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Twee zeldzame kapitaal-voorletterboeken

In de handschriftencollectie van het Zeeuws 
Genootschap, in bruikleen bij de Zeeuwse Biblio-
theek, bevinden zich twee schrijfboeken uit de 
zeventiende eeuw, die als hulpmiddel bij het 
schrijfonderwijs konden worden gebruikt door 
beginners en gevorderden. We zouden ze tot de 
categorie schoolboeken kunnen rekenen.

Binnen het schrijfonderwijs in de Republiek der 
Zeven Verenigde Provincies kunnen we grofweg 
drie typen onderscheiden: in hout gesneden en in 
koper gegraveerde schrijfvoorbeelden en exem-
plaarboeken; typografische schrijfmethoden en als 
derde categorie de kapitaal-voorletterboeken. Tot 
deze laatste categorie behoren onze twee exempla-
ren die onder handschriftnummer 6495A en 6495B 
samen in een niet-contemporaine cassette 
bewaard worden.

Wat zijn het voor uitgaven en waartoe dienden ze?

In de Index librorum qui Antverpiae in officina 
Plantini excussi sunt (1575), een lijst van boeken 
die bij de drukkerij van Plantijn in Antwerpen 
zijn verschenen, lezen we dat het boeken zijn 
“daer anders niet inne en staet dan de voorlette-
ren van den ABC, den schoolmeesters gerieflick 
om Exempelen by te scrijven”. De zestiende eeuw 
was in de Zuidelijke Nederlanden dan ook de 
bakermat van dit genre, en van de ‘lesboeken’ 
voor het schrijfonderwijs in het algemeen. Tegen 
het eind van de zestiende eeuw, vooral na de val 
van Antwerpen in 1585, weken veel ‘penkunste-
naars’ uit naar onze streken, gedwongen door 
godsdienstige, politieke en vooral economische 
omstandigheden. Zo vonden meer dan vierhon-
derd Zuid-Nederlandse onderwijskrachten hier 
emplooi tussen 1570 en 1630, en dat verklaart de 
opvallende Noord-Nederlandse schrijfboekenex-
plosie in de zeventiende eeuw.

Allereerst valt de benaming op: de titelpagina’s 
van de vijftien tot nu toe bekende overgeleverde 
exemplaren laten verschillende versies zien, zoals 
‘Capitael-letter Boeck’, ‘Nieuwen ABC oft Voorlet-
teren’, ‘Capitael Voor-letter-boeck’, ‘Capitalen 
ABC Voor-Letter-Boek’, ‘ABC ofte Voor-letter 
boeck’ en, zoals in ons geval, ‘Nieuwen ABC 
Capitael-letter Boeck’ en ‘Nieuwen ABCD Capitael 
Voor-Letter-Boek’. Verdam geeft in zijn Middelne-
derlandsch handwoordenboek voor ‘capitaellittere’ 
als betekenis lombarde (sierletter). In de zeven-
tiende eeuw betekende voorletter hetzelfde als 
initiaal – grote, al dan niet verluchte beginletter. 
We mogen dan ook wel aannemen dat een kapi-
taal-voorletter opgevat moet worden als georna-
menteerde initiaal.

Deze boeken, gedrukt op oblong (langwerpig) 
octavo- of kwartoformaat, hebben een standaard-
indeling: titelblad, soms enig voorwerk en/of 
nawerk, en 23 of 24 bladen, alle in de regel 
slechts linksboven op de rectozijde (voorkant van 
het blad) voorzien van een afdruk van een grote, 
in koper gegraveerde of in hout gesneden sierini-
tiaal – de kapitaal-voorletter. Deze zijn soms om 
en om in zwart en rood gedrukt. Het wisselend 
aantal bladen – 23 of 24 – is afhankelijk van het 
al dan niet aanwezig zijn van een blad bedrukt 
met de kapitaal-letter W, in feite beschouwd als 
een dubbele hoofdletter V.

Ze dienden om voorgeschreven teksten in na 
te schrijven. Het in de zestiende eeuw in zwang 
gekomen gebruik om ieder schrijfvoorbeeld aan 
te vangen met een fraaie handgeschreven initiaal 
werd nu vervangen door een voorgedrukte, maar 
niet minder fraaie, initiaal. Dat betekende een 
niet geringe taakverlichting voor de aankomende 
– en trouwens ook de gevorderde – schrijver. Er 
zullen ook weinig schoolmeesters geweest zijn die 
de capaciteiten, de animo en de tijd gehad hebben 
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om met de ganzenveren pen dergelijke bewerke-
lijke letters in de niet bepaald ideale schoolom-
standigheden van die tijd op bevredigende wijze 
te ‘trecken’. Het mes sneed dus aan twee kanten: 
de leerling hoefde zich niet meer druk te maken 
over die ingewikkelde kapitaal-voorletter en kon 
zich dus beter concentreren op het uitschrijven 
van het voorschrift, en de meester was in staat 
zijn tijd beter te gebruiken.

