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Editoriaal 
De beschrijving van het in Vlaanderen gedrukte boek in de collecties van het Mechelse Stadsarchief draait 
op volle toeren. Onze nieuwe projectmedewerker, Diederik Lanoye, beschreef de afgelopen maanden alle 
zeventiende-eeuwse exemplaren. Daaronder bevindt zich een groot aantal unica. U leest er alles over in deze 
nieuwsbrief. 

Intussen is een aanvang gemaakt met de beschrijving van het achttiende-eeuwse drukwerk uit Vlaanderen 
dat in het Mechelse Stadsarchief wordt bewaard. Voor het eerst worden de edities uit de Verlichtingseeuw 
systematisch aan de online bibliografie toegevoegd. Omdat vrijwel elk exemplaar een nieuwe beschrijving 
oplevert, en omdat er heel wat nieuwe authority records voor drukkers en uitgevers moeten worden 
opgesteld, is dit opnieuw een belangrijke stap voor het STCV-project. Volgens de planning wordt dit werk in 
de zomer voltooid. 

Eveneens nieuw is dat van elk beschreven exemplaar de 
herkomstkenmerken en gebruikssporen systematisch in kaart worden 
gebracht. De bedoeling van dit experiment is dubbel. Enerzijds willen 
we de haalbaarheid van dit werk toetsen en de methodologie op punt 
stellen op basis van een ruime gevalsstudie. Anderzijds willen we meer 
te weten komen over de herkomst en samenstelling van de rijke 
collecties in het Mechelse Stadsarchief. 

Naast de eigenlijke samenstelling van de bibliografie wordt op de 
achtergrond de oprichting voorbereid van de vzw Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek. Tot de taken van deze vzw, die in 2009 
operationeel moet worden, behoort onder meer de bibliografische 
ontsluiting van erfgoedcollecties. Binnen dit kader zal de verdere 
uitbouw en het onderhoud van de STCV op een structurele basis 
gegarandeerd worden. Maar voor het zover is, probeert de STCV nog 
een aantal missing links in de databank weg te werken. Het betreft 
onder andere de opname van een duizendtal exemplaren uit de tweede 
helft van de zeventiende eeuw in de Antwerpse Stadsbibliotheek, die in 
de vorige fase wegens tijdgebrek onbeschreven bleven. Dit maakt het 
voorwerp uit van een vervolgdossier van de lopende projectfase.      GP  

De bibliotheekcollecties in het Mechelse Stadsarchief 

Ontstaan van de collecties 
In Mechelen wordt de historische stedelijke boekencollectie bewaard in het Stadsarchief. Deze bijzondere 
situatie is het gevolg van een besluit van het Mechelse stadsbestuur uit 1802 om één archivaris-bibliothecaris 
aan te stellen die zowel het stedelijke archief als de stedelijke boekencollectie onder zijn hoede kreeg. De 
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oprichting van een ‘volksbibliotheek’, die zou uitgroeien tot de Openbare bibliotheek, veranderde deze 
toestand niet, want op enkele kleine overdrachten na bleef de historische collectie in het archief. Deze 
bibliotheek zit verscholen onder de vleugels van het archief. Misschien verklaart dat waarom deze rijke 
collectie relatief onbekend is gebleven. 

De geschiedenis van de Mechelse stedelijke collecties gaat echter veel verder terug. Mogelijk al in de 
zestiende, en zeker in de zeventiende eeuw, beschikte de Mechelse magistraat over een eigen, niet-openbare 
boekencollectie. Sommige van deze exemplaren blijven ook nu nog herkenbaar aan hun banden met een 
goudgestempeld stadswapen. Dat supralibros vindt men bijvoorbeeld terug op het boek Iatricum votum  van 
de Friese arts Regnerus Bruitsma (Mechelen, Hendrick Jaye, 1617) dat de auteur zowel in de titel als met de 
handgeschreven opdracht aanbood aan het Mechelse stadsbestuur. 

