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Vooraf

WAT MENSEN LEZEN, zegt veel over wat hen bezig houdt, hun behoefte aan
kennis, de verhalen waarin ze verstrooiing, troost of levenslessen zoeken.Aan lec-
tuur worden ook opinievormende eigenschappen toegedicht: boeken, kranten en
pamfletten kunnen werken als katalysator van maatschappelijke verandering.
Cultuurhistorici gaan daarom graag op zoek naar wat lezers in het verleden tot
zich namen. Dat is geen makkelijke oefening. Documenten die ons daarover
kunnen inlichten, zijn schaars en moeilijk te interpreteren.Titellijsten, bijvoor-
beeld in oude boedelinventarissen, zijn zeker bruikbaar, maar geven zelden een
volledig beeld van álle boeken die iemand in huis had. Stukgelezen verhalenbun-
dels, gedateerde kranten en tijdschriften, beduimelde schoolboeken of kookboe-
ken vol vetvlekken: op de tweedehands boekenmarkt maakten ze geen kans
meer, en na ‘consumptie’ werden ze meestal weggegooid.
Zo komt het dat die boeken die in het verleden het meest intensief gelezen en
geraadpleegd werden, vandaag het zeldzaamst zijn. Het gaat vaak om boeken
zonder pretenties, wetenschappelijk niet erg respectabel en typografisch amper
verzorgd. Boeken waarvan de eenvoudige band of omslag meestal hun bescheiden
herkomst verraadt. Dat sommige exemplaren toch in institutionele bibliotheken
terechtkwamen, mag een wonder heten – een wonder dat mede bewerkstelligd
werd door enkele geïnspireerde privéverzamelaars en bibliothecarissen uit de
negentiende en vroege twintigste eeuw. Het is voornamelijk dankzij hun anti-
quarische en volkskundige belangstelling dat we ons vandaag in zekere mate een
beeld kunnen vormen van de ‘dagelijkse’ lectuur van brede bevolkingslagen in
lang vervlogen tijden.
Hedendaagse bibliotheken die bewaarcollecties in huis hebben – ze noemen zich
vandaag graag ‘erfgoedbibliotheken’ – zijn zich bewust van de cultuurhistorische
waarde van soortgelijke boeken, en willen hun verantwoordelijkheid terzake
opnemen. Of beter: hun verantwoordelijkheden, want die zijn veelvuldig. De
boeken moeten in de best mogelijke omstandigheden worden bewaard; ze moe-
ten zo adequaat mogelijk worden beschreven in gebruiksvriendelijke catalogi; als
het even kan moeten ze in digitale vorm ter beschikking worden gesteld; en ze
moeten bij een zo breed mogelijk publiek bekend worden gemaakt, ten dienste
van wetenschappelijk onderzoek en als instrument van historische bewustmaking.
Geen enkele bibliotheek is echter in staat om al deze opdrachten in haar eentje
tot een goed einde te brengen. Boeken van waarde zijn weerloos, deskundigheid
op dit specifieke gebied is zeldzaam, en de middelen zijn beperkt. Overleg en
samenwerking zijn dus geboden.



dagelijks binnenwerk def  05-02-2007  11:38  Pagina 5



De tentoonstelling ‘Het Dagelijks Boek’ is gegroeid uit twee projecten die de
samenwerking tussen erfgoedbibliotheken hoog in het vaandel schrijven. Het
overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen stelt zich tot doel deze bibliotheken
in kaart te brengen en beter bekend te maken bij het brede publiek. Daarnaast wil
het alle betrokken beleidsniveaus informeren over de specifieke noden waarmee ze
geconfronteerd worden. En ten slotte wil het de verschillende spelers in het veld
met elkaar in dialoog laten treden, zodat expertise opgebouwd en gedeeld wordt.
Het platform wordt sedert  op projectbasis gesubsidieerd door de Vlaamse
overheid. Ook de werking van de andere initiatiefnemer, de Short Title Catalogus
Vlaanderen of kortweg STCV, wordt door Vlaamse overheidssteun mogelijk
gemaakt. Dit project wil een betrouwbare digitale bibliografie samenstellen van
alle publicaties die in Vlaanderen gedrukt werden vóór de Industriële Revolutie
van de negentiende eeuw. Het vertrekt daarbij van bewaarde exemplaren en is
bijgevolg rechtstreeks afhankelijk van de bereidheid van erfgoedbibliotheken om
afspraken te maken over gemeenschappelijke ambities, procedures en engage-
menten.Tot op heden heeft het STCV-project zich om praktische redenen beperkt
tot de Vlaamse drukpersproductie van de zeventiende eeuw. Dat verklaart waarom
ook deze tentoonstelling zich bij de selectie van ‘dagelijkse’ boeken op deze
eeuw heeft toegespitst.
Als ze niet meteen charmeren door hun luxueuze uitstraling of door hun visuele
aantrekkingskracht, dreigen oude boeken volkomen hermetisch te blijven voor
de hedendaagse lezer. Daarom wordt elke publicatie in deze tentoonstellings-
catalogus door een deskundige auteur toegelicht en in de historische context
gesitueerd. Maar er is meer: elk van de twaalf boeken werd ook voorgelegd aan
een persoon die vandaag op het betrokken terrein een actieve rol speelt en al
dan niet in de publieke belangstelling staat.Vanuit de eigen achtergrond en met
de eigen uitdrukkingsmiddelen schenken deze medewerkers elk boek een nieuw
leven, of nemen ze het als uitgangspunt voor een nieuw verhaal. De oude boeken,
de historische commentaren én de hedendaagse interpretaties worden aan de
bezoekers voorgesteld in een fysieke tentoonstelling die door Vlaanderen reist én
in een virtuele tentoonstelling die via het internet wereldwijd bezocht kan wor-
den. De nieuwe technologieën maken het bovendien mogelijk om in elk ‘dage-
lijks boek’ uit de zeventiende eeuw virtueel te bladeren – een genoegen waarvan
de ‘reële’ tentoonstellingsbezoeker om voor de hand liggende redenen verstoken
blijft.Wat hij of zij wél kan, is bladeren in deze catalogus, die – in tegenstelling tot
de meeste boeken die erin besproken worden – met veel zorgen omringd werd
door een getalenteerde vormgever. Zo kreeg het oude gebruiksboek postuum dan
toch de esthetische zorg die het in zijn eigen tijd zo vaak heeft moeten ontberen.

Pierre Delsaerdt An Renard
Onderzoeksgroep Boekwetenschap Directeur
Universiteit Antwerpen Stadsbibliotheek Antwerpen



VOORAF

dagelijks binnenwerk def  05-02-2007  11:38  Pagina 6



actual i te i t

dagelijks binnenwerk def  05-02-2007  11:38  Pagina 7



Waere af-beeldinge ende beschrijvinghe vanden bloedigen slach geschiedt voor Praghe

Antwerpen,Abraham Verhoeven, 

dagelijks binnenwerk def  05-02-2007  11:38  Pagina 8



ACTUALITEIT



Waere  a f -bee ld inge  ende  be s c h r i j v inghe  

vanden bloed igen s la c h  ge s c h i ed t  voo r  Praghe

Antwerpen,Abraham Verhoeven, 

Exemplaar:Antwerpen, Stadsbibliotheek, B  [C- b]

DE WAERE AF-BEELDINGE EN BESCHRIJVINGHE VANDEN BLOEDIGEN SLACH

GESCHIEDT VOOR PRAGHE werd op  december  gedrukt door de
Antwerpenaar Abraham Verhoeven (–), in zijn huis De Gulde Sonne,
aan de Lombardenvest. De prent, een mooie kopergravure, is ruimschoots voor-
zien van commentaar in gotische letter, gevolgd door de ‘Aenwijsinghe van pla-
etsen’ met letters die verwijzen naar de illustratie.
Verhoeven stamde uit een oude Antwerpse kunstenaarsfamilie. In de herfst van
 nam de Sint-Lucasgilde hem op als vrijmeester-kunstdrukker. Sinds  gaf
hij zo nu en dan nieuwsberichten over militaire verrichtingen uit.Tussen  en
 kwamen naast losse nieuwsberichten en pamfletten ook minstens  ver-
schillende Nieuwe Tijdinghen van zijn persen. Nieuw aan de Tijdinghen was het feit
dat zij regelmatig, namelijk één- tot tweemaal per week en onder een min of meer
vaste vorm verschenen, waardoor Verhoeven in zekere zin als de eerste gazettier van
de Zuidelijke Nederlanden kan worden beschouwd.Van officiële persvrijheid was
ten tijde van het opkomend absolutisme geen sprake. De perspolitiek van de aarts-
hertogen Albrecht en Isabella voorzag strenge censuurmaatregelen.Verhoevens
drukpers werd zelfs ingeschakeld in hun propagandapolitiek en in hun poging om
de publieke opinie in ‘goede banen’ te leiden.
De hier tentoongestelde prent is een soort extraatje buiten de reeks Nieuwe
Tijdinghen.Aanleiding is de inname van Praag door de keizerlijke troepen onder
leiding van graaf Bucqoy. Deze veldslag speelde zich af in de Dertigjarige oorlog
(–), waarin de aartshertogen als trouwe verdedigers van kerk en kroon
de Duitse keizer steunden in de strijd tegen de ‘goddeloze’ protestanten. Uit de
titel leiden we af dat Verhoevens bericht ‘getrocken is uut de brieven van den
secretaris van Sijn Ex. den grave van Bucquoy,’ aanvoerder van de keizerlijke
troepen. De tekst gaat uitsluitend in op de militaire gebeurtenissen. Het spreekt
voor zich dat het verslag allesbehalve onpartijdig is: de lezer krijgt een zwart-wit-
beeld voorgeschoteld waarin het vijandelijke leger het moet afleggen tegen de
zegevierende troepen van de keizer. Eigen nederlagen werden in Verhoevens
berichtgeving systematisch geminimaliseerd of verzwegen. Zijn oorlogsprogaganda
was gebaseerd op het motto ‘slecht nieuws, geen nieuws’.
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De stijl van Verhoevens nieuwsberichten was – wellicht bewust – kleurloos en
weinig verzorgd: een opeenstapeling van droge feiten, zonder achtergrondinfor-
matie en met slechts zelden opiniërende artikelen. Belangrijke en minder belang-
rijke, goede en slechte, juiste en onjuiste berichten werden alle op éénzelfde
manier in een schijnbaar objectieve stijl opgesomd. Dit routineuze karakter van
de berichtgeving maakte het immers veel moeilijker het goede van het slechte
nieuws, het bijzondere van het minder bijzondere te onderscheiden.Vooral in de
reeks Nieuwe Tijdinghen maakte Verhoeven gebruik van deze subtiele propaganda-
techniek. Door de onpersoonlijke toon van de berichtgeving was Verhoevens
drukpers een vrij onopvallende, maar daarom niet minder efficiënte spreekbuis
van de wereldlijke en kerkelijke overheden.

Kr i s t in Van Damme

Lit.: M. Sabbe, Babant in’t verweer: bijdrage tot de studie der zuid-nederlandsche strijdliteratuur in de

eerste helft der e eeuw, Antwerpen, ; L. Duerloo en W.Thomas (red.), Albrecht en Isabella

–, Turnhout,  (Tentoonstelling, Brussel, Koninlijke Musea voor Schone Kunsten

van België); K.Van Damme m.m.v. Jeroen Deploige, ‘Slecht nieuws, geen nieuws’. Abraham

Verhoeven (–) en de Nieuwe Tijdinghen: periodieke pers en propaganda in de

Zuidelijke Nederlanden tijdens de vroege zeventiende eeuw, in: Bijdragen en Mededelingen betref-

fende de Geschiedenis der Nederlanden,  (), pp. -.

KRISTIN VAN DAMME studeerde

geschiedenis aan de

Universiteit Gent en is sinds

 werkzaam bij Tijdsbeeld &

Pièce Montée als researcher en

projectmedewerkster voor his-

torische tentoonstellingen.

dagelijks binnenwerk def  05-02-2007  11:38  Pagina 10



ACTUALITEIT

Oorlogs journal i s t iek

DECEMBER . Nagylak, de grens tussen Roemenië en Hongarije. Het is een
grijze winterdag. De wachtpost is niet verlicht.Aan de overkant wordt er gescho-
ten. Het feest van de ‘bevrijding’ is verzuurd. De Securitate, de geheime dienst
van Ceaucescu, zou op iedereen schieten. De wildste geruchten vinden gretig
gehoor in de media. Ik zie mijn eerste mens vermoorden. En vooral, ik krijg
mijn eerste les in oorlogsmisleiding. In de straten van Timisoara stroomt geen
bloed. Er is iets fout met de beelden van het ‘massagraf ’, beelden die de wereld
hebben geschokt. De lijken van Timisoara zijn dichtgenaaid, het gevolg van een
lijkschouwing, geen massamoord. Een dode baby is kunstig op het lichaam van
een dode vrouw gelegd. De Roemeense revolutie is een schoolvoorbeeld van die
dunne lijn tussen waarheid en verzinsel, tussen journalistiek en propaganda.
Maart . De eerste tankdivisies rollen Irak binnen. In hun zog honderden
extatische verslaggevers. Getuigen van een zegetocht.Van de burgerslachtoffers,
de ‘collateral damage’, de nevenschade geen spoor.Van dit front komt geen slecht
nieuws. ‘Embedded’, ingekwartierde journalistiek is van alle tijden. Journalisten die
alles bekijken door één bril, namelijk die van hun eigen militaire en politieke lei-
ders.Wie geen kant kiest, is verdacht. Ik heb het nooit anders geweten. Samen met
enkele collega’s zijn we de luizen in de pels.We zwerven rond tussen en achter de
linies en registreren de chaos, de blunders… het gezicht van de oorlog, liefst zonder
masker.Wat we zien is maar een klein stuk van de puzzel. Maar het is belangrijk
want we merken de kiemen van de waanzin die Irak nu in haar greep heeft.
De kroniek van een aangekondigde oorlog, dat was Irak. De psychologen en
spindoctors van het Pentagon hebben de oorlog goed voorbereid. Grote
Angelsaksische mediaconcerns en kranten lagen in de slag met de politieke en
militaire top.Voor de enen moest de oorlog er komen uit overtuiging of eigen-
belang, voor de anderen moest die tot elke prijs een kijkcijferkanon worden. De
rechten, als ging het om de wereldbeker voetbal, werden voorbehouden aan de
‘getrouwen’. De mediamagnaten steunen de oorlog.Voor hen wordt het een
oefening in reality-tv. Radio en kranten schurken er onwennig tegen aan. De
geschiedenis herhaalt zich, maar nooit helemaal op dezelfde manier. Denk aan de
Spaans-Amerikaanse oorlog in Cuba, . De krantentycoon Hearst stuurt zijn
beste illustrator naar Cuba met de boodschap: ‘Blijf daar. Jij zorgt voor de beel-
den, ik zorg voor de oorlog.’ Het eerste incident wordt met zoveel patriottische
ijver opgeklopt dat inderdaad een oorlog uitbreekt. Dramatische verslagen doen
de krantenoplagen vervijfvoudigen.
Het oude spook is weer opgedoken, die onuitroeibare kwaal van de conflict-
journalistiek: ‘patriotic journalism’, wij en zij. Met de vlag zwaaien en de oeroude
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ACTUALITEIT