Maar er is nog een derde doelgroep, naast de 
schoolmeesters en de leerlingen, en wel die van 
de ‘liefhebbers der penne’, de dilettanten uit de 
ontwikkelde burgerij die met enthousiasme en 
kunde het schrijven beoefenden als kunst.

[1696-1704] ‘Jan van den Velde’ Nieuwen ABCD 
Capitael Voor-Letter-Boek (hs. 6495A)

NIEUWEN / ABCD / CAPITAEL / Voor-Letter-
Boek. / Door J. vande Velde. / [afdruk van een 
houtsneeblok, een met ganzenveren pen “A. van 

Poulle” schrijvende hand afbeeldend; de naam uit 
losse letters gezet; op de versozijde in rood afge-
drukt hetzelfde vignet, maar dan groter, en daar-
onder een afdruk van een houtsneeblok met 
daarin uitgesneden de tekst “Die wil leeren 
schrijven met vlijt, Vatte de Penne t’aldertijt / 
Gelijck dees figuere wijst aen, Soo zal tschrijven 
te beter gaen. / Velde in. J. Jegers sculp”. (= 
Vande Velde invenit, J. Jegers sculpsit)] / In Mid-
delburg, gedrukt bij Aäron van Poulle, over de 
Dambrugge in de Stuurman. Een jaar van uitgave 
ontbreekt, maar is te herleiden tot de periode 
1696-1704, de tijd waarin Van Poulle werkzaam 
was “over de Dambrugge”, op de noordzijde van 
de Dam. [Titel omgeven door een uit typografi-
sche ornamenten opgebouwde randlijst.] De colla-
tie luidt: oblong 4º, A-F4 (A2, A3, A4, B1 en B2 
ontbreken); ongepagineerd, afgesneden op ca. 155 
x 210 mm. Band: niet-contemporaine papieren 
omslag. Inhoud: achter de titelpagina 18 (van 23) 
bladen, ieder linksboven op rectozijde een afdruk 

Titelpagina hs. 6495A. Zeeuwse Bibliotheek (bruikleen Zeeuws Genootschap).



 Zeeland 24.4

‘ t  I s  vol  van schatten hier 145

van een in hout gesneden kapitaal-voorletter 
bevattend, hier aanvangend met het zesde blad 
(F), samen het restant van een alfabet vormend 
en in alfabetische volgorde gerangschikt. For-
maat der letters (lxb) ca. 58-70 x 50-65 mm. 
Beginnend met de G zijn de letters om en om in 
rood of zwart gedrukt. Alleen het blad met de 
kapitaal-voorletter F is met een juni 1727 geda-
teerde aantekening beschreven die doorgestreept 
is, en na de titel ligt los een beschreven en met 
‘penneconste’ (zeeschip en vogels) verlucht blad 
waarop recto in inkt de sierletter O met een frag-
mentarische tekst, gesigneerd “Willem Baroen 
anno 1724 den 27 desember”. Dit blad is waar-
schijnlijk later ingeplakt geweest en afkomstig uit 
een ander werk.

Jan van den Velde was de meest eminente 
schrijfkunstenaar uit de zeventiende eeuw, 
afkomstig uit Antwerpen. Hij overleed in 1623 te 
Haarlem en na zijn dood verschenen er nog vier 
kapitaal-voorletterboeken die als auteur zijn 

naam vermelden, waaronder ons exemplaar. Toe-
vallig zijn dit allemaal Middelburgse uitgaven. In 
deze uitgaven zijn de kapitalen echter van hout-
blokken gedrukt, die zeker niet getekend waren 
door Jan van den Velde. De in diens boeken voor-
komende initialen zijn alle gegraveerd, maar ze 
kunnen wel voor latere houtsnijders een inspira-
tiebron zijn geweest. De Middelburgse uitgevers 
hoopten kennelijk door het vermelden van Jan 
van den Velde als auteur van diens onvermin-
derde reputatie te kunnen profiteren. Overigens is 
onze uitgave het enig bekende exemplaar.

1630. Nieuwen ABC Capitael-letter Boeck (hs. 
6495B)

NIEUWEN / ABC / Capitael-letter Boeck / om 
inde Scholen te / ghebruijcken / [vignet] / VLIS-
SINGHEN, / [lijn] / Ghedruckt voor Anthony de 
Latere, Boeck-vercooper, woonende by de oude / 
Brugghe, in ‘t Licht der Zee-vaert, ANNO 1630.

