
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.

1 �

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
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Titelpagina met het adres
van Coenraet Henricksz
(Utrecht UB, Pamflet UB 88).
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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
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Hetzelfde drukkersmerk 
met de Hoorn des overvloeds
werd gebruikt door Coenraet
Henricksz in 1580 en door
Salomon de Roy in 1598
(a. Utrecht UB, x oct 
rariora dl 13 en b. x oct 1460
rariora dl 29).



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

5 �

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.
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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).