truc toepassen, van de tegenstander een duivel maken. Osama Bin Laden en
George W. Bush hebben, als spiegelbeelden, mekaar groot gemaakt. Osama met
zijn videoboodschappen over onrecht, frustratie en verlossing. Bush met zijn
kruistocht tegen de ‘as van het kwaad’. Oorlogsjournalistiek is beeld én woord.
In deze oorlog tegen de terreur, die vaak iets helemaal anders is, zijn woorden
dodelijk.Wie zijn tegenstander tot ‘terrorist’ kan benoemen, heeft half gewonnen.
Juli . Overigens vind ik dat de journalistiek het er niet zo slecht heeft afge-
bracht in de laatste oorlog in Libanon. Beter dan de soldaten en guerilla die zich
misrekend hebben. Beter ook dan de internationale politici die een maand lang
machteloos hebben toegekeken. Uiteraard hebben we alweer de klassieke propa-
gandatrucjes van Israël en Hezbollah gezien. Iemand gelijk geven in een conflict
dat al vijftig jaar aansleept is niet mogelijk, dus kan je als journalist het beste de
gevolgen van de oorlog tonen, de newsspeak ontmaskeren. Het mooiste compli-
ment kwam van sommige politici. Die vonden de berichtgeving misschien té
veel in het voordeel van de Libanese slachtoffers. Een ‘fout’ die veel journalisten
maakten.Wat een verschil met Irak drie jaar eerder. En ik die dacht dat het daar
allemaal om draaide, het échte gezicht van de oorlog tonen.
Zijn er dan tips? Alleen maar een persoonlijke geloofsbelijdenis.Ten eerste, hoe
meer gedreven journalisten op hun manier de oorlog willen tonen en beschrijven,
hoe beter. De lezer, kijker, luisteraar is slimmer dan we soms willen denken, geef
hem de keuze. Daarom vind ik het zo spijtig dat in Vlaanderen zoveel media afge-
haakt hebben.Ten tweede, ga ter plekke. Ik zou de collega’s geen eten willen
geven die vanuit riante hotelkamers indringende oorlogsbeschrijvingen en analyses
geven.Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog in de negentiende eeuw werden
veldslagen briljant beschreven, jammer dat ze nooit hadden plaatsgevonden.Ten
slotte, probeer eerlijk te zijn met jezelf en dus ook met de lezer.We zijn geen
alwetende, onfeilbare supermensen, integendeel. Soms twijfel je, zijn je indrukken
persoonlijk, het zij zo. Maar toon vooral je beperkingen. Soms win je, soms verlies
je, ook als journalist, maar oorlog is te belangrijk om niet steeds opnieuw te pro-
beren een deel van de werkelijkheid, het gezicht van de oorlog te schetsen.
‘Si tous les dégoûtés s’en vont, il n’y a que les dégoûtants qui restent.’ En vergeet
vooral de vraag ‘waarom’, ‘why’ niet.Veel machthebbers horen die niet graag.

Rudy Vranckx
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Ramallah, vernield tijdens een Israëlisch bombardement in de Tweede Intifada, najaar 
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Front in Irak, juni 
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Richard Verstegen, Scherp-sinnighe characteren. Oft subtijle beschrijvinghe van de proprieteyten oft

eyghendommen van verscheyden persoonen.Antwerpen, Guilliam Lesteens, 

dagelijks binnenwerk def  05-02-2007  11:38  Pagina 16
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Richard Verstegen, Scherp-sinnighe characteren.

Oft subtijle beschrijvinghe van de proprieteyten 

oft eyghendommen van verscheyden persoonen

Antwerpen, Guilliam Lesteens, 

Exemplaar: Gent, Universiteitsbibliotheek, Her. 

EÉN ASPECT VAN DE ‘REFORMATIE VAN MANIEREN’ in de zestiende en zeventiende
eeuw was de productie van een ontspanningslectuur die tot nadenken aanzette.
Het genre was onder meer bedoeld om na gezamenlijke maaltijden scherpgeestige
conversaties te bevorderen, eerder dan bijvoorbeeld drankwedstrijden. Het
humoristisch œuvre van Richard Verstegen, die ook journalist en polemist was,
behoort tot deze strekking.Verstegen (Londen c. – Antwerpen ) was in
feite een Engelsman, een Londenaar met een Gelderse grootvader. Maar als
katholieke lekenactivist moest hij in  zijn protestants geworden vaderland
ontvluchten.Vanaf  bracht hij de rest van zijn leven door in Antwerpen.Tot
het einde bleef hij zich als Engelse vluchteling profileren, hoewel hij vanaf 

vooral in het Nederlands publiceerde.
Al in die tijd konden de ambachtslui, handelaars, advocaten en ambtenaren die
tot Verstegens doelpubliek behoorden, zwaarmoedig worden van wat P.C. Hooft
de ‘strakheit der daegelijksche bezigheden’ noemde. Daarom was Verstegens
humoristisch werk ook medicinaal bedoeld: ‘Ghelijck rust nootsaeckelijck is tot
lichamen die door arbeyt en travaillie vermoeydt zijn, soo is oock somwijlen
enighe bequame recreatien tot den gheest en sinnen.’ Zo schreef hij ‘recreatieve’
bundeltjes met epigrammen, gefingeerde grafschriften, anecdotes, moppen in
vraag- en antwoordvorm, en ‘characteren’. Deze laatste vormden toen een heel
populair genre, dat evenwel ver terugging in de tijd. In de renaissance werd
namelijk Theophrastus herontdekt, een leerling van Aristoteles. Naast fragmenta-
risch overgeleverde werken over de natuur en de filosofie schreef hij vooral een
taxonomisch compendium over de plantkunde, en de Charakteres. Daarin typeer-
de hij de menselijke gebreken aan de hand van figuren als ‘de vrek’, ‘de ijdeltuit’
en ‘de lomperik’.Vanaf  verschenen van dit werk verschillende vertalingen
en ‘moderne’ navolgingen. De versie van Verstegen was de eerste in het Neder-
lands; ze verscheen voor het eerst in .
De bedoeling is deels moralistisch: een overzicht geven van de deugden en
gebreken die een bepaalde levenswijze typeren. Zo combineert de goklustige de
geldlust van de vrek met de roekeloosheid van de verkwister. Hierbij gaat
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Verstegen verder dan zijn tijdgenoten in het ophangen van een omvattend maat-
schappijbeeld, van de prins en de raadsheer tot de bedelaar en de grafmaker. De
characteren tussenin doorlopen alle ‘typen’ (in totaal honderd) die men in die tijd
kon tegenkomen: de kok, de dief, de huisvrouw, de hovenier, de zeerover, de stu-
dent, de dronkaard, de schilder, de ‘achterclapper’ enzovoort. Soms voert
Verstegen negatieve stereotiepen op (bijvoorbeeld de calvinist, de jood, de zigeu-
nerin), en soms is hij verrassend modern: de alchemist lijdt aan een obsessie; de
voorspellingen van de almanakmaker (astroloog) zijn niet te vertrouwen, want
‘crijght hij gheloove in een weeck, hy verliest dat wederom in een ander’; de
kwakzalver doet met zijn woorden meer goed dan met zijn drankjes; de ‘botte-
rik’ slikt een kruidenmengsel in plaats van een arts te raadplegen... en wie rookt,
maakt ‘zijn lichaem de schouw, dat nochtans ongheveeght moet blijven.’

Paul  Arblas ter

Lit.: J.Verberckmoes, Schertsen, schimpen en schateren: geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke

Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw, Nijmegen, ; P.Arblaster, Antwerp & the world:

Richard Verstegan and the international culture of catholic reformation, Leuven, .
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PSYCHOLOGIE

De z ie l  lezen

HET BOEK VAN RICHARD VERSTEGEN, Scherp-sinnighe Characteren, badineert in een
soort ‘geestig conservatisme’. Het doet uitschijnen dat er over van alles een con-
sensus bestaat: de bedrieglijke rust van de burgerman, met zin in een subversieve
knipoog. Het zweeft tussen ernst en humor, tussen overdaad en scherpe neiging
tot classificeren, tussen moralisme en psychologie. Soms legt hij een verband tussen
uiterlijke kenmerken en psychische eigenschappen.Wat kondigt zich hier aan?
Verstegen begint met de merkwaardige verwijzing: ‘Enige van de oude filosofen
hebben eertijds hun tijd gebruikt om de deugden en ondeugden te beschrijven,
ze hebben deze manieren van afbeelding “karakters” genoemd.’Verstegen voegt
eraan toe dat ze dat met een grote precisie – want zeer visueel – gedaan hebben,
zodat ze zelfs de meesters van het penseel overtreffen! Hij schrijft dat op een
ogenblik dat net de schilders in de nadagen van Bosch zeer sterk bezig zijn met
‘goed en kwaad’ te verbeelden. Men noemt ze ‘de moraalridders van het pen-
seel’. Of hoe én het woord én het beeld aanzetten om verbanden te leggen tus-
sen uiterlijk en innerlijk: de aloude ambitie om de ziel te kunnen lezen.
Voor de filosoof René Descartes was de tijd aangebroken om fysieke aspecten
samen met niet-zichtbare morele en psychologische aspecten te onderzoeken.
Waarom konden lichaam en geest, ‘de gehele mens’ niet samen onderzocht wor-
den? Vanaf  probeerde de Fransman Charles le Brun om een systematiek in
de menselijke ziel te ontdekken door grote hoeveelheden gezichtsexpressies,
lichaamshoudingen en gebarentaal te ‘verzamelen’ en te classificeren. De wenk-
brauwen waren het belangrijkste ‘teken’ in het gezicht. Had Descartes niet de
hypothese geformuleerd dat de ziel zich in de pijnappelklier bevond, een orgaan
precies achter de wenkbrauwen?
Kon men zo niet veel exacter dan de ‘geestige moralist’Verstegen de mens fysiek
en psychisch haarfijn beschrijven en rubriceren? De gelaatskunde deed –
opnieuw na de oudheid – zijn intrede. Gerespecteerde en gelauwerde heren als
de Nederlander Petrus Camper en wat later de Zwitserse protestant Johann
Caspar Lavater bedreven de fysiognomie als dé alomvattende menswetenschap
waar men zo lang op gewacht had. Het gelaat werd de spiegel van de ziel! Deze
overtuiging zou nog lang aanhangers kennen. Denken we maar aan de negen-
tiende-eeuwse Italiaanse criminoloog Lombroso, die atlassen opstelde van het
uitzicht van diverse types misdadigers. De psychiatrie ging op zoek naar de ‘trek-
ken’ van de moreel krankzinnige of psychopaat.
Deze ambitie is nu grotendeels opgeborgen, en in elk geval is het perspectief
veranderd. Hedendaags wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie bijvoor-
beeld, kijkt niet langer naar het gemene gezicht van de psychopaat, maar onder-
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zoekt hoe psychopaten emoties op andermans gezichten aflezen. De Engelse psy-
choloog James Blair ontdekte recentelijk dat psychopaten minder gevoelig zijn
voor angst en verdriet.Toont men aan deze proefpersonen gezichten die geleide-
lijk overgaan van een neutrale expressie naar één van de zes basisemoties en
vraagt men hen om die emotie thuis te wijzen, dan reageren zij minder snel en
zijn hun antwoorden minder correct bij het zien van angstige en verdrietige
gezichten. De overige emoties vormen geen probleem.Volgens Blair missen deze
mensen een Violence Inhibition Mechanism of een sociaal instinct dat agressie tem-
pert. Bij normale mensen werken angst en verdriet als agressieremmende signa-
len; bij psychopaten gebeurt dit niet, waardoor ze ongevoelig zijn voor het leed
dat ze berokkenen.
Tussen Verstegen en Blair zitten vier eeuwen van onderzoek, overtuigingen en
praktijken. Gelukkig is er veel veranderd, maar ongetwijfeld komt ook nog veel
terug. De mens en zijn ‘karakter’ vormen dan ook een complexe materie!

Patr ick Al legaer t

James Blair

Abigail March

The Moral Brain

www.themoralbrain.be
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Gerard vanden Brande, Poemata oft Ghedichten … 

vervattende sommighe liedekens reffereynen ende sonetten

Antwerpen, Geeraerd II van Wolsschaten, 
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Gerard vanden Brande,

Poemata  o f t  Ghed i c h t en  … vervattende sommighe 

liedekens reffereynen ende sonetten

Antwerpen, Geeraerd II van Wolsschaten, 

Exemplaar:Antwerpen, Stadsbibliotheek, C  [C - h]