Achterzijde titelpagina hs. 6495A. Zeeuwse Bibliotheek (bruikleen Zeeuws Genootschap).
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De collatie luidt: oblong 8º, 24 ongesigneerde bla-
den, ongepagineerd, afgesneden op ca. 152 x 205 
mm. De band ontbreekt. Inhoud: titelblad en 23 
bladen, ieder linksboven op rectozijde een afdruk 
van een in hout gesneden kapitaal-voorletter 
bevattend, samen een alfabet vormend en in alfa-
betische volgorde gerangschikt. Formaat der let-
ters (lxb) varieert van 60-65 x 55-60 mm. De 
bladen met de kapitaal-voorletters A-F zijn 
gevuld met schrijfoefeningen van Maeyken Tack, 
waarvan de bladen met de letters A, D en E haar 
naam dragen, zoals zij die ook op het titelblad 
schreef; blad F dateerde ze “anno 1638”. De bla-
den G-K zijn gevuld met (minder geslaagd) 
schrijfwerk van Lieven De Loos; onderaan het 
blad met de kapitaal-voorletter I staat “Lieven De 
Loos anno 1696 in vlissinge geschreven”. Boven-
aan de tekst met de letter K staat: “Den 31 augus-
tus Anno 1696”. De overige bladen zijn onbe-
schreven.

Onbekend is (nog) wie Willem Baroen, Maey-

ken Tack en Lieven De Loos waren. Opsporing 
verzocht!

Unica

Volgens Ton Croiset van Uchelen, oud-hoofdcon-
servator van de Universiteitsbibliotheek Amster-
dam en groot kenner van deze materie, zijn er uit 
de zeventiende eeuw in ieder geval vijftien ver-
schillende uitgaven van kapitaal-voorletterboe-
ken geweest, waarvan veertien in openbaar en 
één in particulier bezit bewaard bleven, alle 
unica. Als men daarbij bedenkt dat van de vijf-
tien er vier incompleet zijn en er van één slechts 
het titelblad bewaard bleef, dan beseffen we dat 
deze boeken hetzelfde lot beschoren was als vele 
schoolboeken: ze werden door opeenvolgende 
generaties gemaltraiteerd, beklad, stukgelezen of  

 lees verder op pagina 157

Sierletter O met handtekening Willem Baroen in hs. 6495A. Zeeuwse Bibliotheek (bruikleen Zeeuws Genootschap).
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Titelpagina hs. 6495B met handtekening Maeyken Tack. Zeeuwse Bibliotheek (bruikleen Zeeuws Genootschap)

Onbeschreven pagina met kapitaal-voorletter L in hs. 6495B. Zeeuwse Bibliotheek (bruikleen Zeeuws Genootschap).
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Schrijfoefening Maeyken Tack 1638 in hs. 6495B. Zeeuwse Bibliotheek (bruikleen Zeeuws Genootschap).

Schrijfoefening Lieven De Loos 1696 in hs. 6495B. Zeeuwse Bibliotheek (bruikleen Zeeuws Genootschap).



stop ik dit uur 
in de zak van mijn jas
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toen de koekoek zweeg
was hij niet langer nieuw
in de avond
vond hij ijs onder zijn nagels
vulde zijn verlangen met sneeuw
die van zijn ogen viel

de nacht aan de zwarte kust was lang
golven klopten aan de deur
een stampvoeten
verwoei in de duister

Karel-poems-def_Opmaak 1  03-11-15  19:13  Pagina 3

trugkieke (mens zijn)

het verdriet het berouw de moed de wroeging

de schroom de vragen het zoeken het knagen

het doen alsof vooral niet laten blijken

de stad die brandde geblakerd uur

het had ik maar of had ik maar eerder of niet

had ik maar meer later anders of minder

gehoopt en gedroomd de grap en de vloek

het bordje voor het raam van het café om de hoek

had ik niet gezwegen gepikt en gevreesd

was ik maar niet zo toen maar anders geweest

het wegkijken het veinzen het niet kunnen weten

de stille tocht uit de stad naar het station

als ik dat had geweten het geweten de angst

te doen te laten te handelen te praten

redenen gezocht eerst toen daarna later

linten vliegtuigen in uren oktober 

verhalen gemaakt die ik zelf ging geloven

verteld steeds opnieuw keer op keer dan verzwegen 

het verdringen het slikken het wankelen het moeten

de molen die sprong de dijken die gaapten

het zich arrangeren de schuld en het boeten

het bidden het bloeden het huilen vermoeden

het vrezen vergeten het niet kunnen bevroeden

het gerucht in de morgen de tanks op de markt

het verraad en de pijn het bedrog en het schelden

de afkeer de moffen het schimpen de helden

die werden gemaakt en gefluisterd gebroken

haar eerste stappen op vaderlands’ bodem

de twijfel het verwijten beproeven verbijten

de slechten en goeden de bokken en geiten

de wraak en de driekleur hoe zwart-wit steeds grijzer

hoe zwart-wit steeds grijzer

hoe zwart-wit steeds grijzer

hoe mens te zijn hoe mens te blijven

mens te trachten in onmenselijke tijden

mens te blijven…..mens te zijn

T.G.V. DE DODENHERDENKING 4 MEI 2015
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onderaan de toren
(Falco peregrinus)

