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Leescultuur, Boekgeschiedenis en Intermedialiteit 
Willem Heijting 

H et onderzoek naar de geschiedenis van de leescultuur in Nederland 
kreeg in 1994 een krachtige stimu 

lans met het driedaags congres Bladeren in 
andermans hoofd. Het uitgangspunt van 
dit congres was de vraag naar de betekenis 
van de boekgeschiedenis in het licht van de 
cultuurgeschiedenis. Sommigen zagen de 
boekgeschiedenis als niet veel meer dan 
bedrijfsgeschiedenis, waarbij de productie, 
de distributie en - als de laatste schakel van 
de keten - de consumptie van drukwerk 
centraal staan. Eventueel cultuurhistorisch 
onderzoek zou in het verlengde daarvan 
liggen. Volgens anderen daarentegen dien 
de de boekgeschiedenis zich te rich ten op 
'het boek als informatiedrager, als medium 
van communicatie en cultuuroverdracht in 
samenspraak of rivaliteit met andere me 
dia'. Het gedrukte boek moest niet be 
schouwd worden als een op zichzelf staand 
medium, maar als een onderdeel van de 
geschiedenis van de schriftelijke commu 
nicatie.' 

Ook de orale communicatie wordt wei 
bij boekhistorisch onderzoek betrokken. 
De aandacht gaat dan vooral uit naar gen 
res die zowel mondeling als in handschrift 
of druk worden overgeleverd, zoals het lied 
en de preek. Maar het is opmerkelijk dat tij 
dens het symposium slechts een spreker de 
schriftcultuur in een model plaatste waar 
van niet aileen de oraliteit deel uitmaakt, 
maar ook de beeldcultuur. Deze spreker, 
Gerard Rooijakkers (een onderzoeker van 
de volkscultuur maar geen boekhistoricus), 
bracht naar voren dat bij de culturele inter 
actie vertelkunst, zang, geschreven en ge 
drukte teksten, afbeeldingen, films enzo 
voort aile een rol spelen. In dit complexe 
communicatiecircuit is sprake van voort 
durende interferentie tussen de verschil 
lende media." Deze visie kreeg onder de 
boekhistorici pas laat enige aanhang. Voor 
alsnog concentreerde men zich sterk op de 
studie van het gedrukte boek. 

Indien wij nu, twaalf jaar later, deze dis 
cussie zouden voeren, zou deze geheel 
anders verlopen. Niet aileen is er nu een 
nieuwe lichting boekhistorici actief die 
vrijer omgaat met de verschillende media 
die bij de cultuuroverdracht betrokken zijn, 
maar ook ondervindt eenieder nu duidelij- 

ker dan ooit hoe sterk de media die ons 
omgeven en waarmee wij dagelijks actief 
zijn, in hun werking met elkaar verstren 
geld zijn. In de twaalf jaren die sinds 1994 
verstreken zijn, drongen niet aileen de 
computers tot in de huiskamers door, maar 
raakte ook het internet vergaand ingebur 
gerd. Zag men in de televisie aI een 'bedrei 
ging' van de leescultuur, bij de opkomst 
van de nieuwste elektronische media wor 
den wij welhaast gedwongen om het medi 
um van de drukkunst ook naar het verleden 
toe in perspectief te zien. Vijf eeuwen lang 
was er de nauwelijks bedwingbare neiging 
om onze samenleving als 'monomediaal' 
op te vatten: het gedrukte boek bepaalde 
de communicatie en was de drijvende 
kracht achter de vooruitgang." Erasmus zag 
de drukkunst als het middel om oorlogen 
uit te bannen, en Luther zag deze als gave 
Gods ter verbreiding van de waarheid." Ook 
nu gaan er stemmen op om de digitale me 
dia een halt toe te roepen teneinde het 
boek en daarmee onze cultuur van de on 
dergang te redden." De macht die aan het 
boek werd toegekend was een ideologisch 
geladen mythe." Maar nu de drukpers een 
bescheidener rol gaat spelen, beseffen wij 
pas goed dat de samenleving sinds Guten 
berg nooit monomediaal is geweest. Het 
gesproken woord, het beeld en het schrift 
waren er ai, en deze vormden samen met 
de drukkunst een systeem, een complex in 
termediaal systeem.' Nieuwe media ver 
dringen de bestaande niet, maar er vindt 
binnen het systeem een herrangschikking 
plaats, waarbij de bestaande media een 
deel van hun terrein verliezen, en de func 
ties opnieuw worden verdeeld. We kunnen 
er dus niet op voorhand van uitgaan dat het 
boek zal verdwijnen. 

Wie nu nog zouden willen vasthouden 
aan het stand punt dat de boekgeschiede 
nis geisoleerd als bedrijfsgeschiedenis be 
oefend zou kunnen worden, wordt er wei 
mee geconfronteerd dat tijdens het afgelo 
pen decennium de intermedialiteit zich in 
de gehele keten van productie, distributie 
en consumptie van gedrukte informatie 
meer dan ooit laat gelden. Dat er compu 
ters ingezet worden bij het schrijven van de 
tekst en het werk in de drukkerij, zou nog 
als een puur technologische vernieuwing 
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opgevat kunnen worden, waarvoor de min 
der efficiente vulpen, schrijfmachine en 10- 
den letter moeten wijken. Maar als de digi 
tale versie van een tekst er eenmaal is, 
kunnen de distributie en de consumptie 
ook via andere media dan de druk plaats 
vinden, en dat gebeurt dan ook. Klassieke 
literaire teksten, uittreksels van kranten, 
wetenschappelijke tijdschriften en e-books 
worden in toenemende mate naast of in 
plaats van de gedrukte versie langs digit ale 
weg verspreid en geconsumeerd, terwijl ge 
drukte repertoria plaats maken voor data 
banken op internet. 

Hiermee wordt eens te meer duidelijk 
dat gedrukte informatie meedraait in het 
volledige mediasysteem, en dat de geschie 
denis van het boek - en dus ook van het 
lezen - deel uitmaakt van de mediageschie 
denis. Dit geldt even goed voor het gedruk 
te boek in de reformatietijd, to en de druk 
kunst nog maar net een plaats naast de 
toen bestaande media had verworven, als 
voor onze tijd, waarin de nieuwe elektroni 
sche media veelsoortige alternatieven bie 
den voor de overdracht van geluid, beeld 
en tekst." 