Deze kern werd in de negentiende eeuw verder uitgebreid. Enerzijds 
kwamen de restanten van enkele andere Mechelse bibliotheken uit het 
ancien régime in de Mechelse collecties terecht. De belangrijkste 
hiervan is zonder twijfel de bibliotheek van de Grote Raad. De eerste 
honderden nummers van de Algemene bibliotheek bestaan grotendeels 
uit statige min of meer uniform uitgevoerde folio-banden die op de rug 
hun herkomst tonen: ‘Au Grand Conseil’. Dat het niet om de 
handbibliotheek van de raadsheren ging, blijkt uit de goede staat waarin 
de plakkatenverzamelingen, juridische traktaten en consulten verkeren. 
Ook delen van de bibliotheek van de Mechelse aartsbisschop Thomas 
Philippe d’Alsace (1716-1759) en van het Mechelse grootseminarie 
kwamen in de stadscollecties terecht. 

Tijdens de negentiende en twintigste eeuw leverden verzamelaars een 
belangrijke bijdrage aan de verdere uitbouw van het boekenbestand. 
Talloze stempels, ex librissen en handgeschreven plaatskenmerken of 
aantekeningen wijzen op de tussenkomst van personen als Auguste de 
Bruyne, Willem van Caster, Jakob Muyldermans, Henri Cordemans-de 

Bruyne en vele andere Mechelse bibliofielen die vaak zeer genereus waren in hun schenkingen aan de stad. 

Het resultaat van dit alles is een collectie die is opgesplitst in twee grote delen: de Algemene bibliotheek en 
de Mechelse bibliotheek. Beide collecties bevatten zowel grote aantallen oude drukken als recente 
publicaties. We beperken ons in deze context tot de eerste categorie. De Algemene bibliotheek bevat ruw 
geschat tweeduizend drukwerken van vóór 1800. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit de eerder 
vermelde ‘erfenissen’ van de Grote Raad en andere oude bibliotheken en het gaat dan ook vooral om 
juridische en theologische werken maar ook om boeken over de geschiedenis van de Nederlanden, 
natuurwetenschappen, geneeskunde en dergelijke meer. Het resultaat van enkele generaties Mechelse 
bibliofilie is beter af te lezen in de Mechelse bibliotheek. In deze collectie vinden we werken terug die op 
één of andere wijze betrekking hebben op Mechelen. Het betreft ruwweg een 1750-tal drukken van vóór 
1800. De bijzondere interesses van enkele verzamelaars blijkt uit enkele ‘deelcollecties’ binnen de Mechelse 
bibliotheek. Zo is er een reeks van veelal achttiende-eeuwse catalogi van Mechelse boekveilingen bewaard, 
niet zelden met aantekeningen van verkoopsprijzen en kopers. Verder verdienen ook de tientallen edities 
van de officiële catechismus van het aartsbisdom Mechelen een vermelding. Uiteraard bevat deze collectie 
ook een aanzienlijke verzameling van soms zeldzame uitgaven van de werken van de Mechelse botanicus 
Rembert Dodoens (1517-1585). 

Het zeventiende-eeuwse drukwerk uit Vlaanderen 
Tussen 1 oktober en 31 januari werden alle zeventiende-eeuwse drukken uit Vlaanderen beschreven. 699 
exemplaren, zowel afkomstig uit de Mechelse als de Algemene bibliotheek, werden toegevoegd in 609 
verschillende beschrijvingen. Grafiek 1 toont de verhouding tussen dubbele exemplaren en nieuwe 
beschrijvingen voor de belangrijkste centra in de Nederlanden. Het hoge aantal Antwerpse drukken bestaat 
vooral uit de eerder genoemde juridische uitgaven in-folio uit de bibliotheek van de Grote Raad. Leuvense 
en Brusselse drukken zijn in de Mechelse collecties weliswaar minder talrijk, maar voor beide centra ging het  
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Grafiek 1. Nieuwe beschrijvingen en dubbele exemplaren in de collecties van het 
Stadsarchief Mechelen (17de eeuw) 

om meer dan de helft nieuwe beschrijvingen. De grafiek maakt in elk geval duidelijk dat deze bibliotheek 
een unieke vindplaats is voor Mechelse drukken. Twee derden van de Mechelse edities waren nog niet 
eerder opgenomen in de STCV. Bovendien vermoeden we dat een belangrijk deel van de 34 nieuw 
beschreven drukken zonder impressa ook van Mechelse origine zijn.