dan liggen er beentjes, botjes, schedeltjes soms,

een snavel, poot, een her en der van ooit bevlogen leven

wat veertjes kluut een vleugel duif

verstrooid, geplukt, geplozen, uit 

de hemel komen vallen buit van rovers op de toren

daar zit het echtpaar moordenaar

daarboven onbekommerd van de prins geen kwaad te weten

te poetsen, rekken, bekken trekken, knikkebollen soms

dan weer alert met haviksogen koud de hemel af te meten

vlakbij de klok, de gouden wijzers, die de dagen ongeroerd

door matte winters slepen 

de schoonheid is meedogenloos en woont in valkenbroed  

hooghartig, fier en gracieus, gespierd, koket en stoer 

kunnen zij niets dan valken zijn zich storten op het leven

altijd zichzelf nooit twijfelend aan doel, zin van hun streven

trots pronkend bij het klokkengat, het mooiste koppel van de stad 

colofon

Gedichten

Karel Leeftink

1958

boswachter

(stads)dichter 

en joie de vivre

Fotografie

Johan Geerse

1958

www.

johanverbeeld.nl

Vormgeving

Ramon de Nennie

1958

beeldend 

kunstenaar

decreet

muziekmaker
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in schoonheid sterven

hoe stil de dood in schoonheid wacht

op dingen die gebeuren gaan

gelaten schier en flegmatiek

haar kansen wikt en weegt

haar lange slanke benen strekt

haar lekkere lijf de zon toedraait

wat luchtigjes augustus danst

alsof niets er toe doet

alsof tijd van geen waarde 

voor wat onontkoombaar is

hoe stil de dood lonkt en verleidt

verlekkert noodt verlokt hoewel

zijzelf beheerst en onderkoeld

daarvan geen notie neemt

haar rijk gedoste balzaal schouwt

haar weergaloze feestjurk toont

die oogverblindend en subliem

geen man toch kan weerstaan?

alsof weerstaan een optie is

voor wie de dood zelf zoekt

hoe heerlijk moet het zijn per slot

hoe goddelijk zinnelijk geil en zot 

om na een flard van eden in haar 

pracht de dood te zien

midwinter bij domburg

nu het jaar kantelt

ligt de tijd al in het verschiet

onwetend nog

overal ritselt

misschien de mist misschien de maan

of anders de nacht wel

de nacht die tastend haar ronde doet

als een koperwiek

- lijster al altijd -

in mijn hand warm even dan breekt

hoor ik stilte verderop

hoe onvolkomen ook

stop ik dit uur in de zak van mijn jas

voor later als ik eenzaam ben

loop ik langs mijzelf in een schijnsel

en ga ik maar en ben

(dat mag hier vast wel)
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misschien de mist misschien de maan

of anders de nacht wel

de nacht die tastend haar ronde doet

als een koperwiek

- lijster al altijd -

in mijn hand warm even dan breekt

hoor ik stilte verderop

hoe onvolkomen ook

stop ik dit uur in de zak van mijn jas

voor later als ik eenzaam ben

loop ik langs mijzelf in een schijnsel

en ga ik maar en ben

(dat mag hier vast wel)
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onderaan de toren
(Falco peregrinus)

dan liggen er beentjes, botjes, schedeltjes soms,

een snavel, poot, een her en der van ooit bevlogen leven

wat veertjes kluut een vleugel duif

verstrooid, geplukt, geplozen, uit 

de hemel komen vallen buit van rovers op de toren

daar zit het echtpaar moordenaar

daarboven onbekommerd van de prins geen kwaad te weten

te poetsen, rekken, bekken trekken, knikkebollen soms

dan weer alert met haviksogen koud de hemel af te meten

vlakbij de klok, de gouden wijzers, die de dagen ongeroerd

door matte winters slepen 

de schoonheid is meedogenloos en woont in valkenbroed  

hooghartig, fier en gracieus, gespierd, koket en stoer 

kunnen zij niets dan valken zijn zich storten op het leven

altijd zichzelf nooit twijfelend aan doel, zin van hun streven

trots pronkend bij het klokkengat, het mooiste koppel van de stad 
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in schoonheid sterven

hoe stil de dood in schoonheid wacht

op dingen die gebeuren gaan

gelaten schier en flegmatiek

haar kansen wikt en weegt

haar lange slanke benen strekt

haar lekkere lijf de zon toedraait

wat luchtigjes augustus danst

alsof niets er toe doet

alsof tijd van geen waarde 

voor wat onontkoombaar is

hoe stil de dood lonkt en verleidt

verlekkert noodt verlokt hoewel

zijzelf beheerst en onderkoeld

daarvan geen notie neemt

haar rijk gedoste balzaal schouwt

haar weergaloze feestjurk toont

die oogverblindend en subliem

geen man toch kan weerstaan?