Dat er in verschillende perioden van de 
geschiedenis steeds sprake is van samen 
hang tussen de beschikbare media, kan ik 
hier niet verder uitwerken. Elders demon 
streerde ik dat in de cultuur van de refor 
matie andere overdrachtsvormen dan de 
drukkunst - het lied, het gesprek, de preek, 
afbeeldingen - een grotere rol speelden dan 
de al te zeer op het boek gefixeerde onder 
zoekers tot in onze tijd dachten. Weliswaar 
was het boek in reformatorische kringen 
alom aanwezig, maar de functie ervan was 
eerder die van een katalysator, terwijl het 
gesprek centraal stond in de uitwisseling 
vanideeen.' 

Aan het nareformatorische tijdperk wer 
den enkele lezingen gewijd tijdens het 
symposium over religieuze leescultuur dat 
op 14 oktober 2005 onder auspicien van het 
Studiecentrum voor Protestantse Boekcul 
tuur aan de Vrije Universiteit werd gehou 
den. Van deze lezingen is die van John Exa 
Ito, over pietistische leescultuur in de 
periode 1830-1960, het duidelijkst ge 
plaatst in het kader van de mediageschie 
derris." De rol van het boek wordt door 
Exalto voor zijn thema eveneens gerelati 
veerd. Daarbij trekt hij een parallel met de 
Moderne Devotie, vier eeuwen eerder: 'De 
lectio was slechts een schakel in de viervou 
dige keten van de pietistische meditatie 
praktijk - een praktijk die veel overeen- 

komst vertoont met de Moderne Devotie. 
Het pietistische bekeringsdiscours werd 
eerst en vooral via orale communicatie 
overgedragen, vooral tijdens het 'heilige 
spel' op de conventikels. In het orale circuit 
werden de leesbare brieven toegeeigend en 
de wandel en de bijbels metaforisch gele 
zen. Naast gedrukte lectuur werd er ook 
handschrift gelezen, zoals brieven en circu 
lerende bekeringsgeschiedenissen.' II 

Dergelijke relativerende geluiden over 
de rol van het boek worden de laatste jaren 
meer gehoord. Maar laat er geen misver 
stand over bestaan dat de drukpers nu al 
meer dan vijf eeuwen een belangrijk medi 
um is voor de overdracht van kennis, infor 
matie en cultuur. Veranderende schrijf 
technologieen maken echter deel uit van 
de culturele dynamiek. 12 Een geisoleerde 
beoefeningvan de boekgeschiedenis vormt 
dan ook een belemmering voor evenwich 
tig onderzoek, terwijl ideologisch beladen 
premissen de objectiviteit in de weg staan. 
Voor onderzoek naar de boek- en leescul 
tuur dat deze klippen weet te omzeilen, 
voorzie ik een goede toekomst." 

Deze aanbeveling geldt niet het minst 
voor het thema waaraan deze aflevering 
van TNK is gewijd: de religieuze lees cul 
tuur. Als we bedenken hoe belangrijk het 
onderlinge gesprek van de gelovigen, de 
preek, het religieuze lied en de afbeelding 
waren (en zijn) , moeten we dan niet na 
gaan welke plaats de leescultuur daartus 
sen precies inneemt? 

Dr. Willem Heijting (1943) was van 1971 tot 
2005 conservator Handschriften en Dude 
Drukken en hoofd van het Studiecentrum 
uoor Protestantse Boekcultuur, en is thans 
adjunct-directeur van de Bibliotheek Vrije 
Uniuersiteit. Hij publiceert over boekhistori 
sche en kerkhistorische onderwerpen. 
Adres: Bibliotheek Vrije Uniuersiteit, 
De Boelelaan 1103, 1081 HV Amsterdam; 
e-mail: w.heijting@ubvu.vu.nl 

Noten: 
I H. Brouwer, 'Een min of meer onweerstaanbare 
passie voor boeken. Een inleiding', in: Th. Bijvoet 
e.a. (red.), Bladeren in andermans hoofd. Over lezers 
en leescultuur: Nijmegen 1996, 9-24 (citaat 23-24). 
2 G. Rooijakkers, 'Beeldlore tussen oraliteit en ver 
schriftelijking. Een culturele drieeenheid in de 
vroegmoderne Nederlanden' in: Bijvoet, Bladeren in 
andermans hoofd, 126-163. 
3 Deze visie werd verwoord door E. Eisenstein, The 
Printing Press as all Agent of Change. Communica 
tions and Cultural Transformations ill Early-Modern 
Europe. Cambridge etc. 1985 (oorspr. uitgave 1979). 
Eisensteins determinisme - zij behandelt de druk- 
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kunst als een auto nome kracht en plaatst deze daar 
mee buiten de geschiedenis - ontmoette veel weer 
stand en werd recentelijk nog bevochten door A. 
Johns, The Nature of the Book. Print and Knowledge 
in the Making. Chicago etc. 1998; idem, 'How to Ack 
nowledge a Revolution', The American Historical Re 
view 107 (2002) 106-125. 
4 Uitvoeriger hierover: W. Heijting, 'Devote en seer 
schoone boekskens. Boekhistorische verkenningen 
rond het Nederlandstalig godsdienstig proza in de 
zestiende eeuw', laarboek vaal' Nederlandse Boekge 
schiedenis 1 (1994) 25-42. 
5 Zie over het cultuurverval dat zou voortkomen uit 
verdringing van het boek door de elektronische me 
dia bijvoorbeeld de essaybundel van S. Birkerts, The 
Gutenberg Elegies. The Fate of Reading in an Electro 
nicAge. New York 1995. 
6 M. Giesecke, Von den My then der Buchkultur zu 
den Vision en der lnformations-Gesellschaft. Trend 
forschungen zur kulturellen Medien-Okologie. 
Frankfurt/M. 2002, met name hoofdstuk 6, 'Mythen 
und ambivalente Leistungen der Buchkultur'. 
7 A. Briggs and P. Burke, A Social History of the Me 
dia. From Gutenberg to the Internet. Cambridge etc. 
2003,5 en met name 68: 'As has been shown, the old 
media of oral and manuscript communication co 
existed and interacted with the new medium of print 
in early modern Europe, just as print, now an old 
medium, coexists with television and the Internet in 
the early twenty- first century.' 