De Mechelse drukkers in de zeventiende eeuw 
De eerste drukpersen werden in Mechelen gemonteerd 
tijdens het calvinistische bewind van 1580 tot 1585. De 
herovering door Farnese betekende het einde van deze 
korte periode van drukactiviteit. Mechelen moest wachten 
op de komst van de Engelse emigrant Hendrick Jaye 
(† 1643) vooraleer de stad vanaf 1610 weer over lokale 
persen kon beschikken. Jaye had eerder in Antwerpen en 
Brussel gewerkt. Het geslacht Jaye zou het drukkersbedrijf 
in het zeventiende-eeuwse Mechelen overheersen. Toch 
waren er ook enkele andere spelers op de markt. In 1622-
1623 verscheen een drietal werkjes gedrukt door Godefroy 
Huet († 1633?). Gysbrecht Lints († 1708), een voormalige 
werknemer van de Jayes, werd in het laatste derde van de 
eeuw een concurrent van Jan (1619-1690) en Robert Jaye 
(1615-1672), die na de dood van hun vader elk hun eigen 
drukkersatelier hadden opgestart.  

Grafiek 2 toont de verhouding tussen dubbele en nieuwe exemplaren voor deze Mechelse drukkers. De 
aangroei van de STCV-databank voor deze drukkers varieert van goed de helft voor Hendrick Jaye tot 
ongeveer 75% voor Jan Jaye en Gysbrecht Lints. De omvang en volledigheid van de Mechelse collectie 
komt nog beter tot uiting wanneer we de virtuele STCV-‘collectie’ naast het Mechelse bestand plaatsen. Alle 
tot nog toe beschreven drukken van Huet (3), van Hendrick (45) en van Robert Jaye (22) zijn aanwezig in 
de Mechelse collecties. Van Jan Jaye is voor 70 van de 75 STCV-beschrijvingen een exemplaar beschikbaar in 
Mechelen, voor de weduwe Jaye zeven van de negen en voor Gysbrecht Lints 63 op 73. Op 17 werken na is 
de Mechelse collectie dus ‘compleet’! 
 

 
Drukkersmerk van Hendrick Jaye (SAM 
M.04721a/B) 
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Grafiek 2. Nieuwe beschrijvingen en dubbele exemplaren van edities van 17de-eeuwse 
Mechelse drukkers in de collecties van het Stadsarchief Mechelen 
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% 2° 4° 8° 12° 16° 18° 

H. Jaye 9 39 22 26 2 2 

J. Jaye 0 51 33 13 0 3 

R. Jaye 5 62 19 14 0 0 

G. Lints 2 65 21 10 0 2 

Grafiek en tabel 3. Edities van vier 17de-eeuwse Mechelse drukkers ingedeeld naar 
formaat. Grafiek in absolute aantallen, tabel in procenten 

Wat voor boeken kwam er van de persen van deze Mechelse drukkers? Grafiek 3 verdeelt de drukken van 
de vier belangrijkste drukkers (vader en zonen Jaye en Gysbrecht Lints) naar formaat. Boeken in folio-
formaat waren zeldzaam in Mechelen. Hendrick Jaye drukte er een viertal, Gysbrecht Lints en Robert Jaye 
elk één en Jan Jaye geen enkel. Het kwarto-formaat komt het meest voor in het Mechelse drukwerk. 
Hendrick Jaye drukte ongeveer vier op de tien boeken in-kwarto, Jan Jaye iets meer dan de helft en bij Lints 
en Robert Jaye liep dit op tot bijna twee derden. Vooral Jan Jaye drukte ook regelmatig octavo’s (drie op de 
tien tegenover ongeveer twee op de tien voor de anderen) terwijl Hendrick Jaye zich een man van uitersten 
toont, want naast het grootste aandeel drukken in-folio drukte hij ook relatief veel in-duodecimo (een kwart 
van zijn fonds tegenover ongeveer één op de tien bij de rest). Het fonds van Hendrick Jaye, werkzaam in de 
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eerste helft van de zeventiende eeuw, lijkt dus enigszins af te wijken van dat van zijn zonen en hun 
concurrent, die alledrie voornamelijk werkzaam waren in de tweede helft van de eeuw. 
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% <1 <2 <4 <8 <16 <32 <64 <128 