alsof weerstaan een optie is

voor wie de dood zelf zoekt

hoe heerlijk moet het zijn per slot

hoe goddelijk zinnelijk geil en zot 

om na een flard van eden in haar 

pracht de dood te zien

midwinter bij domburg

nu het jaar kantelt

ligt de tijd al in het verschiet

onwetend nog

overal ritselt

misschien de mist misschien de maan

of anders de nacht wel

de nacht die tastend haar ronde doet

als een koperwiek

- lijster al altijd -

in mijn hand warm even dan breekt

hoor ik stilte verderop

hoe onvolkomen ook

stop ik dit uur in de zak van mijn jas

voor later als ik eenzaam ben

loop ik langs mijzelf in een schijnsel

en ga ik maar en ben

(dat mag hier vast wel)
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manen blussen

als dan

de maan de Lange Jan

aansteekt

moet er geblust 

met man en macht en emmers

water en als dan de mare later

in de kroeg de ronde doet

men elders dijen kletst

is de snoodaard hem gesmeerd

die met zijn dronken visioen

de nachtwachten misleidde

die moord en brand die avond riep 

de poorterij verleidde

tot een potsierlijke klucht

die in grote vermetelheid

de burgerij ter stede

deed vrezen om haar have en goed

nooit is hij ooit gevonden

die schelm van weleer

maar zeven mijlen verderop

hoort men bij volle maan,

al eeuwen lang een bulderlach 

over de Schelde gaan…..
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zondagmorgen ooit

vaak

zijn het veldleeuweriken

overal en altijd

kerkklokken misschien ook wel

ver weg in mijn hoofd en later

dan weet ik weer waar

bij benadering wanneer

het moet het zal het is

of mogelijk wel langer

zelfs

ik zoek mijn weg

oude veerse

pen hazen in een boekje

en kluten jonge kluten hanenpoten

schellach dan

kijk om: daar

dut een stad

aan een water

dat van v naar v voert

zonder overkant - nog - dan het station

een enkel huis

fiets ik van prooijense

naar nu 
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na gebruik weggegooid omdat de schrijfboeken 
volgeschreven waren.

Opmerkelijk is dat van de vijftien exemplaren 
er tien uit Zeeland komen (1 x Vlissingen, 9 x 
Middelburg) en van die tien bezit het Zeeuws 
Genootschap er dus twee, de rest berust voorna-
melijk in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Voor dit Zeeuwse overwicht heb ik tot nu toe 
geen afdoende verklaring, behalve dat de vier 
Middelburgse pseudo-Vande Veldes (zie boven) de 
uitgevers waarschijnlijk geen windeieren oplever-
den.

Bronnen

– Ton Croiset van Uchelen, Nederlandse schrijfmeesters uit 
de zeventiende eeuw. ’s-Gravenhage 1978.

– Ton Croiset van Uchelen, Deliciae, over de schrijfkunst van 
Jan van den Velde... Haarlem 1984.

– Ton Croiset van Uchelen, ‘In de Republiek verschenen 

kapitaal-voorletterboeken. Een eerste verkenning’, in: Boek 
& letter... , Amsterdam 2004.

– Ton Croiset van Uchelen, Vive la Plume. Schrijfmeesters en 
Pennekunst in de Republiek. Amsterdam [2005].

– Ton Croiset van Uchelen, Jan van den Velde, schrijfmeester 
1569-1623. Amsterdam 2005.

Dankbaar is gebruik gemaakt van de overgeleverde aanteke-

ningen van wijlen mijn voorganger Wim Dirksen.

vervolg ‘t Is vol van schatten hier

Paul Aarssen

De Psalmen in vertaling van Marnix van Sint Aldegonde

De Leidse hoogleraar Bonaventura Vulcanius 
(Brugge 1538 - Leiden 1614) had van de Staten-
Generaal het privilege gekregen voor een nieuwe 
uitgave van de Psalmen. Hij wilde de in gebruik 
zijnde vertaling van Petrus Dathenus vervangen 
door een modernere van de hand van Marnix van 
Sint Aldegonde (Brussel 1540 - Leiden 1598). 