8 Ik laat de ontwikkeling van de fysieke verplaat 
singsmogelijkheden - lopend, met voertuigen, over 
zee of door de lucht - hier buiten beschouwing. Ook 
deze ontwikkeling interfereert vanzelfsprekend met 
de geschiedenis van de overdracht van ideeen. 
9 W. Heijting, "Ziet daer staedt ghescreven ende 't es 
zo'. Het boek en de overdracht van ideeen bij de eer 
ste Nederlandse evangelisch gezinden' in: M. Brug 
geman e.a. (red.), Mensen van de Nieuwe Tijd. Ben li 
ber amicorum vaal' A. Th. van Deursen. Amsterdam 
1996, 14-28. 
10 Naast de in dit nummer opgenomen lezingen ver 
schijnt in uitgewerkte vorm afzonderlijk in druk: 
John Exalto, Leesbare brieuen. Pietistische leescultuur 
in Nederland 1830-1960. Zoetermeer [Meinema) (ter 
perse). 
II Exalto, Leesbare brieven, hoofdstuk 6, 'Naar een 
mediageschiedenis van het pietisme', 
l2 J.D. Bolter, Writing Space. Computers, Hypertext, 
and the Remediation of Print. Mahwah, NJ etc. 2001 
(2nd ed.), xiii; zie ook R. Stober, 'What media evolu 
tion is. A Theoretical Approach to the History of New 
Media', European Journal of Communication 19 
(2004) 483-505. 
13 Een cultuurhistorische benadering van de boek 
geschiedenis wordt vooral bepleit door Franse his to 
riel. Inspirerende recente publicaties zijn: F. Barbier 
en C.B. Lavenir, Histoire des medias: de Diderot it In 
ternet. Paris 1996; F. Barbier, Histoire du livre. Paris 
2000. 
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De schoonheid van het gebed: 
amgaan met vrome teksten in Laat-Middeleeuws Nederland 

Sabrina Corbellini 

D e schoonheid van het gebed' is de 
titel van de werkgroep voor derde 
jaarsstudenten Middeleeuwse Ge 

schiedenis, verzorgd door dr. Iaap van 
Moolenbroek en dr. Sabrina Corbellini aan 
de Vrije Universiteit in het academische 
jaar 2004-2005. Vertrekpunt en onder 
zoeksobject van 'De schoonheid van het 
gebed' was het handschrift UBVU, XV 
05560, een rijk verlucht Middelnederlands 
getijdenboek afkomstig uit het Groningse 
klooster Selwerd, aan het einde van het jaar 
2003 aangeschaft door de bibliotheek van 
de Vrije Universiteit.' Dit getijdenboek zal 
het vertrekpunt zijn voor een uiteenzetting, 
noodzakelijkerwijs in een vogelvlucht, van 
de religieuze leescultuur (met nadruk op 
volkstalige teksten) in de Noordelijke Ne 
derlanden. De beschrijving zal worden be 
perkt tot de vijftiende eeuw, ofbeter gezegd 
tot de periode tussen de vertaling van het 
getijdenboek door Geert Grote (doorgaans 
op 1384 gezet) en de vervaarding van het 
VU-handschrift dat op grond van de ver 
luchtingkan worden gedateerd tussen 1470 
en 1490. 

Een getijdenboek zoals het handschrift 
UBVU XV 05560 is "een verzameling van ge 
bedsteksten die naar vorm nauw aansluiten 
bij opbouw en inhoud van het officiele ge 
bed van de Kerk, naar hun functie echter be 
stemd zijn voor niet-officieel gebruik. Ieder 
getijde bestaat uit verschillende elementen. 
Het begint met een openingsdialoog die uit 
enkele psalmverzen en een doxologie be 
staat. Het belangrijkste elementen zijn psal 
men, ontleend aan het oudtestamentische 
Psalmenboek, die door keerverzen om 
raamd worden. Vervolgens kent elk 'uur' een 
korte, soms zeer korte Schriftlezing, gevolgd 
door een beurtzang. Verder vinden wij in elk 
getijde een toepasselijke berijmde loflied 
met doxologie. Ten slotte wordt het geheel 
afgesloten met een gebed en een slotdialoog 
van enkele vaste versikels''." Het getijden 
boek, dat oorspronkelijk in het Latijn werd 
opgesteld, werd in het Middelnederlands 
vertaald door de leidsman van de Moderne 
Devotie, Geert Grote, gedurende zijn preek 
suspensie (tussen 1383-1384). Grote's verta 
ling circuleerde in de oorspronkelijke versie, 
voorzien van glossen en prologen (en in het 

volgende zullen wij zien waarom glossen en 
prologen zo belangrijk zijn), en in de zoge 
naamde Windesheimse versie, waarin de 
glossen en de prologen zijn weggelaten.' 