TOEN IN  DE DICHTBUNDEL Poemata oft Ghedichten van Gerard vanden
Brande in Antwerpen het licht zag, was dit niet de ‘eerste vrucht synder penne’.
Met deze kwalificatie had de jonge dichter immers al in  een werk de
wereld in gezonden. Daarin had hij laten zien dat hij, als een echte ‘rapper’, het
ritme van de alexandrijn goed onder de knie had. In meer dan zeshonderd tech-
nisch gaaf geformeerde verzen van telkens twaalf of dertien lettergrepen, vertelde
hij er het wonderlijke leven van de heilige Rosalia. Die had wel in de twaalfde
eeuw in Sicilië geleefd, maar haar relieken waren pas heel recent gevonden, in
.Vanuit Palermo hadden de jezuïeten, die de devotie van deze ‘kleine heilige’
propageerden, ook relikwieën naar hun Antwerpse professenhuis gezonden. In
dat huis zetelde de jongemannensodaliteit van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte,
waar Gerard vanden Brande lid van was. Zijn Leven van de H. Maghet Rosalia
droeg hij aan de geestelijke leidslieden van deze broederschap op; het sloot af
met een ‘nieuw liedeken’ waarin de heilige Rosalia werd aangeroepen om
bescherming tegen pest, duurte en oorlog.
Ook in zijn tweede boek, de Poemata oft Ghedichten, vinden we deze twee ele-
menten: een dichterschap in dienst van een Antwerps gezelschap, en betrokken-
heid bij de actualiteit, meer bepaald de ellende van de oorlog, want de vrede van
Munster was nog ver! Het gezelschap waaraan verschillende van de Poemata gere-
lateerd kunnen worden, is de rederijkerskamer De Olijftak, die, naar haar patroon,
ook de kamer van de heilige Geest werd genoemd. Het was in deze kamer dat de
jonge Gerard functioneerde en waar hij zich kon laten inspireren en stimuleren
door Jan IJsermans, die er als ‘facteur’ de creatieve leiding had. In  had
IJsermans in drie aparte maar wél gezamenlijk verschenen bundeltjes een bloem-
lezing uit zijn eigen volledige werk bezorgd. De derde bundel droeg de titel
Nederlantsche Poëmata. Het gebruik van het vreemde woord Poëmata met de
Griekse uitgang kende bij Olijftakdichters een zekere traditie. In  was
Guilliam van Nieuwelandts Poëma vanden Mensch verschenen en in  bezorgde
Jan David Heemssen zijn Nederduytsche Poëmata, een titel waaronder in  al de
Nederlandse gedichten van de hooggeleerde Daniël Heinsius uit Leiden gebun-
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deld waren. Ook Gerard vanden Brande kende het werk van Heinsius (hij ver-
meldt hem in een van zijn gedichten) en kon dus strikt genomen voor zijn ‘poe-
mata’ ook zonder Olijftaktraditie.Toch lijkt de uitgave van zijn Poemata oft
Ghedichten ook op een ander punt door IJsermans te zijn geïnspireerd. Zoals
diens Nederlantsche Poëmata samen met andere bundels waren verschenen, ver-
scheen ook Vanden Brandes bundel niet alleen, maar als het tweede deel van een
duo. Het eerste deeltje, in hetzelfde formaat en bij dezelfde drukker bezorgd,
draagt de titel Het leven Vanden deughdt-samen, ende seer Godt-vruchtighen Iohannes
vanden Bosch en bevat in  alexandrijnen een beschrijving van het leven en het
sterven (op  april ) van de genoemde Vanden Bosch, waarbij ook kort even
zijn vrouw, Eva Hermans, wordt gememoreerd.
De boekjes konden wel afzonderlijk worden gekocht, maar ze samen hebben was
toch mooier, vooral omdat het eerste als het ware uit een gedicht in het tweede
was voortgekomen. Johannes vanden Bosch, die in Het leven vanwege zijn voor-
beeldige levenswandel en bijzondere gaven bijna heilig wordt verklaard, was
immers de vader van Henricus vanden Bosch, die als erevoorzitter of ‘prince’ van
de Olijftak onder meer een wedstrijd organiseerde waarop men in de vorm van
refreinen (gedichten die per strofe een zelfde slotregel hebben) een antwoord
moest geven op de vraag ‘wat daet can best een kint tot loff zijns Ouders doen’
(wat kan een kind het best tot eer van zijn ouders doen?).Vanden Brande opent
zijn Poemata met een sonnet waarin Henricus voor dit initiatief gelauwerd wordt.
Vervolgens geeft hij in ‘zijn’ bundel ruimte aan drie antwoorden op de gestelde
vraag. Daarvan is alleen het eerste gedicht van zijn hand. Dit refrein op de regel
‘Sijns Ouders naem door deught onsterffelijck te maken’ werd op de wedstrijd
als het beste antwoord beschouwd. Het beste wat men volgens dit gedicht als
‘zoon’ kan doen, is deugdzaamheid betrachten, omdat deze deugdzaamheid aan-
zet tot lovende beschrijvingen die – en hier spreekt de renaissance-dichter – een
waarborg zijn voor een onsterfelijke naam. In zijn opdracht van Het leven aan
Henricus vat Vanden Brande zijn refrein zo samen dat het onsterfelijk willen
maken van ‘sijns Ouders naem’ zélf tot een deugd wordt gemaakt. Door die
deugd werd zoon Henricus gedreven, en daarbij is Vanden Brande zijn ‘prince’
met de berijming van Het leven graag van dienst geweest.
Na de drie wedstrijdrefreinen volgen in de Poemata twintig gedichten van
Vanden Brande, alle, zoals de twee voorgaande, ondertekend met zijn kenspreuk
‘Brandt in Liefde’, die vaak ook nog eens in de teksten zelf is verwerkt. Dat is
het geval in de in refreinstrofen geschreven tijdsklacht waarin de neergang van
Antwerpen en het verdorren van de Olijftak – en dus ook van de poëzie – zelf-
beschuldigend worden toegeschreven aan het ontbreken van ‘deugd’ waardoor
‘wij’ niet ‘in liefde branden’. De stad had volgens deze dichter duidelijk behoefte
aan een vuurtoren die van liefde blaakt…
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Op het klachtdicht volgen zestien liederen en drie sonnetten.Van de eerste zeven
liederen, waaronder zes van religieuze aard, refereren de meeste door de vermel-
ding van de Olijftak of de H. Geest aan Vanden Brandes kamerdienst. Daarna
lijkt hij meer op eigen vleugels te gaan zweven. Dat is met name het geval in de
duidelijk als ‘nieuw’ geafficheerde amoureuze liedjes, zes in getal, waarin Vanden
Brandes erotiek zich modieus in pastorale fantasieën kleedt. Ook een puntgaaf
‘Sonet op de Deught’ en twee andere, naar aanleiding van recente oorlogsver-
richtingen polemisch aangescherpte sonnetten over de wisselvalligheid van de
Fortuin bewijzen dat Vanden Brande als dichter bij de tijd en bij de pinken was.
De Poemata en Het leven zijn beide in oblong, het formaat waarin al meer dan
een eeuw lang refrein- en liedboeken verschenen. Ze behoren niet tot de meest
luxueuze en duurste variant in het genre: geen kwarto, maar octavo oblong, niet
te dik (de Poemata-bundel telt  bladzijden) en zonder illustraties of muziekno-
taties. Duur zullen deze boekjes in hun tijd niet zijn geweest: heel veel meer dan
drie stuiver elk zullen ze niet hebben gekost.Toch moeten ze niet tot de popu-
laire literatuur worden gerekend. Niet de prijs maar de inhoud, met zijn literaire
pretenties, zijn verwijzingen naar de klassieke literatuur en zijn mythologische
opsmuk, maakte dat een bundel als de Poemata geen kandidaat was om gebruiks-
goed voor iedereen te worden. Juist door zijn intellectuele of stilistische barrière
vond de bundel natuurlijk wél een eigen publiek van kenners en proevers. Dat
publiek moet in de bredere kringen rond de Olijftak en andere Antwerpse
kamers worden gezocht. En al was het boekje (dit geldt ook voor Het leven) dan
niet heel luxueus uitgevoerd, met zijn verzorgde schikking en gevarieerde typo-
grafie (afwisselend gotisch, romein en cursief) heeft de drukker toch een fraai en
degelijk product afgeleverd. Een fijn hebbeding met poëzie van een jonge, belof-
tevolle dichter!
De hooggestemde opvatting over de vereeuwigingskracht van poëzie waarvan
zowel Het leven als de Poemata getuigen, wordt door de staat waarin de exempla-
ren van de Antwerpse Stadsbibliotheek zijn overgeleverd, enigszins gerelativeerd.
Van Het leven ontbreken de eerste negen bladen, van de Poemata de laatste zes.
(Een volledig exemplaar van beide bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek in
Brussel.) Dit verlies kan niet slechts het gevolg van een intensief gebruik als lees-
boek zijn, maar moet aan wredere aanslagen van het lot worden toegeschreven.
Het handgeschreven titelblad dat iets van de schade herstelt, geeft de titel van Het
leven niet juist weer en vertroebelde ook de oorspronkelijke verhouding van dit
boekje tot zijn partner, de Poemata.

Dirk Coigneau
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Peter Holvoet-Hanssen oog in oog met Paul van Ostaijen © Jean-Marie Impens
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Joost  Gr iet tens ,

Lvst-hof van[de] doorluchtighe en[de] deughtsame vravwen

Ieper, Jan Bellet, [niet voor ]
Exemplaar: Gent, Universiteitsbibliotheek, B.L. 

Franciscus Cauwe,

Teghen-verghift teghen een groote peste van het christendom,

te weten: de ydelheyt, oneerbaerheyt, ende overdaet 

der vrauwelycke kleederen ende cieraeten

Gent, erfgenamen van Jan van den Kerchove, 

Exemplaar: Gent, Universiteitsbibliotheek,Acc. 

EEN ‘LUST-HOF’ is een populaire literaire verwijzing naar een paradijs, te vergelijken
met het aards paradijs.Vooral literatuur gericht op een groter publiek hanteerde
soortgelijke titels. Dat Joos Griettens, schout te Ieper, een ruimer publiek dan dat
van de topgeleerden wil bereiken, blijkt onder meer uit het feit dat hij niet enkel
verwijst naar bijbelse, mythologische en historische voorbeelden van heldhaftige,
deugdzame vrouwen, maar ook naar spreekwoorden uit de volkse taal en naar ver-
halen waarin een positief beeld van vrouwen opgehangen wordt. Zijn stijl is niet
enkel die van de retorica, die speelt met vraag en antwoord of met tegenstellingen,
enkel om de eigen geleerdheid te laten zien. Hij richt zich naar ‘vrouw-lievende
mans’, mannen die niet totaal afkerig staan tegenover de vrouw, en vraagt dat ze
het hem niet kwalijk nemen dat hij de nadruk legt op goede kanten van veel (niet
alle) vrouwen. Hij citeert het volkse gezegde dat mannen vaak de splinter in de
ogen van vrouwen zien, maar niet de balk in hun eigen ogen.
De hoofdstelling van het boek is dat als vrouwen de zonde begaan van liegen,
bedriegen, lichtvaardigheid, onverzadigbaarheid, ze dit doen als mens en niet als
vrouw. Daarmee ging de auteur een stap verder dan gebruikelijk was in de vele
bijdragen van mannen aan de zogenaamde ‘querelle des femmes’, die terugging
tot de middeleeuwen. Deze ‘querelle’ verdeelde de geleerden in twee kampen.
Het grootste kamp veroordeelde de vrouw omwille van haar zwakheid van vlees
en geest, waardoor ze makkelijk het instrument van de duivel werd en een gevaar
voor mannen vormde. Het andere kamp, sterk in de minderheid, verdedigde een
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aantal uitzonderlijk deugdzame en geleerde vrouwen uit de geschiedenis, de
mythologie en de bijbel, maar ging niet zover om man en vrouw gelijk te stel-
len. Zelfs de humanisten deden dat niet, en de geestelijken al helemaal niet. Deze
laatsten discussieerden eerst eeuwenlang over de vraag of de vrouw wel een ziel
had, en daarna of ze door de Schepper en de natuur niet veroordeeld was tot de
(erf)zonde.
De auteur van deze Lust-hof was zich uiteraard wel bewust van bijbelse teksten
die de man tot hoofd van het gezin maakten en de vrouw in een ondergeschikte
positie plaatsten.Volgens hem had God dit echter niet gedaan om de vrouw tot
slavin van de man te maken, maar om pragmatische redenen: in een gezin, zoals
in een koninkrijk, mag er slechts één gezag zijn, zoniet wordt het door twisten
geplaagd. De Lust-hof werd opgedragen aan een vrouw, edelvrouw Marie de la
Viefville, gravin van Watou, barones van Busbeke. Dit is betekenisvol omdat de
auteur zich op deze manier kon plaatsen in de kringen van ‘doorluchtigen’, van
de hogere klasse, waar per definitie ook de deugdzame en geleerde vrouwen te
vinden waren. Hoewel hij naar deze edelvrouw verwees als zijn inspiratiebron,
liet Griettens zelf de vrouwen niet aan het woord; wellicht was dit voor hem een
stap te ver. Hij verdedigde vrouwen wel, maar dan enkel zij die uitblonken in
intelligentie, wijsheid en praktische kunsten. Daarmee plaatste de auteur zich
helemaal in de traditie van het mannelijk debat over de ‘querelle des femmes’, dat
tot de dag van vandaag doorgaat, met of zonder de stem van alle vrouwen.
Maar deze discussie werd veel meer gevoed door geschriften die de zwakheid en
de ondeugden van de vrouw aanklaagden. De zwakheid van haar geest en
lichaam was nu eenmaal meegegeven door de natuur, en dus onveranderlijk.
Bovendien gedroegen sommige vrouwen zich ‘des duivels’. Het boekje Teghen-
verghift teghen een groote peste van het christendom, te weten: de ydelheyt, oneerbaerheyt,
ende overdaet der vrauwelycke kleederen ende cieraeten werd geschreven door minder-
broeder recollect Franciscus Cauwe. Hij droeg het op aan de bisschoppen en
aartsbisschoppen van de Nederlanden. Het riep hen op om maatregelen te
nemen tegen vrouwen die zich te opvallend kleedden, met naakte armen en
borsten, en die de aandacht trokken door hun vele sieraden. Dat kon door hun
de sacramenten te weigeren, want ze begingen een doodzonde die erger was dan
overspel. De auteur haalde zijn argumenten uit diverse bronnen, zoals de bijbel,
de brieven der apostelen, de geschriften van kerkvaders, theologen en pausen,
heiligenlevens, wereldlijke ordonnanties en ‘historien’.
Volgens Cauwe moeten vrouwen die zich opzichtig kleden gestraft worden, want
ze zijn onkuis.Al is er maar één enkele vrouw die dat doet, dan zullen andere
vrouwen snel volgen. En mannen zullen zich onvermijdelijk laten verleiden door
vrouwen met sieraden, en zo in zonde vervallen. Sinds de mode naakte borsten
toelaat is er tussen hoeren en eerbare vrouwen geen verschil meer. De auteur doet
deze oproep ook uit eigenbelang: hij wil van de profeet Jesajas uit de H. Schrift
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niet het verwijt krijgen dat hij een ‘stomme hond is, die niet durft blaffen.’
De titelpagina van dit boek vat het allemaal samen: ‘De grote pest van het chris-
tendom is de ijdelheid, de oneerbaarheid en de overdaad der vrouwelijke kleren
en sieraden.’ Opmerkelijk in dit geschrift is dat de intentie van de vrouwen geen
enkele rol speelt, en dat hun van nature zwakke geaardheid ze niet vrijpleit van
schuld. Integendeel, biechtvaders en bisschoppen zouden zelfs de absolutie moe-
ten weigeren aan vrouwen met opzichtelijke kledij. De invloeden van de contra-
reformatie én van de ‘querelle des femmes’ zijn hier duidelijk merkbaar.

Monika Tr ies t

Lit.: D. Androniki, ‘Defenders’ and ‘enemies’ of women in early modern Italian Querelle des Femmes.

Social and cultural categories or empty rhetoric? Paper presented at Gender and Power in the New

Europe conference, Lund University, Lund, ; S. Veld, Tot lof van vrouwen? Retorica, sekse en

macht in paradoxale vrouwenloven in de Nederlandse letterkunde (–), promotie-onderzoek,

Instituut voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht, .

VROUWEN
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‘Blote borf ten’

IK MOET EERLIJK BEKENNEN dat ik het niet uitgelezen kreeg. De ‘blote borften’
sloegen me wat te veel tegen de ogen.Vrij duidelijk leek het me dat als iemand
het daar zo vaak over heeft, hij er toch enige pathologische obsessie voor moet
hebben opgescharreld.
Ik weet zelfs niet of misogynie hier van toepassing is. Natuurlijk is de auteur
vrouwonvriendelijk, maar een echte misogyn zou niet in die vreemde mantra
(bloteborftenbloteborftenbloteborften) vervallen, vermoed ik.
Ik had hem graag eens tegen mijn boezem aangedrukt, bij deze.