Vulcanius kende Marnix goed omdat hij in de 
periode waarin Marnixs burgemeester van de 
stad Antwerpen was diens secretaris was. Hij 
stelde voor om het werk te laten drukken door de 
drukker Vanden Rade. Marnix echter, die regel-
matig op het kasteel in Souburg verbleef, zag lie-
ver dat het boek bij een drukker bij hem in de 
buurt werd gedrukt. Hij kende de Middelburgse 
drukker Richard Schilders en beval hem bij Vul-

Muzieknotatie met stukje notenbalk uit het Boeck der Psalmen. 

Zeeuwse Bibliotheek, Zeeuws Genootschap, 1111A27.
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canius aan, met onder meer de vermelding dat 
deze onlangs voor hem de Bulla Hispanorum had 
uitgegeven. Richard Schilders (Edingen ca. 1538 - 
Middelburg januari 1634) was de eerste boek-
drukker in Middelburg en drukker van de Staten 
van Zeeland.

Vulcanius wilde nu het werk zelf uitgeven, 
Schilders moest dan het drukwerk verzorgen en 
ook een gedeelte van de investering voor zijn 
rekening nemen. De drukker voelde daar niets 
voor, maar wilde het boek wel drukken als Vulca-
nius en Marnix geldschieters zouden vinden. De 
kosten van een oplage van tweeduizend exempla-
ren in octavoformaat zouden naar Schilders’ 
schatting wel 700 florijnen bedragen. Vulcanius 
had toch nog wat bezwaren; hij dacht dat Schil-
ders zo’n omvangrijk werk niet aan zou kunnen 
en zeker niet zulke fraaie letters zou hebben als 
de Hollandse drukkers. Wat later bekende hij al in 
1581 afspraken gemaakt te hebben met de druk-
ker Vanden Rade, en dat die hem nu onder druk 
zette door een deel van de winst op te eisen. Mar-
nix vond dat Vulcanius die afspraak niet had 
mogen maken zonder hem erbij te betrekken en 
hij vond het ook allemaal wat lang duren. Op 15 
mei 1589 liet hij nog eens weten dat Schilders al 
het nodige in huis had: “Richardus noster a cha-
racteribus et charta caeterisque rebus necessariis 
probe et instructus.”

Op 20 september schreef Marnix weer aan 
Vulcanius. Over een boekje dat Vulcanius hem 
had toegestuurd klaagde hij dat het vol storende 
drukfouten stond. Zo zie je maar, schreef hij, als 
je er als auteur niet letterlijk bovenop zit! Maar in 
dezelfde brief schreef hij ook dat de drukker 
(Schilders) naar Holland was vertrokken om let-
ters te kopen: “Typographus abiit credo in Hol-
landiam, ut de typis sibi provideat.”  

Textura

Of Schilders nieuw materiaal kocht en wat dan 
wel, weten we niet precies. Maar zeker niet alle 
fonts die hij in de Psalmen gebruikte waren 
nieuw. Zo had hij de Engelse Textura van de let-

tergieter Hendrik van den Keere al minstens 
vanaf 1583 in gebruik voor ordonnanties van de 
Zeeuwse Staten, onder andere de ordonnantie op 
de Schoolordeninge van 1583.

Een aantal handelaren werden bereid gevon-
den om de kosten voor te schieten; papier en lood 
vormden een grote investering voor Schilders. Na 
veel overleg kwam er een compromis waarmee 
Schilders aan de slag kon om tweeduizend exem-
plaren te drukken. Om er zeker van te zijn dat het 
boek niet meteen werd nagedrukt kreeg Vulca-
nius een nieuw octrooi en mocht Schilders het 
privilege met zijn naam in het boek afdrukken. 
Uiteindelijk verscheen het werk in 1591. Het was 
een uitgave in octavoformaat en het omvatte 192 
bladzijden. In veel gevallen werden de eveneens  

Titelpagina van het Boeck der Psalmen. Zeeuwse Bibliotheek, 

Zeeuws Genootschap, 1111A27.
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bij Schilders in 1591 verschenen Catechismus, of
t onderwijsinge in de christelijcke religie en Het 
Boeck der heylige Schriftuerlicke lofzangen erbij 
ingebonden. Soms werd daar ook nog Den siecken 
troost van Cornelis van Hille aan toegevoegd.  
De Psalmen werden voorzien van muzieknotatie, 
waarbij Schilders losse in lood gegoten noten 
gebruikte. Niet elke drukker deed dat al in die 
tijd. Kort na de uitvinding van de boekdrukkunst 
werd al muziek gedrukt. Dat wil zeggen dat de 
lijnen van de notenbalk werden gedrukt en de 
noten met de hand ingetekend of gestempeld. 
Omstreeks 1500 kwam de houten balk met gesne-
den lijnen en noten in zwang die tot in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw gebruikt werd. 
Ondertussen werd er ook geëxperimenteerd met 

losse noten op een stukje balk. In de Nederlanden 
was het vooral de Antwerpse drukker Tielmann 
Susato die vanaf 1543 een bloeiende muziekuit-
geverij had.