Uit het onderzoek is gebleken dat het ge 
tijdenboek dat werd aangeschaft door de 
UBVU de Windesheimse versie van de getij 
den van Geert Grote bevat, met communie 
en aflaatgebeden', en dat het met grote ze 
kerheid kan worden toegeschreven aan het 
benedictijns dubbelklooster Selwerd, gele 
gen bij Groningen, niet alleen op basis van 
de verluchting in het karakteristieke oranje", 
maar ook aan de hand van een vergelijking 
met alle andere Selwerdse getijdenboeken 
die bewaard zijn gebleven in Nederlandse 
en Belgische bibliotheken. Het handschrift, 
wellicht een van de best geslaagde produc 
ten van Selwerd, kan ook op grond van de 
inhoud en van de volgorde van getijden als 
'uitzonderlijk' worden beschouwd. Belang 
rijk is hier op te merken dat onderzoek he eft 
duidelijk gemaakt dat het handschrift in de 
loop der eeuwen wellicht herbonden is, 
maar dat de restauraties de oorspronkelijke 
volgorde van het handschrift niet hebben 
aangetast. Het handschrift dat nu in de bi 
bliotheek van de VU kan worden geraad 
pleegd is weliswaar kleiner van formaat dan 
het boek dat geproduceerd werd in het 
scriptorium van Selwerd, maar heeft de oor 
spronkelijke samenstelling behouden. Ken 
merkend voor het handschrift is de aanwe 
zigheid van de Lange en de Korte 
Kruisgetijden, twee teksten die de lezer uit 
nodigen om te bidden en mediteren op de 
passie van Christus. De koppeling van de 
twee teksten die de getijden van de Eeuwige 
Wijsheid volgen, is zeer zeldzaam. Een paar 
getallen kunnen helpen om een duidelijker 
beeld te schetsen: in de BNM (Bibliotheca 
Neerlandica Manuscripta), het databestand 
voor Middelnederlandse handschriften en 
van handschriften die geschreven en ver 
lucht zijn in de middeleeuwse Nederlan 
den", worden 280 getijdenboeken beschre 
Yen, waarvan slechts 147 de Korte 
Kruisgetijden en 48 de Lange Kruisgetijden 
bevatten. De combinatie van twee getijden 
wordt echter in slechts 7 handschriften aan 
getroffen, waarvan tenminste 5 afkomstig 
blijken te zijn uit het klooster Selwerd. 
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In vele opzichten is het 'getijdenboek 
van de VU' dus een bijzonderheid, maar dit 
product van Groningse nijverheid is ook 
een exemplaar van de meest verspreide 
Middelnederlandse tekst uit de Nederlan 
den. Honderden handschriften van het ge 
tijdenboek van Geert Grote zijn bewaard 
gebleven: een zoekactie in het databestand 
van de Bibliotheca Neerlandica Manu 
scripta he eft 280 treffers opgeleverd, maar 
in de literatuur wordt zelfs gesproken van 
800 handschriften.' Samen met de Noord 
Nederlandse vertaling van het Nieuwe Tes 
tament van Johannes Scutken (134 hand 
schriften, waarvan de vroegste getuige in 
1391 werd vervaardigd) kan Grootes getij 
denboek beschreven worden als een tekst 
die was bestemd voor een breed publiek en 
die zo kon voorzien in de toenemende be 
hoefte aan liturgische participatie en aan 
gebedsteksten in de volkstaal." 

Een duidelijke tekstuele verwijzing naar 
het gebruik van getijdenboeken kan bij 
voorbeeld worden gevonden in De Spieghel 
ofte reghel der kerstengheloue, een vijftien 
de-eeuws traktaat waarin de belangrijkste 
aspecten van het geloof worden uitgelegd 
en waarin duidelijk wordt gerefereerd aan 
het getijdenboek als onmisbaar onderdeel 
van de dagelijkse gebedspraktijk. "Het is 
belangrijk'', schrijft de auteur, "op heilige 
dagen naar de kerk te gaan, naar Gods 
woord te luisteren en's avonds samen te 
bespreken. Iedere avond voor het slap en 
gaan, zou het raadzaam zijn om een hoofd 
stuk uit de Schrift te lezen". En dan het ge 
tijdenboek: iedere dag de getijden van On 
ze Lieve Vrouw en als er tijd voor is ook 

andere getijden. Op feestdagen moet men 
een van zeven boetpsalmen lezen, om ver 
giffenis te vragen voor de zonden die ge 
durende de week zijn begaan." 

De vertalingen van het getijdenboek en 
van het Nieuwe Testament moeten wor 
den gezien als producten van de spirituele 
hervormingsbeweging bekend als Moder 
ne Devotie. Het succes van de beweging 
ging gepaard met de verspreiding van reli 
gieuze teksten in de volkstaal. Schrijven 
en vertalen werden beschouwd als twee 
van de voornaamste taken van de belang 
rijkste exponenten van de beweging. In 
het Liber de viris illustribus ordinis cano 
nicorum regularium monasterii in Winde 
sem diocesis Trajectensis, dat als een ge 
schiedenis van de Moderne Devotie kan 
worden beschouwd, worden de voorrnan 
nen van de beweging steeds beschreven in 
eenzaamheid, in hun kloostercel gebogen 
over hun schrijftafel. Een mooi voorbeeld 
van deze haast topische beschrijving is Jo 
hannes Scutken (t 1423), de librarius die 
in het klooster Windesheim, een van de 
belangrijkste instellingen die onder in 
vloed stonden van de Moderne Devotie, 
verantwoordelijk was voor de volkstalige 
boeken en die als vertaler van het Nieuwe 
Testament wordt beschouwd. "Hi] was van 
middelmatige lengte" schrijft de auteur 
van het Liber de oiris illustribus Johannes 
Busch, "zijn huid droog en hij was zo ma 
ger dat men zijn rib ben kon tellen. Hij 
leefde als een woestijnvader in zijn eel, 
met enkel gezelschap van zijn boeken, 
schrijvend, peinzend, lezend en bid 
dend''." 
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Het boek als object, als tekstdrager, was 
ook vaak onderwerp van discussie in mo 
dern devote kringen. De meningen van 
Geert Grote en Thomas a Kempis bijvoor 
beeld waren nogal verschillend. In een 
anekdote over Geert Grote vertelde Tho 
mas a Kempis dat de geestelijke vader van 
de Moderne Devotie ijverig was in het lezen 
van de Schriften maar begeerde geen 
mooie boeken te hebben. Zo had hij een 
brevier dat niet te veel waard was, waaruit 
hij zijn getijden las (de bron wellicht van 
zijn vertaling!). Hij zag eens iemand die een 
mooi boek had en toen hij zag dat diegene 
het boek met zorg behandelde en bekeek, 
zei hij tegen hem: "Ik heb liever dat het 
boek mij bewaakt dan omgekeerd. Een 
boek moet dienen tot het nut van lezen, en 
is niet bedoeld om de nieuwsgierigheid van 
de kijker te prikkelen". Thomas a Kempis 
had duidelijk een andere mening over het 
omgaan met (vrome) boeken. Hij reageer 
de op Grotes afkeer met het commentaar: 

"Soms heeft het wei nut om boeken mooi 
te verzorgen en goed te beschermen tegen 
vuil en bederf. Mooi verzorgde boeken 
zetten mensen die traag lezen immers 
aan om met meer ijver te lezen en ze blij 
ven langer bewaard. Ze worden, kortom, 
gewaardeerd omdat ze voor veel geld zijn 
gekocht en met veel inspanning ge 
maakt:"! 