H. Jaye 11 4 7 24 43 9 0 2 

J. Jaye 21 20 13 20 9 10 4 3 

R. Jaye 14 24 24 14 0 0 10 14 

G. Lints 10 37 16 17 5 12 0 3 

Grafiek en tabel 4. Edities van vier 17de-eeuwse Mechelse drukkers ingedeeld naar 
aantal vellen. Grafiek in absolute aantallen, tabel in procenten 

Voor grafiek 4 werden de werken onderverdeeld naargelang hun omvang. Daarvoor werd telkens voor elke 
druk het aantal gebruikte vellen berekend. Voor de indeling werd gekozen voor een exponentiële schaal. De 
eerste categorie bevat werken die één of een deel van een vel in beslag nemen, de tweede werken van één 
tot twee vellen, de derde boekjes van twee tot vier vellen, de vierde van vier tot acht enz. De overgang van 
de ene categorie naar de andere betekent telkens een verdubbeling van de in te zetten middelen. Voor een 
boekje van vier vellen had de drukker dubbel zoveel papier en inkt nodig als voor een boekje van twee 
vellen. Maar hij had ook dubbel zoveel tijd nodig om te zetten, om te drukken, … Hetzelfde geldt voor een 
boek van acht vellen in vergelijking met één van vier, voor een boek van 16 vellen tegenover één van acht, 
enz. 

Ook hier komen duidelijke verschillen en gelijkenissen naar voor. Daar waar bij Hendrick Jaye slechts één 
op de vijf boeken op vier vellen of minder gedrukt kon worden, lag dit getal bij de drie andere drukkers veel 
hoger: vijf op de tien voor Jan Jaye, zes op de tien voor Robert Jaye en Gysbrecht Lints. Driekwart van de 
drukken die bij Hendrick Jaye van de pers kwamen, besloeg tussen de vier en 32 vellen. Bij Jan Jaye en 
Gysbrecht Lints vallen maar drie tot vier op de tien drukken in deze categorie en in het weliswaar kleine 
fonds van Robert Jaye valt slechts één op de zes boeken in deze klasse. Robert Jaye valt dan weer op met 
enkele erg omvangrijke uitgaven op klein formaat. Ook op dit punt verschilt het fonds van Hendrick Jaye 
van dat van zijn opvolgers. 

Het is niet eenvoudig om een sluitende verklaring te vinden voor dit verschil, maar een beperkt onderzoek 
naar de aard van de werken in de verschillende fondsen biedt misschien een eerste aanzet. Wat opvalt is dat 
in de fondsen van de zonen Jaye en Gysbrecht Lints enkele genres voorkomen die in het fonds van vader 
Jaye nog ontbreken en die ‘van nature’ beperkt van omvang zijn. Het gaat dan om allerlei 
gelegenheidsdrukwerk zoals uitgaves van grafredes, lofdichten maar ook programma’s van 
toneelopvoeringen, kleine veilingcatalogi, om afzonderlijke publicaties van stedelijke ordonnanties en 
gerechtelijke vonnissen, een aantal pamfletten over de ook in Mechelen woedende discussie tussen 
jansenisten en anti-jansenisten en vooral ook om devotieliteratuur van beperkte omvang (boekjes van 
religieuze broederschappen, verslagen van miraculeuze genezingen, enzovoort). Voor Gysbrecht Lints moet 
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vermeld worden dat zijn jaarlijkse uitgave van de Mechelschen almanach van Remmerus Valerius – een klein 
zakboekje in registerformaat gedrukt op 2 tot 3 vellen – zwaar doorweegt in de cijfers. 

Conclusies trekken uit deze zeer beperkte set gegevens is een riskante zaak, maar het lijkt erop dat het soort 
drukwerk dat in Mechelen werd afgeleverd in de loop van de zeventiende eeuw veranderde. Waar Hendrick 
Jaye voornamelijk nog ‘echte boeken’ van enige omvang drukte, neemt het gelegenheidsdrukwerk van 
beperkte omvang een steeds belangrijker aandeel in in de fondsen van zijn zonen en Gysbrecht Lints. De 
beschrijving van de achttiende-eeuwse drukken uit de Mechelse collecties zal uitwijzen of deze evolutie zich 
al dan niet heeft doorgezet. 