Geen succes
 
De gemeenten en predikanten waren niet erg 
ingenomen met de nieuwe vertaling. Er was veel 
tegenstand en de meesten waren erg gehecht aan 
de Psalmen van Datheen. Die had in 1566 een 
berijming gemaakt op de Franse vertaling die 
tussen 1539 en 1562 in Genève was gemaakt. 
Omdat Marnix rechtstreeks uit het Hebreeuws 
vertaalde was hij dichter bij de oorspronkelijke 
tekst gebleven, maar zijn taalgebruik was wat 
ouderwets – bijvoorbeeld Du en Dij in plaats van 
Gij en U – en elitair. De melodieën waren nog wel 
dezelfde als die van de Geneefse vertaling die ook 
Datheen gebruikte. Alleen de manier van zingen 
kon nogal verschillen, bijvoorbeeld ritmisch of 
niet. Toch was ook niet iedereen tevreden met de 
berijming van Datheen. In de zeventiende en 
achttiende eeuw verschenen wel negentig alter-
natieve berijmingen.

Het is niet duidelijk wanneer het boek in bezit 
van het Genootschap is gekomen. In de gedrukte 
catalogus van 1845 wordt het niet vermeld, maar 
wel in die van 1869. Ook in de lijst van schenkin-
gen is het niet terug te vinden.

n Het Boeck der Psalmen; Wt der Hebreïsscher 
sprake in nederduytschen dichte, op de ghewoon-
licke oude wijsen van singen, overgeset. Mitsgaders 
de heylige schriftuerlicke lofsangen, uyt den ouden 
ende nieuwen Testamente by een getogen, en[de] 
oock in nederlantschen dichte na der Hebreisscher 
en[de] Grieckscher waerheyt. Met elck sijnen tekst 
van woirde te woirde daer tegen ouer, int duytsche 
gestelt. Doir Philips van Marnix genaemt van Sint 
Aldegonde. Middelburgh, By Richard Schilders, 
Drucker der Staten s’Landts van Zeelandt. 1591. 
Met toelatinge der voorsz. Heeren. (Zeeuwse 
Bibliotheek, 1111A27)

Privilege aan Vulcanius en Schilders verleend voor een nieuwe 

uitgave van de Psalmen. Zeeuwse Bibliotheek (bruikleen 

Zeeuws Genootschap), 1111A27.
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Paul Aarssen

Vertroestinghe

Een van de eerste bijzondere boeken die door het 
Zeeuws Genootschap werden aangekocht is Die 
vertroestinghe der ghelatenre menschen uit 1502. 
(In de eerste gedrukte catalogus van de bibliotheek 
van het Genootschap staat abusievelijk 1508 als 
jaar van druk vermeld.) Het is niet precies na te 
gaan wanneer het in de verzameling is opgenomen. 
Volgens een bijschrift in Spiegel van de Tijd is het 
in 1785 in Vlissingen aangekocht op een veiling 
van de boekerij van Didericus van Cruijsselbergen.

Van Cruijsselbergen, geboren te Leiden in 1728 en 
overleden in 1784 (?), was onder andere rector 
van de Latijnsche School in Vlissingen. In die tijd 
werden in Vlissingen boekveilingen gehouden 
door de drukker/boekverkoper Thomas Corbe-
leyn, wonende op de Beurs. Een veiling die in 
aanmerking zou kunnen komen is die van 4 
maart 1785; een catalogus daarvan is nog niet 
gevonden. Wel blijkt uit de notulen van het 
bestuur van het Genootschap van 29 maart 1785 
dat secretaris Kuipers bericht dat hij “uit kragt 
van daartoe hem gegeven Commissie op eene ver-
kooping van boeken binnen Vlissingen gehouden, 
eenige boeken die hem voor het Genootschap niet 
ongeschikt scheenen had aangekogt ter somme 
van £ 10:15:6s Vls”.

Over de vorige eigenaars van dit boek is 
alleen bekend dat het al heel vroeg – mogelijk 
vanaf het jaar dat het gedrukt werd – eigendom 
was van de zusters van het Mariaklooster in 
Hoorn, zoals blijkt uit een aantekening in zes-
tiende-eeuws handschrift. Dit klooster, gesticht 
in 1408, werd na de Reformatie een weeshuis. De 
kapel bestaat nog steeds.