Ondanks de meningsverschillen is het dui 
delijk dat het centraal stellen van boeken als 
middel tot (religieuze) cultuuroverdracht en 
de daarmee gepaarde vertaalactiviteiten in 
milieus direct of indirect beinvloed door de 
Moderne Devotie zorgden voor een massale 
verspreiding van religieuze teksten in de 
volkstaal. Leken (dat wil zeggen niet-Iatijn 
kundigen) kregen toegang tot geschriften 
die eeuwenlang, alle uitzonderingen daar 
gelaten, vrijwel uitsluitend gecirculeerd 
had den in religieuze kringen. 

De gewenste omgang van leken met reli 
gieuze boeken in het algemeen en in het bij 
zander met teksten die bijbelse stof bevat 
ten werd getheoretiseerd door Gerard 
Zerbolt van Zutphen, in het zevende hoofd 
stuk van zijn Super modo vivendi en in zijn 
De libris teutonicalibus et de precibus verna 
culis (1393-94, Over boeken in het Middel 
nederlands en gebeden in de volkstaal). Mo 
gelijkerwijs werd het traktaat geschreven als 
reactie op de kritiek die in sommige kringen 
geuit was op de verspreiding van religieuze 
teksten in de volkstaal, die de geheimen van 
het geloof ook voor niet-religieuzen toegan- 

kelijk maakten." Uit het lange en gevarieer 
de betoog van Gerard is het mogelijk een 
aantal kernpunten te distilleren. 

Ten eerste wordt door hem betoogd dat 
de toegang tot de Schrift een onmisbaar 
onderdeel is van de 'opvoeding' van leken 
tot goede christenen die zich de Bijbel ver 
trouwd moeten maken. Het is, bijvoor 
beeld, aan leken aan te bevelen om zich 
voor te bereiden op de zondagsmis door in 
huiselijke kring de Evangelieperikopen 
voor de zondag te lezen en daarop te medi 
teren. Gerard schetst in zijn Middelneder 
landse vertaling ter illustratie van zijn 
standpunt een huiselijk tafereeltje: "Wat 
eest dat ic bidde dat gij op enen dach in die 
weke gaet sitten in uwen husen ende ne 
met dat ewangelium in uwen handen ende 
uwer iegelic lese off hoer lesen dat ewange 
lium" [= Ik raad u aan om eens per week in 
huis te zitten en het Evangelie ter hand te 
nemen zodat iedereen het Evangelie kan 
lezen of horen lezen]. Mensen die niet 
kunnen lezen of door armoede geen hand 
schrift bezitten, kunnen gewoon deelne 
men aan deze aanvulling op de zondags 
plicht en aandachtig luisteren." Deze wijze 
van omgaan met religieuze boeken vindt 
zijn oorsprong in het feit dat leken reeds 
toe gang hebben tot de literatuur in de volk 
staal. De boeken die gretig worden gelezen 
en die geen vragen hebben do en rijzen in 
klerikale kringen, zijn echter dragers van 
gevaarlijke denkbeelden die de lezers ver 
wijderen van het ware geloof. Wat kunnen 
mens en leren, vraag Gerard zich af, als zij 
in hun huisbibliotheek "duitsche boeken 
van Rolant, van Olifier, vanden strijt van 
Troyen ende van anderen idelen ende on 
nutten fabulen" [= boeken in het Middel 
nederlands over Roeland, over Olivier off 
over de Trojaanse oorlogen en andere ijde 
Ie en nutteloze verhalen] hebbent" 

Een tweede belangrijke punt in het be 
toog is de vaststelling dat de Latijnse Bijbel, 
de Vulgaat, ook een vertaling is van de oor 
spronkelijke tekst. De Schrift is geschreven 
om gelezen en gehoord te worden door ge 
lovigen uit verschillende wereldstreken. 
Het is dus een recht om de Bijbel in eigen 
volkstaal te kunnen lezen, zoals gebeurt bij 
de Grieken, Arabieren, Syriers, Slaven en 
Russen. Wulfila, bisschop van de Goten, 
had al in de vierde eeuw een vertaling van 
de Bijbel in een Germaanse taal vervaar 
digd. Heiligen predikten gewoon in de 
volkstaal en datvormde geen belemmering 
voor hun evangelisatie. De vermeende kri 
tiek op lekenbijbels kon niet gegrond zijn: 
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goede religieuze boeken kunnen niet wor 
den verboden, want zij zijn een onmisbaar 
onderdeel van de spreiding van en van de 
toegang tot het geloof." 

Met het inbrengen van het begrip van de 
'goede' boeken wordt een belangrijke punt 
geraakt: er is een spanningsveld tussen een 
programmatisch vertalingsoffensief, dat 
door de Moderne Devotie werd omarmd en 
bevorderd, en de behoefte en de wens om 
regels vast te stellen die de toegang van le 
ken tot de religieuze teksten moesten regu 
leren. Gerard besteedt ruim aandacht aan 
deze noodzakelijke beperkingen. Voorzich 
tigheid is geboden bij de keuze van de tek 
sten die vertaald moeten worden. Boeken 
die te 'ingewikkeld' of 'verfijnd' zijn, kun 
nen beter niet in lekenhanden terechtko 
men. Het is niet verboden voor leken om 
boeken met een hoger abstractieniveau te 
lezen, maar het is niet raadzaam: het is 
moeilijk, te zwaar en zou dus niet de ge 
wenste resultaten kunnen opleveren. Zij 
zouden eerder intellectuele hoogmoed sti 
muleren dan leken tot goede christenen 
vormen. Onervaren lezers zijn zoals kleine 
kinderen, die melk (eenvoudige boeken) 
moeten drinken en geen vast voedsel (de 
zware theologische kost) tot zich moeten 
nernen." De teksten die wei geschikt zijn 
voor de volkstalige lezers zijn het Nieuwe 
Testament (het Oude Testament wordt af 
geraden), moraliserende teksten, spiegels 
der christenen die de organisatie van het 
dagelijkse leven beschrijven en bespreken 
(waar, bijvoorbeeld, de tien geboden wor 
den uitgelegd en waar duidelijk wordt ge 
steld dat het noodzakelijk is een keer per 
jaar te biechten en hoe men zich tot de 
biecht moet voorbereiden), teksten die me 
ditatieoefeningen kunnen bevorderen (in 
het bijzonder oefeningen op het lijden van 
Christus) en, natuurlijk, gebeden- en getij 
denboeken. Gebeden voorlezen in de volk 
staal is even waardevol als bidden in het 
Latijn, en bovendien door het bidden in 
een 'bekende' taal kunnen niet-Iatijnkun 
digen zich beter concentreren en zich met 
hart en ziel tot God richten." 