ILAH (pseudoniem voor Inge

Heremans) publiceert sinds

 ‘Cordelia’ in De Morgen.

Later kwamen er opdrachten

voor de bladen Menzo, Goed

Gevoel en Flair (‘Mira’).

Cartoons van haar hand ver-

schijnen verder in Klap-maga-

zine (De Eenhoorn), Zuurvrij

(AMVC-Letterenhuis) en Ad

Valvas (Vrije Universiteit

Amsterdam). Zij werd betrok-

ken bij campagnes van De

Lijn, de Boekenbeurs ,

Fnac,Amnesty International...

Van de Cordelia-verhalen ver-

schenen inmiddels zeven bun-

delingen en een bloemlezing.
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Publius Vergilius Maro, Æneidos liber IV

Antwerpen, Hieronymus II Verdussen, 
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Publ ius  Verg i l ius  Maro,

Æneidos  l i b e r  IV .

Antwerpen, Hieronymus II Verdussen, 

Exemplaar:Antwerpen, Stadsbibliotheek, C  [C- d / zie: ]

SCHOOLBOEKEN GEVEN VAAK EEN MOOIE INKIJK in de onderwijsrealiteit van het
verleden; zo ook deze zeventiende-eeuwse tekstuitgave uit de Antwerpse Stads-
bibliotheek. De Latijnse scholen van de vroegmoderne tijd kunnen beschouwd
worden als de voorlopers van het huidige middelbaar onderwijs, en van de klas-
sieke humaniora in het bijzonder. In het kader van de katholieke hervorming
waren vooral jezuïeten en augustijnen op dit terrein actief.Alle grote en middel-
grote steden hadden één of meerdere Latijnse scholen.
Van een ministerie van onderwijs of van een vast leerplan was er in de zeven-
tiende eeuw nog geen sprake.Voor de jezuïetencolleges vormde de Ratio studio-
rum () het normatieve kader. Het onderwijs in de Latijnse scholen was zo
goed als uitsluitend op de studie van het Latijn en (in mindere mate) van het
Grieks gericht. Door de lectuur van klassieke auteurs en de bestudering van
grammatica en syntaxis moesten de scholieren een grote taalvaardigheid en ver-
trouwdheid met de antieke cultuur verwerven. Dat programma werd doorgaans
afgewerkt tijdens vijf of zes studiejaren. De eerste jaren werden besteed aan de
spraakkunst. Een grondige studie van de zinsbouw moest in het vierde jaar (de
syntaxis) de basis leggen voor de lezing van de auteurs, die vooral tijdens de laat-
ste twee jaren aan bod kwam: in de poësis waren Horatius, Ovidius en Vergilius
de meest gelezen schrijvers, in de retorica de onvermijdelijke Cicero. Die lectuur
verliep volgens een vast stramien. De leerkracht las en vertaalde of parafraseerde
een passage, waarna hij – uiteraard in het Latijn – uitleg van grammaticale,
historische of geografische aard verstrekte.
De pedagogische realiteit van deze Latijnse scholen is vooral via normatieve
bronnen, getuigenissen in egodocumenten en schoolboeken te traceren. Een aan-
tal grote colleges gaven hun eigen leerboeken uit, zo bijvoorbeeld het prestigieu-
ze Drievuldigheidscollege te Leuven en de Latijnse school van Geel, die studen-
ten uit het hele land aantrok.Antwerpen was – ook voor schoolboeken – een
belangrijk productiecentrum.Voor drukkers als Hiëronymus Verdussen was deze
activiteit wellicht minder prestigieus dan andere projecten, maar wel lucratief:
grote instellingen als de jezuïetencolleges van Brussel en Antwerpen telden in
hun hoogdagen niet minder dan  tot  scholieren.
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Dit vierde boek van Vergilius’ Aeneis met het klassieke verhaal over de onmoge-
lijke liefde tussen Dido en Aeneas is ooit eigendom geweest van een zekere
Ludovicus Antonius Clarius, die er droedels en nota’s in achterliet.
Dit soort gebruikssporen is zeer zeldzaam.Vaak ontbreekt elke vorm van context-
informatie over de eigenaar of over de school waar het bewuste boek gebruikt
werd. Maar wanneer ze wél aanwezig zijn, bieden gebruikssporen soms razend
interessante informatie. Scholieren hebben zich hun schoolboeken op de meest
uiteenlopende manieren toegeëigend. Naast klassieke penneprobeersels zijn er
mooie tekeningen bekend van pijprokende leerkrachten en van paters die met de
roede balorige studenten kastijden. Op die manier zeggen deze boeken niet
alleen iets over het didactisch gebruik ervan, maar ook over de leefwereld, de
verveling en de creatieve oprispingen van de bezitters.

Eddy Put

Lit.: E. Put, De cleyne schoolen. Het volksonderwijs in het hertogdom Brabant tussen Katholieke

Reformatie en Verlichting (einde de eeuw – ), Leuven,  (Symbolae Facultatis Litterarum

et Philosophiae Lovaniensis, Series B, dl. ).
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EDDY PUT () studeerde

moderne geschiedenis aan de

K.U.Leuven, waar hij in 

promoveerde tot doctor in de

Letteren en de Wijsbegeerte.

Sinds  is hij verbonden aan

het Rijksarchief; momenteel

werkt hij als werkleider-geag-

gregeerde bij het Rijksarchief

te Leuven. Sinds  is hij

ook deeltijds docent aan de

K.U.Leuven.
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Pass ie  op de schoolbanken

HET SINT-LIEVENSCOLLEGE IS EEN SCHOOL midden in het centrum van
Antwerpen. Dat het dan ook nauw betrokken is bij het Antwerpse culturele
leven ligt voor de hand. Maar dat dit ook vaak verloopt via de vakken klassieke
talen is misschien wel verwonderlijk.
Toch is het er al bijna een traditie. Enkele jaren geleden vertaalden de zesdejaars
een selectie gedichten van de Antwerpse schrijver Hugo Matthijsen, alias Joe
Roxy, in het Latijn. Dat resulteerde in Hugo Matthijsen goes classic, een mooie
bibliofiele uitgave, genummerd en gesigneerd door Hugo Matthijsen. Het vol-
gende jaar kozen we volledig voor het thema Antwerpen.We vertaalden een aan-
tal teksten over Antwerpen van Stef Bos, Herman de Coninck, Bart Moeyaert,
Tom Lanoye, Hugo Claus,Wannes Van de Velde, en Paul van Ostaijen. Ze werden
gebundeld in een kartonnen doosje, als verwijzing naar het werk van de toenma-
lige stadsdichter Lanoye, en kregen de titel Carmina Urbana. Schrijvers met een hart
voor Antwerpen. Ze werden gesigneerd door Wannes Van de Velde. In  vertaal-
den we poëzie van Ramsey Nasr, die toen stadsdichter was. Geïllustreerd met
eigen foto’s kreeg het boekje de titel Nil novi sub sole en werd het gesigneerd
door Ramsey Nasr zelf.
Maar dit schooljaar was de uitdaging heel anders: we werden gevraagd om een
creatieve bijdrage te brengen bij een zeventiende-eeuws Latijns schoolboek.
Enerzijds een opdracht, anderzijds alle vrijheid. Niet van een Nederlandse tekst
naar het Latijn, maar omgekeerd.We kozen voor een uitgave van het vierde boek
van de Aeneis van Vergilius, een Antwerpse druk uit . Hierin wordt het ver-
haal verteld van Dido, een Carthaagse koningin, die verliefd wordt op de
Trojaanse prins Aeneas. Door een tussenkomst van de goden komt er abrupt een
einde aan hun romance.Aeneas moet kiezen tussen zijn plicht tegenover de
goden en zijn liefde voor Dido, zijn persoonlijk geluk. Hij besluit te gehoorza-
men en dus te vertrekken. Zo is hij de oorzaak van haar wanhoop, die resulteert
in zelfmoord.
Hoe staan leerlingen van de eenentwintigste eeuw tegenover dit oude liefdesver-
haal? Hoever gaan ze mee in de verscheurende keuze die Aeneas moest maken?
Sommige leerlingen beschouwden het als een melig liefdesdrama en maakten
een zeemzoet gedicht, anderen zagen het eerder als een sprookje over prinsen en
prinsessen en maakten er een kinderboek van. Maar het hoefde niet bij tekst te
blijven. Er kwam ook een mozaïek en een collage die hun gevoelens vertolkte.
Twee groepjes kozen resoluut voor een hedendaagse aanpak: Dido en Aeneas in
onze maatschappij. Het liefdesdrama veranderde niet. De fotostrip is gesitueerd in
het studentenmilieu, het filmpje is een aflevering van het televisieprogramma
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VOLGENDE LEERLINGEN van

het Antwerpse Sint-

Lievenscollege namen deel aan

het project. Zij kregen hier-

voor vijf weken tijd.Van klas

B filmden Jeroen Deraeve,

Nick De Vlaminck, Elise

Hendrickx, Simon Stoffels,

Robbe Van Lier, Hannah

Muylle en Sophie Van

Raemdonck een nieuwe afle-

vering van Blind Date.Van klas

C maakten Caroline Cazaerck,

Caroline Rombouts,Wenke

Smets, Kristof Van Ael,Thomas

Van Damme, Mathias Van den

Eynde en Raf Verbruggen een

fotoverhaal. Een kinderboek

werd geschreven en geïllus-

treerd door Laura Corbett,

Hanne De Mey, Hanne Van

den Keybus en Nele Van

Esbroeck. Josephine Foubert en

Merel Hendrickx maakten een

tekening, Elise Gacoms een

mozaïek en Sophia Barhdadi

en Sanne Verbeeck een gedicht.

Alle leerlingen werkten onder

leiding van Hilde Struyf, lerares

klassieke talen.

Blind Date. Hier heeft Dido een ‘blind date’ met de mannen uit haar leven:
Iarbas, de nomadenkoning, die ze in het originele verhaal had afgewezen omwil-
le van haar belofte van trouw aan Sychaeus, haar overleden echtgenoot, en dan
natuurlijk ook Aeneas, haar nieuwe en grote liefde. Lijkt de antieke oudheid ver
zoek? Wel neen, op die manier worden de oude verhalen terug levend en blijven
ze geen dode materie. In de zeventiende eeuw heeft een leerling zich bezig
gehouden met tekeningetjes te maken in de blanco ruimte van zijn schoolboek,
en dat doen leerlingen van nu ongetwijfeld ook nog, maar onze leerlingen van
de vijfde Latijnse gingen een stapje verder. Misschien was dat in de zeventiende
eeuw ook zo, maar wat niet bewaard bleef, kunnen we niet meer achterhalen!

Hilde Struyf

ONDERWIJS
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Fotoverhaal samengesteld door Caroline Cazerck, Caroline Rombouts,Wenke Smets,

Kristof Van Ael,Thomas Van Damme, Mathias Van den Eynde en Raf Verbruggen,

Sint-Lievenscollege Antwerpen, klas C
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gezang
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Het Brabandts Nachtegaelken

Brussel, Jan II Mommaert, 

dagelijks binnenwerk def  05-02-2007  11:41  Pagina 50



Het Brabandt s  Nach tegae lken,
Met zijn Driederley Gesangh,Te weten, Minne-liedekens, Herders-sangen, ende
Boertigheden.Vyt der muyten in ’t licht gebracht tot lust der Iuffrouwen, ende in desen
thiensten Druck vermeerdert door J.M.

Brussel, Jan II Mommaert, 

Exemplaar: Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, II  A (RP)

ALS WE DE INFORMATIE op het titelblad van Het Brabandts Nachtegaelken mogen
geloven, dan was dit liedboek in  maar liefst aan zijn tiende druk toe. Kende
dit boek echt zo’n groot succes, of hebben we te maken met een slimme uitge-
ver die niet om een publiciteitsstunt verlegen zat en de verkoop van zijn boek
wilde stimuleren door het als bestseller aan te prijzen? Rekening houdend met
de jaren waarin drukker Jan II Mommaert werkzaam was, is het niet ondenkbaar
dat deze editie werkelijk de tiende druk is van het Nachtegaelken. Maar sluitend
bewijs is er niet: van de negen drukken die voor  zouden zijn verschenen,
bleef geen enkel exemplaar bewaard.Tiende druk of niet, het staat vast dat deze
verzamelbundel met wereldlijke liederen uitermate populair was. In de tweede
helft van de zeventiende eeuw en zelfs nog in de achttiende eeuw zouden er
herdrukken van blijven verschijnen, zowel in Brussel als in Antwerpen. Het lied-
repertoire dat naast eigen werk van Jan II Mommaert onder meer vroeg-zeven-
tiende-eeuws materiaal bevat van G.A. Bredero, Jan Jansz. Starter en Jan
IJsermans, zou doorheen de jaren slechts weinig wijzigingen ondergaan.Alleen
de editie uit , met veel meer liederen dan de andere edities, vormt hierop
een uitzondering.
De lange drukgeschiedenis van het Nachtegaelken staat in schril contrast met het
zeer geringe aantal bewaarde exemplaren ervan.Van de editie uit  is slechts
één volledig exemplaar overgeleverd; ook van andere wereldlijke liedboeken zijn
er weinig overgebleven. Dergelijke liedboeken in klein formaat waren dan ook
gebruiksboeken, en wel voor een heel specifiek publiek van mannen en vrouwen
op huwbare leeftijd: verliefd en op zoek naar een geschikte huwelijkspartner.
Deze jongelui zongen vaak samen, met of zonder instrumentale begeleiding. Ze
deden dit niet zomaar als een vrijblijvende vorm van ontspanning, maar hadden
daarbij een hoger doel voor ogen: het huwelijk. De liederen en leesverzen in de
liedboeken boden een combinatie van verhaal en moraal. Ze hielden de verliefde
jeugd een moraliserende spiegel voor van wenselijk gedrag tussen man en vrouw,
én ze waarschuwden de lezer voor ongewenst gedrag en de consequenties ervan.
Om jonge minnaars de weg te wijzen in ‘Venus-school’ maakten lieddichters
gebruik van verschillende literaire registers, die vorm kregen in tal van liedgenres



GEZANG
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zoals bijvoorbeeld minne-, herders- en kluchtliederen.
Opvoeding en vermaak gaan hand in hand in zeventiende-eeuwse liedboeken
zoals Het Brabandts Nachtegaelken. Hoewel de didactische waarde van sommige
liederen soms ver te zoeken is, weten handige lieddichters zich daar perfect tegen
in te dekken:

Soo verr’ dat hier oft daer,, ô Nederlandtsche Maeghden,
Wat geyls te vinden waer,, ’t welck u niet wel-behaeghden;
Volgt hier in’t Bieken naer,, ’t welck in het vinnig kruyt
Laet de venijnen; maer,, suyght daer den honingh uyt.
Kipt dan, ô teere Jeught,, uyt dese Minne-dichten
Alleen het welck tot deught,, kann uwe sinnen stichten.
(Het Brabandts Nachtegaelken , fol. Av.)