Geen typografisch meesterwerk

Het boek is nog helemaal in de traditie van de 
handschriften en incunabelen. Dat wil zeggen: 

geen echte titelpagina, de hoofdletters zijn met 
rood aangestreept en de initialen van de hoofd-
stukken zijn, wat slordig, met de hand ingete-
kend. In typografisch opzicht is het geen mees-
terwerk. Je kunt zien dat sommige namen van 
hoofdstukken bij het zetten vergeten zijn en er 
later zijn tussengevoegd. De kop ‘IV. Capittel’ 
komt twee keer voor.

Het was waarschijnlijk een populair boek 
want in korte tijd verschenen er herdrukken, in 

‘Titelpagina’ met fratskop. Aan de stempel is te zien dat 

het boek na de brand in 1940 opnieuw is ingebonden, in de 

jaren vijftig, waarbij de oorspronkelijke – waarschijnlijk 

erg beschadigde perkamenten band – is vervangen door een 

kartonnen band met perkamenten rug. Zeeuwse Bibliotheek, 

Zeeuws Genootschap, 1110 H15.
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1504, 1510 en 1517. De laatstgenoemde is bijzon-
der fraai uitgegeven door Hendrick Eckert van 
Homburg in Antwerpen.

Het exemplaar van het Genootschap begint 
met een fraaie houtsnede van de hoofdletter H 
met een fratskop en tussen de poten van de letter 
een roos met horens. Daaronder volgen zes regels 
tekst: “Hier beghint een schoon boeck / En[de] is 
gheheten die ṽ[er]troestin / ghe der ghelatenre 
menschen / Eñ[de] vander ṽ[er]claringhe d[er] 
con- / sciencien.”

Op de laatste bladzijde zoals gebruikelijk het 
colofon, dat de naam van de drukker en het jaar 
van druk vermeldt: “Eñ[de] is nye gheprent 
geweest dan nu inde[n] Jare M.CCCCC. eñ[de] IJ. 
Den derden dach in septēbri ist voleyndt Tot ley-
den in hollant Bi mi hugo ia[n]soen van woerden. 
Ende is ghecorrigeert en[de] emendeert in een 
cloester gheheten roemburch buten leyden.”

Het klooster Roomburg of Rodenburch was van 
1463 tot 1585 een begijnenklooster. Het is bekend 
dat op het eind van de vijftiende eeuw een van de 
zusters, Katryn Claes Vrankendochter, in het 
bezit was van een manuscript met de titel Troes-
tinghe der ghelatenre menschen. Het is dit hand-

Colofon met naam van de drukker en jaar van uitgave. 

Zeeuwse Bibliotheek (bruikleen Zeeuws Genootschap), 

1110 H15.

Handschriftaantekening over de eigendom: “Item dit boec hoert toe den susteren van sinte marien convent binnen hoorn”. Zeeuwse 

Bibliotheek, Zeeuws Genootschap, 1110 H15.
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schrift dat door de drukker is gebruikt en voor 
het eerst is gedrukt, zoals ook uit de inleiding 
kan worden afgeleid.

De Vertroestinghe telt 264 bladen in octavo-
formaat (528 blz., 14 cm). Het is anoniem en een 
compilatie van oudere teksten die de geest ade-
men van de kringen rond de Moderne Devotie. 
Het is verdeeld in 27 hoofdstukken en bevat veel 
‘exempelen’ om de lezer te troosten en te bemoe-

digen. In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd 
hoe iemand de staat van zaligheid kan bereiken 
door berouw en boetedoening.

n Die vertroestinghe der ghelatenre menschen. 
Hugo Jansz van Woerden, Leiden 1502 (Zeeuwse 
Bibliotheek, bruikleen Zeeuws Genootschap, 
1110H15).

De auteurs in dit nummer

P.J. Aarssen (1940) was lange tijd medewerker 
bij de Zeeuwse Bibliotheek. Verzamelt gegevens 
over Zeeuwse drukkers in de zestiende en 
zeventiende eeuw. Sinds een aantal jaren con-
servator Boeken van het Zeeuws Genootschap.

Dr. L.F. van Driel (1944) studeerde Nederlandse 
taal- en letterkunde en geschiedenis. Hij pro-
moveerde op de taalkunde van de negentiende 
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J.H. van Dale (2003) concentreerde hij zich op 
de cultuurgeschiedenis, vooral van westelijk 
Zeeuws-Vlaanderen. In 2015 verscheen zijn 
biografie van de schrijver Jan H. Eekhout.

Johan Geerse (1957) is freelance-fotograaf.  
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van het landhuis bij Vlissingen tot grootste 
verpleeginrichting van Nederland en weer 
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Zeeland, verlaten gebouwen, het vastleggen 
van verval: het kan hem mateloos boeien.
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burg.
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Drs. R.M. Rijkse (1946) is neerlandicus en oud-
conservator Oud Bezit en Bijzondere Collecties 
van de Zeeuwse Bibliotheek. Thans is hij con-
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