De ogenschijnlijke incongruentie tus 
sen de overtuiging van de noodzaak religi 
euze teksten beschikbaar te maken in de 
volkstalen en de voorzichtigheid bij de keu 
ze van de teksten die vertaald kunnen wor 
den en over de wijze van vertalen blijkt te 
yens duidelijk uit de proloog van Johannes 
Scutken bij de vertaling van de brieven van 
Paulus. Hierin wordt betoogd dat de verta 
ling van glossen moet worden voorzien, die 

de tekst voor de onervaren lezers eenvou 
diger moet maken: 

Paulus heeft enkele van zijn brieuen in 
Latijn, andere in het Grieks en andere in 
het Hebreeuuis geschreuen. Deze brieuen 
zijn van groot nut uoor degenen die La 
tijn, Grieks en Hebreeuuis uetstaan, maar 
niet uoor degenen die Nederlands lezen. 
Het is vreemd dat men zo weinig ge 
schriften in de volkstaal maakt en uindt, 
en dat deze lichtgevende heldere brieuen, 
gedicht uit de geest van de levende Cod, 
niet bekend zijn onder de gewone men 
sen die echte lie/de voelen uoor het Leven 
van Christus. Want naast het Evangelie, 
zijn dit de meest leerzame teksten die ge 
schreuen zijn. Deze brieuen zijn echter 
moeilijk te begrijpen en zijn cryptiscn ge 
schreuen en ik zal dus sommige passages 
toelichten aan de hand van glossen, 
gebaseerd op het uierk: van de Kerk 
uaders," 

Dezelfde preoccupatie is aanwezig bij de 
vertaler van Tleven ons heren Ihesu Christi, 
een tekst die ook bekend als het Pseudo 
Bonaventura-Ludolphiaanse Leven van 
Jhesus. In de proloog vertelt de anonieme 
vertaler onomwonden over zijn twijfels bij 
het vertalen van de tekst: hij is gescheurd 
tussen het toegankelijk maken van dit Le 
ven van Christus voor leken ("zulke schat 
ten kunnen niet verborgen blijven voor 
diegenen die geen toegang hebben tot de 
Latijnse traditie", schrijft hij) en zijn 
schaarse vertaalkwaliteiten. Uiteindelijk 
heeft hij besloten het vertaalwerk te star 
ten, maar hij is bewust van zijn tekortko- 
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mingen: hij is een plompe ezel en de kans is 
groot dat hij de betekenis van sommige 
passages niet goed heeft begrepen. Hij is 
immers niet verlicht door de Heilige Geest 
en hij zou, in Jheronimus woorden, kunnen 
worden beschouwd als een "onghelovic 
mensche ende een viant go des ende des 
kersten ghelove" [= een niet-gelovige man 
en een vijand van God en van het christelij 
ke geloof]." De proloog is meer dan een 
poging tot captatio benevolentiae: bekend 
is dat er twee versies zijn van de vertaling: 
een eerste 'vrije' versie en tweede 'getrou 
we' vertaling van de oorspronkelijke Latijn 
se tekst. De tweede filologisch 'verantwoor 
de' versie zou wellicht een reactie kunnen 
zijn op de oproep van Gerard Zerbolt van 
Zutphen om voorzichtiger om te gaan met 
de vertaling van teksten die bestemd zijn 
voor leken, zoals de Leidse onderzoeker 
GeertWarnar recentelijk heeft beweerd." 

Er is geen twijfel dat Zerbolts De libris 
teutonicalibus voorzag in een duidelijke 
behoefte en dat de tekst hoogstwaarschijn 
lijk herhaaldelijk is aangehaald om het ge 
bruik en de verspreiding van religieuze tek 
sten in de volkstaal te rechtvaardigen. Een 
voorbeeld daarvan wordt aangetroffen in 
een passage uit het leven van Johannes 
Brinckerinck, rector van het Meester 
Geertshuis in Deventer en stichter van het 
klooster Diepenveen. De zusters van het 
Meester Geertshuis werden regelmatig 
aangesproken door "canocke ende gheler 
de luden" op hun gebruik van "Duutsche 
boken, als Profectus religiosorum, der mo 
nicke spiegel, Sancte Bernardus ghedach 
ten ende dierghelike go de boke". Zij de den 
hun beklag bij hun geestelijk leider, Johan 
nes Brinkerinck, die besloot om een boek te 
laten halen uit het naburige huis van Broe 
ders van het Gemene Leven, het Heer-Flo 
renshuis, "en studieerde daer in om een 
sermoen inder karken toe do en om deser 
boke wille' [= en op grond daarvan bereid 
de hij een preek die hij in de kerk wilde 
houden om de kwestie van de boeken], 
Gerards traktaat wordt niet specifiek ge 
noemd, maar het is zeer waarschijnlijk dat 
Brinkerinck zijn collaties op basis van De 
libris teutonicalibus heeft voorbereid. Hij 
was in ieder geval succesvol; na zijn preek, 
bleven de zusters 'in vreden vanden boec 
ken"." 

De kloof tussen de theoretische prop 
aganda en de praktische toepassing van 
deze moderne wijze om met religieuze 
boeken om te gaan werd gedicht door de 
samenstelling en de verspreiding van lees- 

lijsten en weekschema's, die houvast 
moesten bieden aan de gelovigen. De Ame 
rikaanse onderzoeker John van Engen 
heeft in een recent verschenen artikel ge 
steld dat de moderne devoten zich niet 
richtten tot een specifieke tekst als leidraad 
voor de religieuze opvoeding van gelovi 
gen. Zij boden een selectie aan teksten aan, 
vaak in de vorm van lijsten, waaruit de ge 
lovige vrijelijk kon putten. De voorselectie 
werd de geestelijk leider gemaakt, de de 
finitieve keuze was van in de handen van 
de gelovige, religieus of leek." 

