekwerken. 

Het is zeer wel mogelijk dat het idee een wereldkaart in de Divisiekroniek op 
te nemen van Aurelius zelf afkomstig is. Hij had immeFS een uitgesproken me-
ning en opvatting over wat wel en wat niet op de kaart moest worden afgebeeld, 
zodat hij in zijn kroniek terecht kon opmerken dat hij "dese tseghenwoerdige 
figuer" had "doen printen" (21). 

Van der Dussenweg 14 
NL-2614 XE DELFT 

NOTEN 

1. Alardus Amstelredamus (1494-1544) was op de latijnse school te Alkmaar een medeleerling van 
de latere schilder Jan van Scorel. Alardus, die nauwe contacten met Erasmus onderhield, heeft 
o.a. werken van de Nederlandse humanist Rudolf Agricola uitgegeven. Hij had zich tot levens-
doel gesteld de opkomende hervorming te bestrijden. 

2. Over het auteurschap van de Divisiekroniek is op overtuigende wijze gepubliceerd door K. Til-
mans. Zie K. Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme 
in Holland in de tijd van Erasmus, Hollandse Studien dl. 21, Hilversum 1988. 

3. S. Muller Fzn. De kronieken van Ho/land van Jan van Naaldwijck, Bijdragen voor Vaderland-
sche Geschiedenis en Oudheidkunde, 3de reeks, IV, 1888, p. 403. 

4. Johannes Gerbrandi a Leydis. Chronicon Hollandiae Comitum el Episcoporum Ultra-jectensium 
In: Rerum Belgicarum Annales chronici et historici etc., tom. I. 

5. Over pseudo-historische verhalen wijdde Pauw als eerste uitgebreid uit in zijn Hollandse kronie
ken. Ms. 1650, U.B. Utrecht (18de eeuws afschrift) en ms. 1288, S.B. Trier. 

6. Petrus Montanus (± 1468-1507) studeerde te Deventer onder leiding van Hegius. Hij behaalde 
in Keulen de graad van doctor in de "a r t e s " en was daarna rector aan de latijnse scholen in 
Nijmegen, Alkmaar en Amersfoort. Montanus was een der eersten die in ons land de naam van 
humanist verdient. 

7. P. Montanus, De laudibus germanorum, 1504 geciteerd in G. Geldenhauer, Historia Batavica, 
f. G 2. De duitser Konrad Celtis noemde in 1502 de Bataven als oeverbewoners van de Neder-
duitse Rijn in zijn gedicht Ad Rhenum, gepubliceerd in Quatuor libri amorum, 1502. 

8. R. Maffei, Commentariorum urbanorum octo et triginta libri, 1506, f. 69v. Dit encyclopedisch 
werk bestond o.a. uit 12 boeken over geografie. Zie over Maffei: E. Cochrane, Historians and 
historiography in the Italian Renaissance, Chicago/London 1981, p. 49-51. 

9. Met geld uit de nalatenschap van Hieronymus Busleyden is in 1518 te Leuven het Drietalencolle-
ge gesticht, waar -Grieks, Latijn en Hebreeuws werd gedoceerd als propaedeuse op de theologi-
sche opleiding aan de universiteit te Leuven. 

10. L. Marliani; De Hollandiae laudibus epistola in: B. Vulcanius (ed.) Batavia etc. Antwerpen 
1586, p. 74. 

11. Zie voor de bibiografie van Cornelius Aurelius: K. Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek etc., 
hoofdstuk I. 
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12. Sinds Petrarca in 1341 deze onderscheiding op het Capitool te Rome had ontvangen uit handen 
van de voorzitter van de Senaat, Graaf Orso d' Anguillara, had elk zichzelf respecterend huma
nist geprobeerd deze titel in de wacht te slepen. Zie: Petrarca, Lauweringsrede. Vertaald en toe-
gelicht door Chris Tazelaar, Baarn, 1995. 

13. N.N.B.fV. dl. 5, kol. 727. 
14. P. Valkema Blouw, "Drukkers en uitgevers te Delft", in: Tentoonstellingscatalogus de stad 

Delft cultuur en maatschappij tot 1572, Delft 1979, p. 138-143, m.n. p. 140. 
15. S.W, BijI, Erasmus in het Nederlands tot 1617, Nieuwkoop, 1978. 
16. De afmeting van de kaart bedraagt 35 x 47 cm. 
17. "De pot" wijs waarschijnlijk op het uithangbord of gevelsteen, welke het huis van Cornells 

Hendrixsz. aan de Vismarkt in Delft sierde. 
18. Martin Waldseemiiller, genaamd Hylacomylus (1470- ca. 1520), Duits cartograaf en maker van 

Cosmographiae introduclio (1507) en Carta itineraria Europae (1511). 
19. Affonso de Albuquerque (1453-1515) bijgenaamd de Portugese Mars, was zeevaarder en staats

man. In 1506 werd hij onderkoning van Indie, stichtte de Portugese kolonie in Achter-Indie en 
veroverde in 1510 het vorstendom Goa in Z.W. Celebes. 

20. Van de Divisiekroniek, waarin zich een kaart bevindt is een exemplaar aanwezig in de U.B. te 
Groningen, V b 5 en een in de bibliotheek Berchmanianum te Nijmegen, 6000 A 22. Zie voor 
deze inhoudelijke wijzigingen: K. Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek etc., p. 86. 

21. K. Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek etc., p. 67. 