Maartje De Wilde

Lit.: P. De Keyser, ‘Wat Oud-Brussel zong in de XVII eeuw. Uit “Het Brabands

Nachtegaelken” van Joan Mommaert’, in: Album Prof. Dr. Paul de Keyser, de jubilaris aangeboden

bij zijn zestigste verjaardag (Wetteren, ), pp. -; E.K. Grootes, ‘Het jeugdig publiek van

de “nieuwe liedboeken” in het eerste kwart van de zeventiende eeuw’, in: E.K. Grootes (aut.);

M. Spies & J. Jansen (red.), Visie in veelvoud. Opstellen van prof. dr. E.K. Grootes over zeventiende-

eeuwse letterkunde (Amsterdam, ), pp. -; L.P. Grijp, ‘Muziek en literatuur in de

Gouden Eeuw’, in: L.P. Grijp (red.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam, ),

pp. -.



GEZANG

MAARTJE DE WILDE studeerde

Germaanse talen aan de

Universiteit Antwerpen. Sinds

 werkte zij aan de Afdeling

Renaissance van het Instituut

voor de Studie van de

Letterkunde in de Nederlanden

(ISLN) aan het project

Liederenbank van de Zuidelijke

Nederlanden: een inventaris van

het zeventiende-eeuwse

Nederlandstalige lied in de vorm

van een on line raadpleegbare gedi-

gitaliseerde databank (FWO-

Vlaanderen). Ze bereidt een

proefschrift voor over

Nederlandse wereldlijke lied-

boeken, gedrukt in de

Zuidelijke Nederlanden tijdens

de zeventiende eeuw.
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Laura
hertaald en op muziek gezet door Eva De Roovere

refrein:
Vlucht niet, Laura, vlucht niet
Vlucht niet, Laura, vlucht niet

Hoe lang zal mijn verdriet jouw norsheid nog behagen
’t Schijnt dat jij niet ziet hoe door het vele klagen
Mijn stem begeeft, mijn tong die kleeft
Mijn stem begeeft, mijn tong die kleeft
Mijn gehemelte geen nat meer heeft

Zie je niet hoe ik hijg van jou steeds na te zweven
Nu ik geen troost meer krijg, verloren is mijn leven
Och keer, godin, je stuurse zin
Och keer, godin, je stuurse zin
Naar degene die jou zo bemint

Is ’t zo dan dat mijn pijn jouw zinnen kan verblijden
’k Wil je niet tot droefheid zijn, ik zal gewillig lijden
Zo lang als jij met vreugde mij
Zo lang als jij met vreugde mij
Gebruikt in zoete razernij



GEZANG

EVA DE ROOVERE studeerde

kleinkunst aan Studio Herman

Teirlinck en piano en jazz aan

de Jazz Studio. Met haar thea-

tershow ‘Eeef & Coo’ won ze

samen met Colette

Notenboom het Leids

Cabaretfestival. Later zong ze

in de folkgroep Kadril en

werkte ze samen met

Oblomow. In een samenwer-

king met Gerry De Mol ver-

schenen de cd’s Kleine Blote

Liedjes en Min Of Meer. 

was het jaar van de grote solo-

doorbraak: ze werd regisseur

van haar eigen verhaal, front-

vrouw van haar eigen groep.

Op haar debuutalbum ‘De

Jager’ bloeide ze helemaal open

en toonde ze ook minder ont-

gonnen terreinen. In één lange

zin: Nederlandstalige rootspop,

met veel eigenheid én met een

indrukwekkende gastenlijst.

foto Michel Hakim
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Anthonius Magirus, Koock-boeck ofte Familieren kevken-boeck

Antwerpen, Godtgaf I Verhulst, 
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Anthonius Mag irus ,

Koock-boe c k  o f t e  Fami l i e r en  kevken-boe c k

Antwerpen, Godtgaf I Verhulst, 

Exemplaar:Antwerpen, Stadsbibliotheek, H  [C- i]

Siet het Keuckenboeck onlangs uytgegeven by Anthonis Magyrus; een bequaem
werck voor alle huys-moeders, en alle andere Jonck-vrouwen, die haer op den
keuckenhandel willen leeren verstaen.
Jacob Cats, Houwelyck, 

HET KOOCK-BOECK OFTE FAMILIEREN KEUKEN-BOECK werd voor het eerst te
Leuven gedrukt in 1612, drie jaar na de ondertekening van het Twaalfjarig
Bestand, dat een korte periode van vrede inluidde in de bloedige strijd tussen
Nederland en Spanje. Het Koock-boeck werd in Antwerpen opnieuw uitgegeven 
in  en . In de Nederlandse taal verscheen er in de hele zeventiende eeuw
slechts één ander kookboek, namelijk De Verstandige Kok, eerst gedrukt in de
Noordelijke Nederlanden. Zowel Jacob Cats (‒) als Constantijn
Huygens (1596–1687) bezaten een exemplaar van het Koock-boeck. Het is dus een
uniek boek, en bovendien zijn er van alle uitgaven samen slechts vijf exemplaren
bewaard gebleven.
Op alle drukken wordt Antonius Magirus als auteur vermeld. Historici hebben
lange tijd gedacht dat achter dit mogelijke pseudoniem (Magirus is afgeleid van
het Griekse woord voor ‘kok’) de Antwerpse politicus en hekeldichter Petrus
Scholiers (‒) schuilging. Om chronologische en tekstuele redenen is het
auteurschap van Scholiers echter zeer twijfelachtig.Wie dan wel de auteur van
het Koock-boeck is, weten we niet. Uit de tekst kunnen we afleiden dat hij onder
de naam Antoon (De) Cock of Kok tussen  en  geboren werd in een
welstellende Brabantse burgerfamilie. Hij schreef het kookboek op oudere leef-
tijd, onder zijn naar de humanistische mode van die tijd vergriekste naam.
Hoewel Magirus geen professionele kok was, was hij wel een belezen lekkerbek.
Het Koock-boeck is voor een groot stuk gebaseerd op het belangrijkste kookboek
uit de Italiaanse renaissance, de Opera van Bartolomeo Scappi (; heruitgegeven
tot halverwege de zeventiende eeuw). Scappi was de persoonlijke kok (‘il cuoco
segreto’) van paus Pius V (‒). Meer dan tachtig procent van de recepten
uit het Koock-boeck is ontleend aan de Opera. Magirus hield echter niet dezelfde
volgorde aan als Scappi, en evenmin gaf hij van de Opera een letterlijke vertaling.
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De Italiaanse recepten paste hij aan de gewoonten in onze streken aan.
Het Koock-boeck is een programmatische samenvatting van de Opera. Magirus
negeert de meeste van Scappi’s visrecepten, want vis lust hij niet. Hij neemt geen
enkel pastarecept over, hoewel oudere Nederlandse kookboeken wel degelijk een
handvol Italiaans geïnspireerde pastarecepten bevatten. Daarentegen neemt hij
onder de naam ‘terseyen’ veel recepten over van Italiaanse omeletten en frittata’s.
Die terseyen, zo schrijft hij, lijken sterk op de in Nederland populaire eierpan-
nenkoeken of ‘eyerstruyven’, hoewel hij zegt te vrezen dat de Nederlandse ‘juf-
frouwen’ voor wie hij zijn kookboek schreef, ze niet zullen klaarmaken ‘want ze
proberen niet graag iets nieuws uit.’
In zijn lange inleiding en in terzijdes bij de recepten probeert hij zijn publiek
ervan te overtuigen om juist wél eens iets nieuws uit te proberen. Naar eigen
zeggen wil hij met zijn boekje aantonen dat men ook met eenvoudige ingre-
diënten en dito keukenmateriaal lekkere maaltijden kan bereiden, iets wat vol-
gens hem in ‘deze moeilijke tijden’ goed van pas komt.Ten slotte roept hij zijn
lezeressen op eigen accenten te leggen: ‘Ist u te suer, maeckt het soeter: moocht
ghy van dien kese niet, neemt eenen anderen, laettender ooc uit: eet gy liever
soete specerije als heete, ick ben ooc wel te vreden: is u panneken cleyn, stoffeert
het met cleyn gereeschap.’ (Is het je te zuur, maak het zoeter: lust je die kaas niet,
neem dan een andere, of laat hem weg: eet je liever zoete specerijen dan hete,
het maakt mij niet uit: is je pannetje te klein, gebruik dan klein gereedschap.) 

Jozef  Schi lder mans & Hilde Sel s

Lit.: J. Schildermans, H. Sels, ‘A Dutch translation of Bartolomeo Scappi’s Opera’, in: Petits

Propos Culinaires,  (december ) p. -. In september  verschijnt bij Uitgeverij Ad.

Donker te Rotterdam een Nederlandse hertaling van en studie over het Koock-boeck door Jozef

Schildermans, Hilde Sels en Marleen Willebrands.
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Niets nieuws onder de grill

TELEVISIEKOKS ZIJN DE ‘ELVISSEN’ van dit tijdsgewricht geworden. Jamie Oliver bakt
pizza’s op het podium van een schouwburg vol uitzinnige fans. Nigella hoeft maar
met de vingers te knippen en horden mannen gaan in duel om haar hart te verove-
ren. Maar ook in eigen land treden avond na avond koks aan in diverse goedbekeken
televisieprogramma’s. En hoewel we steeds minder tijd hebben of maken om in de
keuken door te brengen, blijkt kijken en lezen over ‘koken’ een uiterst vermakelijk
tijdverdrijf.
Dit boek bewijst dat het eeuwen geleden niet anders was.Althans binnen de gegoede
kringen. Ook daar vond men boeken waarover de geletterden niet uitgepraat raakten.
Kortom: wij zijn niet de generatie die het begrip ‘lifestyle’ bedacht heeft. Het is ouder
dan we denken. Het enige wat we aan de edele kunst van het koken hebben toege-
voegd is ‘mediatisering’. En dat is niet eens zo’n beladen begrip. Het verschil tussen
toen en nu is dat je niet hoeft te kunnen lezen om je de activiteit van het koken eigen
te maken.Wie op kunstige wijze smaak uit de kookpotten wil halen, heeft hoogstens
nog een televisie met afstandbediening nodig om het ambacht te leren.
Een andere vaststelling die ons als televisiemakers in het gelaat sprong, is dat we hier
in Vlaanderen altijd ‘italiaanser’ gegeten hebben dan we zelf konden vermoeden. De
basis van ons kookgedrag komt ontegensprekelijk uit het zuiden. De invulling is
natuurlijk een ander verhaal. Koken kostte toen misschien niet eens zoveel geld, maar
in alle geval wel veel pluk-, jacht- en visvangstinspanning. De forel uit de beek, de
duif uit het bos, ze zaten uiteraard niet te wachten om in de pot terecht te komen,
maar het was vaak hun ultieme lotsbeschikking.Vandaag kunnen we hooguit nog
proeven van een ambachtelijk streekproduct om de smaak van toen te benaderen, zo
mogen we veronderstellen. Bio-ethiek en milieubewustzijn hebben door de – vaak
terechte – beperkingen die ze opleggen, allicht ook gezorgd voor een evolutie in de
geschiedenis van de smaak.Want hoe anders smaakte een houtduifje dat de boslucht
uit de zeventiende eeuw inademde? We zullen het nooit weten…
Tot slot moeten we opmerken dat er vandaag blijkbaar een soort renaissance van de
kruiden plaatsheeft.We nemen geen vrede meer met peper en zout. Kruiden horen
er – vers of gedroogd – altijd bij in de moderne keuken. Maar ook hierop hebben
we geen patent; ook in dit kookboek werden kruiden vaak gebruikt, en wel als een
multifunctionele toepassing: als smaakmaker, bewaarder en genezer. De parallel tussen
voeding en gezondheid is dus ook al niet zo recent, wat de South Beachers,
Montignacers en macro-bioten ons ook willen doen geloven.
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Kortom, voor ons was dit een verfrissend avontuur, even confronterend als geruststel-
lend. Het Vitaya-gevoel is blijkbaar eeuwenoud, en dus een blijver.Afspraak op het
scherm: we koken zoals toen, en blijkbaar is dat al jaren zo !

Vitaya
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Junius de Pré, Oprechten Vlaemschen tydt-wyser ofte Almanach voor het jaer ons Heeren

M.DC.LXXXIII. ghemaeckt ende ghecalculeert op den meridiaen van Brugghe

Brugge, Joos vander Meulen, []
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Junius de Pré, Oprechten Vlaemschen tydt-wyser 

ofte Almanach voor het jaer ons Heeren M.DC.LXXXIII.

ghemaeckt ende ghecalculeert op den meridiaen van Brugghe

Brugge, Joos vander Meulen, []
Exemplaar: Brugge, Openbare Bibliotheek, B 

EEN BOEKJE OVER DE TIJD. Misschien is dat nog wel de beste manier om het veel-
zijdige karakter van de almanak samen te vatten. De basis van de almanak was de
jaarkalender: naast de heiligendagen werden hier onder meer astronomische
observaties (bijvoorbeeld de maankwartieren) en medische instructies opgeno-
men. De stand van de planeten bepaalde immers wanneer medische handelingen
– zoals aderlaten, purgeren en de inname van medicatie – het best uitgevoerd
konden worden.
Daarnaast bevatten almanakken een wisselend aantal nevenrubrieken. Zo kon de
lezer er praktische informatie vinden over jaarmarkten, kermissen, de watergetij-
den, postdiensten en wisselkoersen. Een vast onderdeel van de almanak was de
prognosticatie. Zoals de naam doet vermoeden, werden hier algemene uitspraken
gedaan over het komende jaar. De voorspellingen betroffen het weer en ziekte,
maar ook economie en politiek kwamen aan bod. Het verleden had eveneens
een plaats in de almanak: de kroniek gaf een overzicht van de belangrijkste histo-
rische gebeurtenissen vanaf het begin van de jaartelling.Ten slotte was er ook
plaats voor vermaaksliteratuur zoals liedjes en verhalen.
Almanakken kunnen gerust tot het meest verspreide drukwerk uit het ancien
régime gerekend worden. De prijs vormde voor weinig sociale groepen een
beperking en de almanak vond zijn publiek in alle lagen van de bevolking.Voor
personen in commerciële beroepen of openbare functies was het bezit van een
almanak gewoon een noodzaak. Dit product, dat bovendien elk jaar opnieuw
gekocht moest worden, was voor vele drukkers en boekverkopers van groot eco-
nomisch belang.Allen wilden ze in deze markt een belangrijke rol spelen en
brachten ze hun eigen almanak uit. Het gevarieerde aanbod leidde vaak tot
zware concurrentie tussen de verkopers.
Deze almanak voor het jaar  is uitgegeven door de Brugse drukker Joos
vander Meulen, een van de belangrijkste Brugse almanakdrukkers van zijn tijd.
De titel en inhoud van het werk geven aan dat Vander Meulen niet alleen
Bruggelingen als potentiële kopers zag, maar ook de inwoners uit de brede regio
tot zijn doelpubliek rekende. De kroniek in de Vlaemschen tydt-wyser was immers
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opgevat als een geschiedenis van de graven van Vlaanderen. Dit biografisch over-
zicht werd in episodes gepubliceerd: elk jaar werd een deel van de geschiedenis
verteld.
Naast de levensbeschrijving van Diederik van de Elzas (gestorven in ) kon
een lezer in deze uitgebreide almanak te weten komen dat  maart of Sint-
Longinusdag een goede dag was om te aderlaten ter hoogte van de nieren; dat
voor  oktober  regenachtig en winderig weer werd voorspeld; dat de jaar-
markt van Ninove plaatsvond op  september; dat de stadsklok in Brugge in de
zomer om kwart na vijf ’s morgens en om zeven uur ’s avonds werd geluid; dat
vanuit Brugge op maandag- en woensdagmiddag een postbode naar Mechelen
vertrok en dat peterselie in februari gezaaid moest worden. Kortom, dit onooglij-
ke boekje bood de eigentijdse lezer een chronologisch houvast: het hielp hem
zijn dagelijkse bezigheden te organiseren, en het ordende heden, verleden en
toekomst.