Een voorbeeld van een zeer gedetail 
leerde leeslijst werd recentelijk terugge 
vonden in een handboek voor zusters van 
de derde orde van Sint Franciscus, Sint Ag 
nes te Amersfoort, geschreven in 1514 door 
de biechtvader Jan de Wael." Het hand 
schrift is weliswaar in de zestiende eeuw 
vervaardigd, buiten de chronologische 
grenzen van de l384-1490, maar zijn in 
houd kan als typerend worden geacht voor 
het omgaan met boeken in derde-orde-ge 
meenschappen, ook gedurende de vijftien 
de eeuw. 

In dit Informieringheboeck [= Informa 
tieboek) wordt een hoofdstuk gewijd aan 
een "schoen ordinancie der boecken alsoe 
hoe of wat en welke boecken of tractaten 
een yghelic suster hoert voer of na te leren 
ende te studieren na haer selves eyghen 
weetenheit of verstandelheit staet of gra 
et" [= een mooi overzicht van de boeken, 
oftewel welke boeken en welke traktaten 
iedere zuster hoort te lezen en te bestude 
ren volgens haar eigen ontwikkelingsni 
veau en haar intellectueel vermogen]." 
De biechtvader nam in zijn hoofdstuk drie 
lijsten van verplichte boeken op, aanwezig 
in de bibliotheek van de gemeenschap, 
een voor iedere fase van de ontwikkeling 
van de zusters: de eerste is bestemd voor 
zusters in de eerste zeven jaar van hun ver 
blijf in de gemeenschap of tot de leeftijd 
van 30 jaar; de tweede werd aanbevolen 
aan zusters gedurende hun tweede zeven 
jarige verblijf; en de derde werd geschikt 
geacht voor ingezetenen die de leeftijd van 
33 hebben bereikt." In de lijsten worden 
bekende handboeken voor kloosterlingen 
vermeld, zoals de vertaling van het Profec 
tus religiosorum van David van Augsburg, 
maar ook een aantal van de teksten die 
door Gerard Zerbolt van Zutphen specifiek 
in zijn betoog zijn opgenomen en die pro 
ducten zijn van de vertaalwerkzaamheden 
van de Moderne Devoten: Die heylige 
evangelien, Die hystorien ende legenden of 
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passionaelen der heyligen, S. Pauwels Jaco 
bus Petrus Johannes Epistelen, Die uiercke 
der apostelen, Apocalipsis en Vander pas 
sien ende andere misterien ons liefs heren:" 

In een aantal van de aanbevolen werken 
waren tevens lees- en meditatieschema's 
opgenomen, die de lezer moesten help en 
de leesstof beter tot zich te nemen. Een 
voorbeeld daarvan wordt aangetroffen aan 
het einde van de tekst van het eerder aange 
haalde Tleven van ons heren Ihesu Christi. 
De lezer wordt aangemoedigd de lectuur 
van het leven van Christus te mediteren ge 
durende de week: 'op maandag beginnen 
bij het eerste boek en de lezing ter overden 
king voortzetten tot de geboorte van Chris 
tus; op dinsdag van de geboorte tot de 
doop; op woensdag tot de roeping van de 12 
apostelen; op donderdag tot de komst van 
Ihesus in Jherusalem; op vrijdag de passie 
van Christus; op zaterdag de verrijzenis; op 
zondag tot het einde van het boek'", 

Ter afsluiting van dit overzicht is het 
mogelijk om enige algemene lijnen te pre 
senteren over de omgang met vrome bee 
ken in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. 
Allereerst moet het gebruik van de volk 
staal voor het vervaardigen van religieuze 
teksten als de grootste innovatie van de late 
veertiende en de vijftiende eeuw worden 
aangemerkt. Mede dankzij de vertaalactivi 
teiten van de Moderne Devoten werd het 
mogelijk voor leken (niet-latijnkundigen) 
in hun eigen taal en in hun eigen omgeving 

religieuze teksten te lezen, te bidden en te 
mediteren. Deze periode, waarin de grote 
verspreiding plaatsvond van het getijden 
boek van Geert Grote, wordt inderdaad ge 
kenmerkt door een 'oceanische vertaalbe 
weging', gekoppeld aan een even grote 
verspreiding van religieuze teksten in de 
volkstaal. De Moderne Devotie he eft in de 
vijftiende eeuw de vertaalbeweging, ont 
staan uit een duidelijke behoefte bij leken 
aan betrokkenheid bij het religieuze leven, 
overgenomen en gekanaliseerd. De ver 
spreiding van de Moderne Devotie he eft de 
verspreiding van de nieuwe vertalingen 
mogelijk gemaakt, bevorderd (er is geen ge 
bied, bijvoorbeeld, in middeleeuws Europa 
waar volkstalige getijdenboeken een derge 
lijke grote verspreiding hebben gekend), 
maar ook 'geregeld'. De beweging gaf dui 
delijke gegeven over de keuze van boeken, 
vertaalwijzen en 'leesmethodes'. Om een 
einde te maken aan een wildgroei van vert 
alingen die afwijzende en afkeurende reac 
ties van kerkelijke kant hadden aangewak 
kerd, namen de voormannen van de 
Moderne Devotie, zoals de bedelorden en 
in het bijzonder de dominicanen dit in an 
dere taalgebieden hadden gedaan, de taak 
op zich om orde te scheppen en 'standard 
vertalingen' te vervaardigen die capillair 
werden verspreid." De beschikbaarheid 
van vertalingen was slechts het eerste doel, 
de lezers moesten over goede vertalingen 
kunnen beschikken zonder ondubbelzin- 
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nigheden en verwarrende uitspraken. 
Slechts goed vertaalde teksten konden de 
lezers daadwerkelijk help en in hun zoek 
tocht naar de waarheid. Dit doel had Geert 
Grote voor ogen toen hij, in de reconstruc 
tie van Thomas a Kempis, het getijdenboek 
vertaalde: 

Zodat niet-ontwikkelde leken in hun 
moedertaal iets hadden waar zij zich 
biddend op heilige dagen mee bezig kon 
den houden. Zo zouden zij, mits zij zelf 
gelovig lazen of andere devoten hoorden 
lezen, gemakkelijk verre blijven van de 
vele ijdelheden en loze praatjes en - ge 
holpen door de gewijde lectuur - uorde 
ring maken in de liefde tot God en tot het 
zingen van zijn lOP9 

Sabrina Corbellini (1969) studeerde Ger 
maanse filologie aan de universiteiten van 
Bologna en Leiden. In 2000 promoveerde zij 
aan de Uniuersiteit Leiden op het proef 
schrift "Italiaanse deugden en ondeugden. 
Dire Potters Blome del' doechden en de Itali 
aanse Fiore di Virtu'. Sindsdien is zij als 
post-doctoraal onderzoeker en docent aan 
de afdelingen Middeleeuwse Geschiedenis 
en Kerkgeschiedenis van de Vrije Uniuetsi 
teit Amsterdam. 