De vele gezichten van Jan Jaye? 
Bij het beschrijvingswerk stootten we op enkele merkwaardige ‘Mechelse’ drukkers. In 1685 verscheen in 
Mechelen een aantal pamfletten in het kader van een discussie waarin de jezuïet en polemist Cornelius 
Hazart (1617-1690) onder het pseudoniem Antonius Suivius het hoge woord voerde. Zijn pamflet Het 
schadig lesen der H. Schrifture verscheen dat jaar in twee edities met de vermelding van Jan Jaye op de 
titelpagina. Daarnaast is er een editie die in het impressum de onbekende drukker Nicolaes van Sweinen te 
Mechelen vermeldt. Als reactie op dit pamflet verscheen eveneens in 1685 het anonieme pamflet Weynige 
staeltjens van de misslagen ende onwetentheden Antonii Suivii, zogenaamd te Mechelen bij ‘Wilhem Friessem’. Johan 
Wilhelm Friessem II (act. 1668-1700) was in deze periode actief als drukker te Keulen, maar of hij 
betrokken was bij de uitgave van dit pamflet is onzeker. Suivius kroop tenslotte weer in zijn pen om zijn 
Voorder bevestinge van zijn verzet tegen de lekenbijbel uit te geven bij de eerder genoemde Nicolaes van 
Sweinen. Dat het voor de Friessem-editie om een mystificatie gaat, is duidelijk, en dat Nicolaes van Sweinen 
een fictieve drukker is, is erg waarschijnlijk. Of Jan Jaye zich bediende van een fictieve persoon en de naam 
van zijn collega om voor de twee partijen te kunnen drukken, kan misschien aangetoond worden door een 
nauwkeurige vergelijking van het typografisch materiaal in alle edities. D.L. 

Publicaties en tentoonstellingen 
 Steven VAN IMPE, ‘Honderd boeken uit 1621 in de Short Title Catalogus Vlaanderen’, in: Handelingen der 

Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 60 (2007), blz. 151-179. 

 Onlangs werd de tentoonstelling ‘In de ban van boeken’ geopend. Op deze tentoonstelling, die van 1 
februari tot 24 augustus 2008 te bezichtigen is in de Nassau-kapel van de Koninklijke Bibliotheek te 
Brussel, zijn 60 bijzondere stukken te bewonderen. Na 5 mei worden 60 andere stukken in de vitrines 
gelegd, zodat een herhaald bezoek voor de liefhebber verplicht is. De catalogus werd verzorgd door 
Marcus DE SCHEPPER, Ann KELDERS en Jan PAUWELS (eds.), en draagt de titel: In de ban van boeken: grote 
verzamelaars uit de 19de eeuw in de Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel: Koninklijke Bibliotheek, 2008 
(ISBN: 90-6637-145-5); 40,00€. Te bestellen bij Françoise Lebon, +32 (0)2-519.53.97 of e-mail: 
francoise.lebon@kbr.be. Op 31 januari 2008 vond naar aanleiding van de tentoonstelling bovendien een 
studienamiddag plaats van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis. De zes lezingen die toen gegeven 
werden, zullen verschijnen in de reeks ‘Extra nummers’ van het tijdschrift Archief- en Bibliotheekwezen in 
België. 

 Op 1 maart gaat de tentoonstelling ‘Hout in boeken, houten boeken en de ‘fraaye konst van 
houtdraayen’ open in de Maurits Sabbebibliotheek van de K.U.Leuven. Daags voordien vindt bovendien 
een studiedag plaats over hetzelfde thema. Bij de studiedag en de tentoonstelling, die loopt tot 31 maart, 
hoort ook een publicatie onder redactie van Luc KNAPEN & Leo KENIS, Hout in boeken, houten boeken en 
de ‘fraaye konst van houtdraayen’, Leuven: Maurits Sabbebibliotheek Faculteit Godgeleerdheid - Uitgeverij 
Peeters, 2008 (Documenta Libraria, 35); 90,00€. Te bestellen bij Peeters, Leuven, +32 (0)16-23.93.54. 

 
 
 
De STCV Nieuwsbrief is eveneens online beschikbaar 
(www.stcv.be onder ‘Nieuwsbrief). 
Om de nieuwsbrief te ontvangen volstaat het een 
bericht te sturen naar de redactie. 

Nummer 13 verschijnt in juli 2008. 

 