St i jn van Rossem

Lit.: J. Salman, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: de almanak als lectuur en handelswaar,

Zutphen, ; St. van Rossem, ‘Drukkersbelangen en politiek verlangen. Hieronymus II

Verdussen en de controle op de productie van almanakken in Antwerpen, –’, in: De

Gulden Passer,  (), pp. -; L.Vandamme, red., Elke dag wijzer. Brugse almanakken van

de de tot de de eeuw, Brugge, .
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Van dag tot  dag

SINDS  JUNI  gebruik ik een dubbel gekochte agenda van datzelfde jaar,
om er alle dieren in te tekenen en te beschrijven die ik op een dag tegenkom.
Niet alleen de levende dieren, maar ook de getekende en gefotografeerde dieren,
dieren op televisie, op verpakkingen, in advertenties, logo’s en ornamenten, in boe-
ken en tijdschriften, de verdroogde insecten in de spinnenwebben in mijn atelier,
een platgereden dier naast de rijweg... Mijn aandacht voor de aanwezigheid van
dieren is behoorlijk toegespitst naar aanleiding van het dierenproject dat ik als
artistiek coördinator voorbereid voor de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde
van Antwerpen en de Antwerpse Musea voor de zomer van . Ik verbind de
door mij genoteerde dieren met mijn gevoelens van het moment, summiere waar-
nemingen van efemeridentabellen en af en toe een werkelijke astronomische
waarneming, vanuit de veronderstelling dat hier wel eens een mysterieus, tegelij-
kertijd persoonlijk en universeel verband zou kunnen zijn.Tussen mijzelf en de
kosmos. Deze persoonlijke en handgeschreven informatie heeft de kwaliteit van
doodles (eerder onbewuste en automatische aantekeningen), en staat getekend
tegen de achtergrond van het praktische gedrukte raster van de agenda: een dag
opgedeeld in uren, vertrekkend van  uur ’s morgens en lopend tot  uur 
’s avonds.Wie maakt hiervoor of hierna nog professionele afspraken? Mensen die
allicht geen agenda nodig hebben. Maar dieren en emoties blijven komen, ook in
de nachtelijke uren.Waar moet ik die noteren? In een nachtagenda? Met dit ini-
tiatief hoop ik iets van de vreemde mix van de oude almanak weer te geven:
enerzijds zeer praktische en concrete informatie voor de landbouw en de handel,
anderzijds speculatieve informatie uit de sterren. Opengeslagen meet mijn agenda
 x  cm. Niet veel groter dan de Oprechten Vlaemschen tydt-wyser ofte Almanach
voor het jaer ons Heeren M.DC.LXXXIII. Mooi is het woord ‘oprecht’ in de titel, alsof
er getwijfeld kan worden aan de juistheid van de geboden informatie. Of wordt
er alleen getwijfeld aan de oprechtheid van de concurrerende almanakschrijvers? 

Koen Broucke, oktober 
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Petrus Nylandt, Den verstandigen hovenier, over de tvvelf maenden van’t jaer, zynde het II. deel van 

Het vermakelyck landt-leven. Brussel, Petrus Vleugaert, 
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Petrus Nylandt, Den verstandigen hovenier,

over de tvvelf maenden van’t jaer,

zynde het II. deel van Het vermakelyck landt-leven

Brussel, Petrus Vleugaert, 

Exemplaar: Leuven, Centrale Universiteitsbibliotheek, BTAB A:

HET VERMAKELYCK LANDT-LEVEN WORDT GEKLASSEERD onder de zogenaamde
‘volksboeken’. Meestal denkt men dan aan een episch volksboek vol edele
riddermotieven, hoofse liefde, of sprookjeskastelen... De link met Floris ende
Blancefloer, Marieken van Niemegen, Reinaert de Vos, Uilenspiegel, Vier Heemskinderen
en andere betoverende verhalen is niet ver weg. Soortgelijke boeken waren oor-
spronkelijk niet voor het volk bestemd, wel voor de hogere kringen. Slechts door
de ontwikkeling van de boekdrukkunst kwamen die verhalen gaandeweg in de
handen van het gewone volk, en werden de cultuurwaarden bij deze verschui-
ving ook aangepast. Hetzelfde proces merkt men ook bij een andere soort volks-
boeken, met name de didactische, die zich onmiddellijk richtten op de dagelijkse
praktijk van het harde leven. Hoewel de bestemmeling van die boeken vaak in
de titel te lezen viel, duurde het toch een hele tijd vooraleer de grote rijkdom
ervan door de eenvoudige ‘landman’ naar waarde geschat kon worden.
Het vermakelyck landt-leven is zo’n didactisch volksboek. Het werd in  in
Brussel uitgegeven door Peeter Vleugaert, en is samengesteld uit drie delen: Den
Nederlandschen hovenier, Den verstandigen hovenier, en Den ervaren huys-houder (oft
medicyn winckel), sommige met een aantal bijlagen.
Den verstandigen hovenier is een praktische handleiding, geschreven door Petrus
Nylandt (Niland), met een maandelijkse kalender van tuinactiviteiten: zaaien,
telen, oogsten, verplanten, enten enzovoort. Er wordt ruim aandacht geschonken
aan de medicinale kracht van de besproken planten. Dit deel omvat ook een
beschrijving van allerlei buitenlandse specerijen, kruiden en vreemde gewassen,
elk met hun eigen aard, kracht en gebruik ‘tot eenieders gerief ende welvaren’.
Zijn onder meer van de partij: sassafras, pokhout, rabarber, acorus, aloë, alruin,
paradijshout, nardus, styrax, mirre, sagapenum, galbanum, caranna, kruidnagel,
nootmuskaat, peper, gember, kamfer, wierook, mastix, saffraan, tabak, suiker, en
zelfs goud, zilver, amber, parels, koraal, bezoar-steen (een kalksteen uit de inge-
wanden van herkauwers, in dit geval geiten), serpent-steen (die in een slangen-
kop zou groeien, maar in feite gepolijste kwarts is), hertengewei, olifantstand, ste-
kelvarkenhaar, saffier, ammoniak, salpeter, terpentijn, ivoor. Het spreekt voor zich
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dat dergelijke uitheemse kruiden en producten het meest gekend waren in
geprivilegieerde steden en centra, waar apotheken aanwezig waren, en vooral in
de havensteden, waar een bloeiende handel in uitheemse producten tot stand
kwam. Dit deel sluit af met tweehonderd modellen voor de aanleg van bloem-
perken, ‘Loof-wercken’, ‘Lat-wercken’, ‘Lust-hoven’ en ‘Hof-steden’, doolhoven,
en het opstellen van zonnewijzers. Een adembenemende schat aan gegevens voor
elkeen die interesse heeft voor tuinbouw, tuinaanleg, volksgeneeskunde, of volks-
cultuur der Lage Landen in het algemeen.

Marcel  De Cleene

Lit.: R.Tavernier, ‘Van verstandige en Nederlandse Hoveniers.Anderhalve eeuw populaire

tuinboeken in Noord en Zuid’, in: Ex officina,  (), pp. -.
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Ver standig tuinieren

DEN VERSTANDIGEN HOVENIER, OVER DE TWELF MAENDEN VAN’T JAER vormt het
tweede deel van Het vermakelyck landt-leven.Auteur was Petrus Nylandt, naar
eigen zeggen ‘medecijnen doctoor’. Het vermakelyck landt-leven was uitdrukkelijk
bedoeld als een hoveniershandboek ‘beschrijvende alderhande Prinçelijke en
Heerlijke Lust-hoven en Hof-steden, en hoe men deselve, met veelderley uytne-
mende Boomen, Bloemen en Kruyden, kan beplanten, bezaeijen en verçieren.’
Het boek bevat ook een bijlage met Twee hondert modellen van bloemperken, par-
terres en loofwerken, doolhoven, boomgaarden en moestuinen, fonteinen, zonne-
wijzers, enzovoort ‘tot onderrichtinghe voor alle Lief-hebbers en Hoveniers, om
Hof-steden en Lust-hoven konstelijck te vercieren.’ Uit onderzoek is gebleken
dat die modellen afkomstig zijn uit verschillende Vlaamse, Franse en Duitse bron-
nen. De doolhoven komen bijvoorbeeld uit het bekende modellenboek van
Hans Vredeman de Vries, Hortorum viridariorumque elegantes et multiplices formae
(Antwerpen, ), de bloemperken zijn afkomstig uit de Nova architectura curiosa
van Georg Andreas Böcker (Nürenberg, ) en uit Le Thrésor des parterres de
l’univers van Daniel Loris (Genève, ), terwijl de Franse parterres werden
overgenomen uit het Livre de différents desseigns de parterres van Daniel Rabel
(Paris, ).
Dit soort modellenboeken was in de zestiende en de zeventiende eeuw een
belangrijke inspiratiebron bij het ontwerpen van tuinen. Men mag ze gerust ver-
gelijken met de tuintijdschriften en tuinboeken van vandaag. Hoewel het hier
om modellen van imaginaire, ideale tuinen ging, mag men aannemen dat ze een
goed beeld geven van de Hollandse classicistische tuin in het midden van de
zeventiende eeuw. Het gaat niet langer uitsluitend om nutstuinen, maar om tui-
nen die vooral voor sier en status bedoeld waren. Ze zijn meestal rechthoekig en
strak symmetrisch opgebouwd, met een veelvoud van geometrische figuren die
tezamen een labyrint van paden en perken vormen. De tuinen hebben meestal
een fontein of een ander architecturaal element in het centrum. De invloed van
de Italiaanse renaissance en de Franse barok is alomtegenwoordig, maar toch dra-
gen de ontwerpen nog duidelijk de stempel van de omsloten middeleeuwse tuin:
de basisindeling van vierkanten en rechthoeken onderling verbonden door
paden, het hekwerk en de haagjes, de loofgangen en -priëlen... Die modellen
verheffen de tuin echter tot onderwerp van zelfstandige artistieke en ruimtelijke
vormgeving die losstaat van utilitaire doeleinden – wat manifest het geval is bij
de modellen van Vredeman de Vries en Loris. Daardoor wordt die besloten mid-
deleeuwse tuin getransformeerd tot een architectonische compositie, opgevat als
een harmonisch, bijna mathematisch geheel.
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Fascinerend om zien is dat ook een aantal hedendaagse kunstenaars op een ver-
gelijkbare manier met tuinen bezig zijn, en soms zelfs teruggrijpen naar die oude
modellen. Enkele jaren geleden realiseerde de Duitse kunstenaar Olaf Nicolai in
het Parijse park La Courneuve bijvoorbeeld een labyrint van borstels, gebaseerd
op een van de modellen uit Le Thrésor des parterres de l’univers van Daniel Loris.
Van een heel andere orde zijn de Labyrinth & Pleasure Gardens, een serie lithogra-
fieën van de Belgische kunstenaar Jan Vercruysse. Hier geen expliciete verwijzing
naar dat verleden, al gebruikt Vercruysse wel de grammatica van dat verleden.
Meer zelfs, hij blaast ook de idee van de tuin als hortus ludi uit de renaissance
nieuw leven in. De tuin der lusten als profane interpretatie van het paradijs, die
plaats biedt aan het spel van de minne, de retoriek, de filosofie, de poëzie…
‘Mijn tuinen zijn contemplatieve tuinen, filosofische tuinen, om in te wandelen,
rustig te gaan zitten, wat te praten, te mijmeren, te dromen…’ zegt Vercruysse.
Waarmee hij bijna letterlijk herhaalt wat Justus Lipsius vierhonderd jaar geleden
schreef in zijn De constantia in publicis malis (‘Over standvastigheid bij algemene
rampspoed’): ‘Dit is het ware gebruik en doel van de tuin: rust, afzondering, den-
ken, lezen en schrijven, en dat alles in ontspanning en als het ware spelenderwijs.’
De tekeningen van Vercruysse zijn weliswaar niet bedoeld als ‘modellen’, zelfs
niet als ‘tuinen’ in de klassieke betekenis van het woord. Het zijn autonome
kunstwerken, zo benadrukt hij, ontstaan naar aanleiding van de discussie over de
mogelijkheid en de zinvolheid om hedendaagse kunst te plaatsen in parken en
op pleinen. Maar de bedoeling was meteen wel om ze op het terrein te realise-
ren, om die tuinen echt aan te leggen. Een eerste tuin werd in september 

geopend in het Duitse Clarholz, een tweede tuin wordt momenteel gerealiseerd
in Knokke. Op een ogenblik dat de tuinarchitectuur zich al te vaak beperkt tot
het ‘begroenen’ van straten en pleinen en het creëren van pittoreske tafereeltjes,
zorgen de poëtische visie van Vercruysse, zijn droom van een mooiere wereld en
zijn gevoelige omgang met geschiedenis en traditie, voor een boeiende confron-
tatie.

