
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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