Paul  Geer t s
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Cornelis Kelderman, Onder-wys voor alle vroed-vrouwen, raeckende hun ampt ende plicht
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Cornelis Kelderman,

Onder-wys voor alle vroed-vrouwen,

raeckende hun ampt ende plicht

Brugge, Ignatius van Pee, 

Exemplaar: Brugge, Openbare Bibliotheek, CDM 

DIT IS EEN MERKWAARDIG EN ENIGSZINS NAÏEF LEERBOEKJE voor vroedvrouwen,
opgesteld door de Brugse stadschirurgijn Cornelis Kelderman (–). Hij
schreef het in  als begeleiding van zijn onderwijs aan de Brugse vroedvrou-
wen. Kelderman verklaarde zozeer vereerd te zijn om als ‘gewoon’ chirurgijn
naast de medicinae doctores aangesteld te worden tot professor en examinator van
de vroedvrouwen, dat hij het boekje opdroeg aan het stadsbestuur.Wellicht was
dat niet meer dan een stijlfiguur, want Kelderman had als chirurg reeds vele
voorname functies bekleed.
Het zeer beknopte werkje is opgesteld in vraag- en antwoordstijl, een destijds
veel gebruikte vorm voor didactische werkjes. De materie wordt behandeld in
 vragen, verdeeld over  hoofdstukken. Het valt daarbij op hoezeer de
hedendaagse verloskundige zich kan vinden in zijn informatie, zolang de vakman
het maar over praktische handvaardigheid heeft.Aan zijn beschrijving van het
onderzoek van de baarmoederhals bij de bevalling is geen woord af te dingen of
toe te voegen. Kelderman beschrijft een zeer correcte techniek van de stuitver-
lossing, of om de placenta af te halen op het geleide van de navelstreng. De
vroedvrouw moet de oogjes van de pasgeborene wassen met warme wijn en
nakijken of het kind plast en de anus doorgankelijk is. Kelderman keert zich met
gezond verstand tegen enkele misvattingen. Hij verzet zich tegen de gewoonte
om de navelstreng leeg te strijken naar het kind toe. Het bloed dat zo naar de
baby wordt toegestuurd is niet versterkend, en het kan gevaarlijk zijn vermits het
klonters bevat. De navelstreng afknippen op een verschillende lengte bij beide
geslachten is futiel: de natuur laat de navelstreng bij beide geslachten immers op
dezelfde wijze afvallen.
Maar deze bewijzen van praktisch vakmanschap staan in fel contrast met het
voorwoord.Wellicht om te tonen dat zijn geleerdheid niet voor die van de docto-
res medicinae moet onderdoen, geeft de auteur er een dorre en wijdlopige uiteen-
zetting over de ontwikkeling van de foetus – berustend op een geheel uit de
context gerukt fragment van Descartes’ Tractaat over de dioptrie!



GEBOORTEN

dagelijks binnenwerk def  05-02-2007  11:42  Pagina 81



Het zou Kelderman, die in  ontslag nam en in  stierf, wel zeer gevleid
hebben te weten dat zijn boekje meerdere drukken zou kennen, en tot het einde
van de achttiende eeuw zou opgenomen blijven in bundels met didactische lite-
ratuur voor vroedvrouwen. En er is meer. Het exemplaar van Keldermans werkje
dat in mijn handen kwam, werd rond  aan mijn tante cadeau gedaan door
een oude Brugse volksvrouw. Ze had vernomen dat ik geneeskunde studeerde,
en stond dit kleinood af met de woorden ‘dat het haar neve nog van passe ging
komen.’ Een mooi bewijs dat Keldermans boekje in de Brugse volkswijken –
waar een dokter of een erkende vroedvrouw dure personen waren – nog tot
diep in de twintigste eeuw gold als een kostbare bron van verloskundige wijs-
heid.

Paul  Defoor t

Lit.:A. Van Den Bon, Het achthonderd jaar oude Sint-Janshospitaal van de stad Brugge, Brugge,

; C. Kelderman, Onderwijs voor alle vroed-vrouwen, raeckende hun ampt ende plicht. Eerste edi-

tie, Brugge . Re-editie, met inleiding door P. Boeynaems, Alphen, ; P. Defoort, ‘Cornelis

Kelderman.An obstetrician with kudos in th-century Bruges’, in: E. Fierens, J.P. Tricot,

Th. Appelboom, M. Thiery, Proceedings of the XXXIInd International Congress on the History of

Medicine,Antwerp, – September  (Brussel, ), pp. -.
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Beval l ing in vraag en antwoord

DIT ZEVENTIENDE-EEUWS VROEDKUNDIG HANDBOEKJE is een interessant tijds-
document, temeer daar het geschreven werd door een chirurg met de bedoeling
de achtergrondkennis van vroedvrouwen te verbeteren. Een georganiseerde
vroedvrouwenopleiding bestond in die tijd niet; de overgeleverde kennis was
vooral praktijkgericht. In het zeventiende-eeuwse Brugge wou Kelderman kennis
van de fysiologie en pathologie van de verloskunde bijbrengen aan vroedmees-
ters en vroedvrouwen.Voortaan moesten ze een examen afleggen om hun kennis
aan te tonen. Hiertoe stelde hij een Nederlandstalig (maar sterk door de streek-
taal gekleurd) boekje samen, met praktijkgerichte vragen en antwoorden.
De inleiding is eerder saai, en bevat een weinig opwindende beschrijving van de
foetale ontwikkeling. In de volgende hoofdstukken komt de nadruk echter te
liggen op het vakmanschap van een gedreven en ervaren verloskundige, die zijn
vaardigheden wil overdragen op de zorgverstrekkers van moeder en kind. Het
onderzoek van de zwangere vrouw, het volgen van de arbeid en de begeleiding
van de bevalling zijn nog steeds actueel, alhoewel het instrumentarium met de
tijd mee geëvolueerd is. Belangrijk is het grote belang van de kliniek, aangezien
er weinig of geen technologische middelen voorhanden waren. Bij de vraag naar
het begin van de arbeid – nog steeds een moeilijke diagnose – legt hij de nadruk
op ‘de lendenpijn die verdubbelt tot beneden in de buik en de liesstreek, het
aangezicht dat rood aanloopt, flauwten en braken, bevingen en een warm lijf ’:
beter kun je het niet omschrijven.
Ook de evolutie van de baarmoederhals en de ontsluitingsfaze worden accuraat
beschreven, op een manier die anno  nog steeds overeind staat. Reeds in die
tijd besefte men dat hygiëne, steun en comfort belangrijk zijn (korte nagels om
vrouw en kind niet te kwetsen, olie en warme doeken...); ook in de zeventiende
eeuw waren er drie tot vier vrouwen nodig om het baringsproces te begeleiden.
Naast technologische kennis spreekt uit Keldermans boekje ook respect voor de
barende vrouw, die hij op een zo humaan mogelijk manier tracht te ondersteunen.
Kelderman waarschuwt reeds voor problemen van oudere barenden, weliswaar
zonder ‘evidence-based’ argumenten. Hij doceert dat een jonge, tere vrouw met
tere huid vlugger zal ontsluiten en makkelijker zal bevallen dan een oudere
vrouw (een vrouw die ouder is dan  jaar – sic!), ‘want als een Vrouw over de
 Jaeren, eerste Kinderen moet baeren, het is zeker dat zij een vaster huyd als
die van jonger jaeren draegt.’ Ook in vele Afrikaanse regio’s wordt bij een eerst-
barende van ouder dan  jaar een primaire sectio voorgesteld uit vrees voor
meer baringspathologie.
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Wat het baringsproces zelf betreft, maakt Kelderman een onderscheid tussen de
werking van de natuur, waarbij de vroedvrouw, zolang alles goed gaat, enkel
moet observeren, en het ‘hand-werck’ van de hulpverlener bij verloskundige
complicaties. Zijn beschrijving van interventies (‘hand-reikinge’) bij schouder-
dystocie is nog steeds actueel. Ook het voorgestelde beleid bij tweelingen getuigt
van ervaring en inzicht.
Kortom, dit verloskundig handboekje is aangename literatuur voor iedereen die
actief betrokken is bij zwangerschap en bevalling. De vraag- en antwoordvorm
blijft een interessante manier om de kennis terzake te toetsen.

Marleen Temmer man & Hans Ver s trae len
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Reynaert den vos oft Der dieren oordeel

Antwerpen, Hieronymus V Verdussen, [ca. ]
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Reynae r t  den vos  o f t  Der  d i e r en  oo rdee l

Antwerpen, Hieronymus V Verdussen, [c.]
Exemplaar:Antwerpen, Stadsbibliotheek, C :ex. [C- c]

HET LITERAIRE PERSONAGE Reynaert de vos is  jaar oud. De vos kreeg zijn
naam voor het eerst in de Gentse, Latijnse Ysengrimus. Reynaert is het bekendst
uit het meesterwerk van onze (Middelnederlandse) literatuur: Van den vos
Reynaerde (of Reynaert I), geschreven kort na , wellicht door de Gentse
lekenbroeder Willem van Boudelo (een cisterciënzerabdij in het Wase Stekene).
In dit verhaal wordt de vos voor het hof van koning Nobel de leeuw gedaagd.
Reynaert verschijnt na mislukte bodetochten van Bruun de beer en Tibeert de
kater uiteindelijk voor de koning, maar zal door een meesterlijk leugenverhaal
over een staatsgreep en een grote schat toch kunnen ontsnappen. Hij laat de
gevestigde orde in chaos achter.
Na  bewerkte een anonieme auteur het verhaal en verdubbelde hij de lengte
ervan. Deze West-Vlaamse Reynaerts historie (of Reynaert II) mondt opnieuw uit in
een triomf van de vos, deze keer na een tweegevecht op leven en dood met
Isegrim de wolf. Reynaert wordt als raadsman van de koning aangesteld. De
schalk of slechte raadgever is heer en meester in de hofgemeenschap. Reynaert II
was tot in de romantiek bekend en vormde de basis van Duitse en Engelse
bewerkingen, waardoor het verhaal in heel Europa bekend geraakte, met Goethe
als beroemdste bewerker. Ook in de zeventiende eeuw was het vossenverhaal
bekend. De vos past zich immers als een kameleon aan elke tijd aan. De Reynaert
is de spiegel van alle tijden.
In  werd Reynaert de Vos op de index van verboden boeken geplaatst, waar-
door de drukker van deze Index, Christoffel Plantijn, de  exemplaren van zijn
eigen, voor de Latijnse school bestemde druk moest vernietigen. Na deze boek-
verbranding moest elk Reynaertdrukje een kerkelijke goedkeuring of approbatie
krijgen. Religieuze en scabreuze verwijzingen werden geschrapt of gewijzigd om
de katholieke censoren ter wille te zijn.
Het hier getoonde Reynaertexemplaar werd tussen  en  gedrukt door
Hieronymus V Verdussen, op de Antwerpse Grote Markt. De illustraties waren al
in  ontworpen voor de luxueuze rijmdruk ’t Vonnis der dieren, over Reynaert
den Vos, oft Spiegel der Archlistigcheyt van de Antwerpse notaris Segher van Dort.
De ontwerper van de prenten, Erasmus Quellinus II of Quellijn de Jongere
(–), was een leerling en medewerker van Rubens. Hij was actief als por-
tret- en historieschilder, meester in de filosofie, dichter en lid van de rederijkers-
kamer De Violiere. Na de dood van Rubens werd hij de officiële stadsschilder
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van Antwerpen. Jan Christoffel Jegher (–), die vaak voor de Moretussen
en voor Rubens werkte, was de houtbloksnijder en etser.
Het Reynaertverhaal werd in de zestiende en zeventiende eeuw in de
Nederlanden wellicht meer dan veertig keer gedrukt. In het Zuiden waren de
teksten sterker gecastigeerd (‘gekuist’) dan in het Noorden en daardoor slechts
een waterig afkooksel van de stevige kost die de middeleeuwers geserveerd kre-
gen.We illustreren dit met een passage uit het tweegevecht. Rein laat zich als
voorbereiding op de strijd kaalscheren en met vet insmeren. Hij slaat zijn bepiste
staart op de kop van de wolf, strooit hem letterlijk zand in de ogen en krabt hem
een oog uit.Toch dreigt hij te verliezen wanneer hij onder Isegrim terecht komt.
Vleien helpt niet meer. Reynaert knijpt daarop Isegrim in het kruis, waardoor de
wolf bloed spuwt en het bewustzijn verliest. In de niet-gecensureerde Middel-
Nederlandse tekst wordt de wolf ongenadig in het kruis getast. In de moderne
vertaling van Arjan van Nimwegen luidt het:

Terwijl Isegrim zo tegen hem praatte, stak hij zijn andere hand naar bene-
den tot onder tussen zijn benen, greep hem op het juiste moment vast bij
zijn kloten en kneep hem zo hard dat hij wel luid moest briesen en jan-
ken.Toen trok Reinaert zijn hand, die nog in zijn muil stak, eruit. Isegrim
had zoveel pijn doordat Reinaert zo aan hem trok dat hij van ellende
bloed spuwde en hij van narigheid ook zijn stront van achteren liet lopen.

Bij Verdussen, na de goedkeuring van de kerkelijke censor:

De wijle Isegrim soo vee snaterens hadde / stack Reynaert propelijck sij-
nen poodt onder Isegrims buyck / ende greep hem daer / ende neep
hem soo seer / dat hy hem van pijne dede bloedt spouwen.

De zeventiende-eeuwse Reynaertboekjes fungeerden als ‘leerboekjes’ vol wijze
lessen, zoals het in de wervende ondertitel van het drukje uit  duidelijk
wordt gemaakt: In het welck door Coninck LION ende sijne Heeren, de schalckheydt van
Reynaert den Vos wort ondersocht ende gheoordeelt. ’t Verhael seer ghenuchelijck / ende
profijtighe Morale Bedietselen mede-brenghende. Het boek is geschreven om ‘groote
leeringhen’ in te vinden (Voor-reden). Zoals zijn middeleeuwse alter ego is
Reynaert een schurk en een hypocriet, maar hij wordt ook geloofd om zijn
intellectuele capaciteiten. Het verhaal is een soort fabel met praktische morele
levenslessen voor de ‘Jonckheyt’: hoe kan men zich wapenen tegen bedriegers en
leugenaars, hoe moet men list met list bekampen, hoe moet men zijn verlangens
en hebzucht beheersen? Het was bedoeld om een burgerlijk, goed opgeleid,
jeugdig publiek te onderrichten. De term ‘volksboek’ is daarom discutabel.
De verdere geschiedenis van dit Antwerpse exemplaar is uitzonderlijk goed
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gedocumenteerd door gebruikssporen en eigendomskenmerken.Waar school-,
lees- en volksboekjes meestal stukgelezen werden, legde dit exemplaar een inter-
nationaal bibliofiel parcours af. Het behoorde achtereenvolgens toe aan een zeke-
re ‘Mr. [William] Young’, aan de Engelse bibliofiel James Ames en aan de Gentse
filoloog Constant-Philippe Serrure. Op  oktober  kwam het kleinood in
het bezit van de Antwerpse Stadsbibliotheek, die nog een tweede, identieke
Verdussendruk bezit.Van een derde exemplaar (Universiteitsbibliotheek
Amsterdam) werd in  een facsimile gedrukt, waardoor dit boekje momenteel
voor een ruim publiek beschikbaar is.

Rik van Daele

Lit.: J.D. Janssens, R. van Daele, Reinaerts streken.Van  voor tot  na Christus, Leuven,

; H. Menke, Bibliotheca Reinardiana.Teil I: Die europäischen Reineke-Fuchs-Drucke bis zum

Jahre , Stuttgart, ; E.Verzandvoort, P.Wackers, Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel.

Facsimile van het rond  in de drukkerij van Hieronymus Verdussen vervaardigde volksboek,

Antwerpen/Apeldoorn, .
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Als de vos de pass ie  preekt

DEZE SATIRISCHE PRENT (AQUAREL OP PAPIER) werd gemaakt toen een ingewik-
kelde discussie tussen vakbonden en patroons nog maar eens de kop op stak. Dat
loonlastenverlaging misschien meer banen zou kunnen opleveren, stemde toen-
malig minister van begroting Johan Vande Lanotte tot nadenken...
Tegen het licht van begrotingen die moeten sluiten levert dat jaarlijks overhaast
geknutsel op.Wat aantoont dat lange-termijndenken niet meteen het parade-
paardje van een politicus is. Ook al verkondigen ze met trots de blijde bood-
schap.
Hier komen we op het geliefd actieterrein van de cartoonist. De waarnemer, de
luis in de pels, de slimme clown of de wijze dwaas die al lachend de waarheid
mag zeggen. Hij kent ook als geen ander het gezegde: ‘Boer, pas op uw kippen
als de vos de passie preekt!’ Daarom is de schaduw van Johan Vande Lanotte in
deze prent de schaduw van een vos... De sluwe vos die ons aan nog een andere
uitspraak doet denken: ‘Politiek is de kunst van het liegen.’ Cartoonisten zeggen
niet dat dat altijd zo is, maar ze zijn op hun hoede. Cartoonisten zijn geen doem-
denkers. Het zijn kunstenaars die het scherpe potlood verkiezen boven het zach-
te penseel, en graag spelen met de gezonde ironie die door hun aderen stroomt.
Wat cartoonisten doen leunt nauw aan bij het Reynaertverhaal, namelijk: de
machthebbers van een land een spiegel voorhouden. Hun ijdelheid relativeren.
Hun streken bespotten. Niet altijd even cru als Reinaert dat deed, maar vaak
even sluw als de beleidsmakers zelf.
Bovendien is de kracht van het beeld niet te onderschatten. In de snelle waanzin
van deze tijd is er niet altijd de ruimte om een stuk of een editoriaal te lezen.
Een cartoon legt in één ogenblik de vinger op de wonde of kan in geen tijd op
de lachspieren werken.
In de korte kracht van een kopstoot, in luid handengeklap, in uitbundig gescha-
ter, of in de lange stilte van een glimlach: de spotprent kan in vele gedaanten
opduiken... net als Reynaert de Vos.

Kar l  Meer sman
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Johan Vande Lanotte door cartoonist Karl Meersman.

‘Als de vos de passie preekt, boer pas op uw kippen!’

Eerder gepubliceerd in Trends-magazine.
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Joannes Baptista I Christyn, Histoire generale des Pais-Bas, contenant la description des XVII. provinces

dln. Brussel,Weduwe van Franciscus II Foppens, 
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Joannes Bapt i s ta  I Chr i s tyn,

His to i r e  gene ra l e  de s  Pa i s -Bas,

con t enant  l a  de s c r ip t i on de s  XVI I . p rov in c e s

dln, Brussel,Weduwe van Franciscus II Foppens, 

Exemplaar: Brussel, Bibliotheca Wittockiana

OP ÉÉN JUNI  VERTROK PIERRE GAUDRON, een welgestelde Fransman, met
de koets van Parijs op een plezierreis door de Nederlanden en Engeland.
Onderweg tekende hij minutieus zijn ervaringen op in een dagboek: monumenten
en bezienswaardigheden die hij zag, culinaire revelaties, het mondaine amusement
van theater, dans en opera. Gaudrons handgeschreven Memoire du voyage de
Hollande et d’Angleterre que j’ay fait cette année bevindt zich nu in de Antwerpse
Stadsbibliotheek (onder nummer B  [C-e]). In Brussel trekt maen qui
pisse zijn aandacht, net als het sierlijke gotische stadhuis of het statige warande-
park. Gaudron houdt slechts kort halte in Mechelen en gaat zich vervolgens ver-
gapen aan de rijke Antwerpse kunstschatten en het beroemde Rubenshuis, waar-
na hij nog een tourtje over de Meir maakt. Na een vluchtige blik op de Gentse
Vrijdagmarkt reist hij door naar Brugge om er de Heilige Bloedkapel, het belfort
en de Bourgondische praalgraven te bewonderen. Oostende is de laatste grote
Vlaamse stad die hij op zijn reis door de Nederlanden bezoekt.
Wie in de zeventiende of achttiende eeuw over voldoende vrije tijd en geld
beschikte, kon net als Gaudron enkele korte plezierreisjes of een langere Grand
Tour ondernemen, naar absolute topbestemmingen als Italië en Frankrijk maar
evengoed naar regio’s met minder renommee zoals het Duitse Rijk, Engeland of
de Nederlanden. Sinds de late zestiende eeuw verschenen er voor deze groeiende
groep toeristen avant la lettre alsmaar meer handzame reisgidsjes.Als antwoord op
de toenemende vraag bracht de Brusselse uitgever Franciscus Foppens in  de
Délices des Païs-Bas op de markt, een ampele reisgids die de steden, monumenten
en bezienswaardigheden in detail beschreef. (Het getoonde boek, Histoire generale
des Pais-Bas, is één van de vele latere herdrukken. Het dateert uit ; hier en
daar is de tekst een beetje bijgewerkt.) Naast enkele andere reisboekjes was het
precies dit boek dat Gaudron ter hand nam om zijn Nederlandse reis in goede
banen te leiden.
Wanneer men de Délices vluchtig doorbladert, springen al meteen enkele grote
overeenkomsten, maar ook sterke verschillen met onze moderne reisgidsjes in
het oog. In Foppens’ reisboek ontbreekt elke praktische aanwijzing over koetsen



REIZEN
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die je van de ene naar de andere stad kan nemen of over herbergen waar je de
nacht kan doorbrengen. Omwille van de beperkte ‘houdbaarheid’ van dit soort
gegevens werden ze wellicht geschrapt. Opmerkelijk zijn ook de wijdlopige
beschrijvingen van de geschiedenis van een stad en haar bestuursvorm, een cate-
gorie die beantwoordde aan het educatieve ideaal van vroegmodern toerisme.
Wie in de zeventiende eeuw wilde reizen, zo luidde het credo, moest zich een
gedegen historische en politieke kennis eigen maken, die in een latere ambtelijke
carrière van nut kon zijn.
Precies deze ietwat droge passages over geschiedenis en lokale instituties ontleent
Gaudron volledig aan zijn reisgids, waarna hij zich in zijn reisdagboek ten volle
kan uitleven in meer persoonlijke notities over bontgekleurde wandtapijten,
barok beeldhouwwerk, luxueuze paleizen, wilde volksfeesten of aparte zeden.
Daarom oefenen de Délices ook een sterke invloed uit op de wijze waarop
Gaudron naar het verleden van de Nederlanden kijkt. Keer op keer beschrijft de
Franse reiziger belegeringen, bloedige veldslagen en smadelijke nederlagen in een
dramatische stijl die hij rechtstreeks aan de historische evocatie van Foppens’ reis-
boek ontleent. Maar de Fransman staat vaak ook erg kritisch ten opzichte van
zijn reisgids. Meermaals vergelijkt hij de mooie afbeeldingen van gebouwen in
zijn reisgids met de realiteit en constateert hij met pijnlijke precisie de kleinste
vergissingen of afwijkingen. Gaudron verschilt ook vaak van mening met de
Délices waar het om schoonheid en esthetiek gaat.Terwijl zijn reisgids de
Brusselse warande als uiterst charmant voorstelt, vindt de Fransman het park
beneden verwachting. Karakterschetsen over de lokale bevolking vult Gaudron
aan met persoonlijke ervaringen. Zijn pikant relaas over het ietwat vreemde
Brusselse volksfeest van  januari, waarbij vrouwen hun man uitkleden en naar
bed dragen, reikt nog enkele bijkomende details aan die hij niet in zijn reisgidsjes
aantrof.

Ger r i t  Verhoeven

Lit.:A. Frank-van Westrienen, De groote tour.Tekeningen van de educatiereis der Nederlanders in de

zeventiende eeuw, Amsterdam, ; J.Towner, ‘The Grand Tour.A Key Phase in the History of

Tourism’, in: Annals of Tourism Research,  (), pp. -; E. Stols, ‘De Oostenrijkse

Nederlanden in de kijker van de buitenlanders’, in: H. Hasquin (red.), Oostenrijks België

(–). De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers (Gent, ), pp. -.



REIZEN

GERRIT VERHOEVEN studeerde

cultuurgeschiedenis van de

Nieuwe Tijd aan de

K.U.Leuven en boekwetenschap

aan de R.U.Leiden.Als aspirant

FWO-Vlaanderen werkt hij aan

een doctoraat over de ontwik-

keling van het toerisme in

vroegmodern Europa. Daar-

naast is hij lid van het

Centrum voor Stads-

geschiedenis aan de

Universiteit Antwerpen.
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Reisroute van Pierre Gaudron door de Nederlanden ()



REIZEN

VL A A N D ER EN  

H EN E G O U W E N  

BRA B A N T  

FR A N K RIJK  

Ie p e r  

O u d e n a a rd e  

M id d e lb u r g  

Scherpenheuv el

D o o r n ik  

T ie n e n  

L e u v e n  

Gent  

Antwerpen  

Mechelen  

Brussel  

Halle  

Bergen  
Valenciennes  

Duinkerken  

Oostende  
Brugge  
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Op rei s !

‘MAAK EEN VRIJ AUDIOVISUEEL WERK met als uitgangspunt een reisboek uit de
zeventiende eeuw...’ Ja, ik houd ervan films te maken, maar als ik één ding mag
noemen waar ik helemaal geen voeling mee heb, dan zijn het wel reisboeken uit
de zeventiende eeuw. Dus waar moest ik beginnen?
De meeste films die ik maak hebben iets ‘ouds’ over zich. Om de één of andere
bizarre reden is er, telkens als ik aan een nieuw project bezig ben, plots een
stemmetje in mijn hoofd dat zegt: ‘Goed, maar laat dit er nu uitzien als een
goedkoop Amerikaans televisiefeuilleton uit de jaren vijftig,’ en dan ben ik
meestal vertrokken. Geen weg meer terug. Ergens heb ik dus wel voeling met
een bepaalde oudheid, maar nu kreeg ik de opdracht wat te maken over iets dat
zich meer dan driehonderd jaar geleden ontwikkelde... Op bepaalde ogenblikken
zag ik dit echt niet meer zitten: wat moet ik nu met zo’n oud boek? Gelukkig
kon ik voor goede raad over het thema terecht bij de medewerkers van
Erfgoedbibliotheken Vlaanderen, en daar heb ik uiteindelijk veel aan gehad.
Gaandeweg raakte ik op dreef, tot er plots dat gekke stemmetje weer was: ‘Jaren
vijftig! Jaren vijftig!’ Ik kon er niets aan doen, maar ook nu weer heeft die perio-
de me geïnspireerd.

Hans Lettany



REIZEN

HANS LETTANY () studeert

regie op Sint-Lukas Brussel.

Van  tot  speelde hij

in het theatergezelschap

Abattoir Fermé, waarbinnen hij

ook de kortfilm Jacht op de

Snark () realiseerde. Hij gaf

verschillende workshops ani-

matiefilm voor kinderen, en

werkte als regisseur mee aan

enkele video’s van de dans-

academie in Wemmel binnen

het DynaMo2 project van de

Canon Cultuurcel Vlaanderen.

Hij schreef en regisseerde

onder meer Camelia (),

Perpetuum Mobile () en

Koffieman ().
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Hans Lettany,Voorstudie
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COLOFON

De tentoonstelling Het Dagelijks Boek. de-eeuwse lectuur anders bekeken is een

organisatie van ‘Erfgoedbibliotheken Vlaanderen’ en de ‘Short Title Catalogus

Vlaanderen’ met steun van de Vlaamse overheid.

Van maart tot en met september  is de tentoonstelling te zien in de Stadsbibliotheek

Antwerpen, de Centrale Bibliotheek van de K.U.Leuven, de

Bibliotheca Wittockiana in Brussel, de Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt, het

Museum Dr. Guislain in Gent (in nauwe samenwerking met de Gentse

Universiteitsbibliotheek), en de Openbare Bibliotheek in Brugge.

De gedigitaliseerde boeken en de verschillende commentaren zijn ook te raad-

plegen op www.hetdagelijksboek.be.

TENTOONSTELLING

Concept: Stijn van Rossem

Projectleiding: An Renard, Pierre Delsaerdt

Coördinatie: Ann Adriaensen, Mieke Lietaer, Evelien Kayaert, Steven van Impe,

Stijn van Rossem

Verdere uitwerking en organisatie: Patrick Allegaert,Annie de Coster, Martine De Reu,

Dirk Duwijn, Erna Mannaerts, Ludo Vandamme

Vormgeving: Hendrik De Leeuw en Frank Breugelmans (Stad Antwerpen)

Bruikleengevers: Antwerpen, Stadsbibliotheek; Brugge, Stedelijke Openbare Bibliotheek;

Brussel, Bibliotheca Wittockiana; Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België; Gent,

Universiteitsbibliotheek; Leuven, Centrale Universiteitsbibliotheek

CATALOGUS

Eindredactie: Pierre Delsaerdt

Illustratieredactie: Ann Adriaensen

Zetwerk en vormgeving: Compagnie Paul Verrept

Druk: Drukkerij Peeters, Leuven
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Meer informatie over de initiatiefnemers op

www.erfgoedbibliotheken.be

www.stcv.be

De uitgever heeft ernaar gestreefd auteursrecht en beeldrecht van de afbeeldingen te regelen

volgens de wettelijke bepalingen. Zij die niettemin menen alsnog rechten te kunnen doen

gelden, worden verzocht zich tot de uitgever te wenden.

v.u.An Renard, Hendrik Conscienceplein ,  Antwerpen

Gedrukt in België

ISBN 
/// 
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C II

De online-versie van de tentoonstelling Het Dagelijks Boek. e-eeuwse lectuur anders 

bekeken wordt permament in stand gehouden door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.  

Op www.hetdagelijksboek.be zijn de twaalf boeken integraal beschikbaar in 

gedigitaliseerde vorm en zijn de video- en geluidsopnames te raadplegen.  

Deze digitale editie van de gedrukte catalogus werd gerealiseerd in mei .  De 

inhoud bleef ongewijzigd.

 

 

Conversie en optimalisatie:  David Coppoolse

Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw (www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be) is een 

netwerk van erfgoedbibliotheken dat is voortgekomen uit ‘Erfgoedbibliotheken 

Vlaanderen’.  De organisatie beheert sinds  de ‘Short Title Catalogus Vlaanderen’, 

de online-bibliografie van in Vlaanderen gedrukte boeken uit de zeventiende en

achttiende eeuw (www.stcv.be).
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HET DAGELIJKS BOEK
Zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken

Catalogus bij de gelijknamige rondreizende tentoonstelling

maart – september 

HET DAGELIJKS BOEK
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