Noten: 

I Mijn dank gaat uit alleerst naar mijn coli ega en me 
dedocent dr. Iaap van Moolenbroek, die samen met 
mij het werkcollege heeft geleid, en naar dr. Wim He 
ijting van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije 
Universiteit Amsterdam, die bereid is geweest om 
het getijdenboek te digitaliseren en beschikbaar te 
stell en aan docenten en studenten. De hier gepre 
senteerde conclusies zijn ten dele gebaseerd op de 
resultaten van de afzonderlijke onderzoeken van de 
studenten die aan de werkgroep hebben deelgeno 
men (Anna Daniels, Anna Dlabacova, Jasper Dijk 
man, Beatrix Gumula, Jan Idema, Monique van 
Rooijen, RobertVonk, Matthijs Wieldraaijer). 
2 R.Th.M. van Dijk, 'Methodologische kanttekenin 
gen bij het onderzoek van getijdenboeken' in: Th. 
Mertens ed. Boeken uoor de eeuuiigheid. Middelne 
derlands geestelijk proza. Amsterdam 1993, 210-229 
en 434-437, hier 210. 
3 Van Dijk 'Methologische kanttekeningen' 214. 
4 Inhoud: II-XII: Kalender; lr-42r: getijden van Onze 
Lieve Vrouw; 43r-60v: getijden van de Heilige Geest 
61r-83r: getijden van Eeuwige Wijsheid; 84r-l09r: 
lange getijden van het Heilig Kruis; 109v-l13v: korte 
getijden van het Heilig Kruis; 114r-133v: Boetpsal 
men en Litanie; 134r-175v: Lange vigilie van de over 
ledenen 
175v-182v: Gebeden [181v-182v: incipit van het 
evangelie van Iohannesl 
5 Over de verluchting die typerend is voor hand 
schriften alkomstig uit het klooster Selwerd zie 
J.M.M. Hermans, 'Groningen en Noord-Oostneder 
land' in: Anna Sophia Korteweg (ed.), Kriezels, au- 

bergines en takkenbossen: randuersiering in Noord 
nederlandse handschriften uit de vijftiende eeuw. 
Zutphen 1992, 140-153. 
6 De BNM kan worden geraadpleegd op de site van 
Universiteitsbibliotheek te Leiden, zie http://bnm. 
leidenuniv.nl/. 
, Van Dijk 'Methodologische kanttekeningen', 218. 
8 Een getuigenis van de opmerkelijke verspreiding 
van getijdenboeken kan worden gevonden in de gro 
te hoeveelheid afbeeldingen van lezende en bidden 
de vrouwen en mann en in de miniatuur- en schil 
derkunst van de late Middeleeuwen. Bij voorbeeld: 
het portret van een onbekende biddende man van 
de hand van Hans Memling (Londen, National Gal 
lery) en het portret van de kanselier van Filips de 
Goede Nicolas Rolin geschilderd door Rogier van der 
Weyden (Beaune, Musee Hotel-Dieu). 
9 Petty Bange, Een handvol uiijsheiden: eenuoudig 
geloof in de vijftiende eeuw. 'De Spieghel ofte reghel 
der kersten gheloue', Nijmegen 2000, 87-88: "Hoe ghi 
dien dach ten eynde selt brenghen en u ghetiden 
houden. AIle heilighe daghe te kerken gaen ende dat 
woert Gods gheerne horen ende des avens samen 
vercallen [ebespreken]: Ende is dat ghi tijt hebt leest 
aile avent een capittel van goeder leringhe der heilig 
her scriften eer ghi slap en gaet. Ende houdet aile 
daghe die vij ghetiden van onser liever vrouwen, het 
sy in Duytsche of in Latijn. [ ... J Ende des heilighen 
daghen soe leest enen seven psalm voer u ghebreken 
die ghi in die weke misdaen hebt." 
10 Karl Grube (ed.), Des Augustinerspropstes Iohan 
nes Busch Chronicon windeshemense und Libel' de 
reformatione monasteriorum. Halle 1886, 190. Een 
artikel van mijn hand over de Noord-Nederlandse 
vertaling (,De Noord-Nederlandse vertaling van het 
Nieuwe Testament: het paradijs in een kloostercel') 
te verschijnen in een bundel over Middelnederlanse 
bijbelvertalingen is in voorbereiding. 
II De episode is geciteerd door Lydia Wierda, ' 'Een 
oetmoedich boeck': het ideale boek bij de Moderne 
Devoten' in: Kees Veelenturf (ed.), Geen povere 
schoonheid. Laat-middeleeuuise kunst in uerband 
met de Moderne Devotie. Nijmegen 2000, 155-168, 
hier 157. Zie ook W. Lordeaux, 'Het boekenbezit en 
het boekengebruik bij de Moderne Devoten' in: Con 
tributions a I'Histoire des Bibliotheques et de la Lectu 
re aux Pays-Bas avant 1600 / Studies over het Boeken 
bezit en Boekengebruik in de Nederlanden v66r 1600. 
Brusse11974, 247-325, hier 261-262. 
12 Over Gerard Zerbolt van Zutphen, zie N. Stau 
bach, 'Gerhard von Zutphen und die Apologie der 
Laienlektiire in der Devotio Moderna' in: T. Kock & R. 
Schulesemann eds, Laienlektiire und Buchmarkt im 
spdten Mittelalter. Frankfurt am Main 1997, 221-289. 
Zie ook J. Deschamps, 'Middelnederlandse vertalin 
gen van Super modo vivendi (7de hoofdstuk) en De 
libris teutonicalibus van Gerard Zerbolt van 
Zutphen', Handelingen van de Koninklijke Zuidne 
derlandse Maatschappij uoor Taal- en Letterkunde en 
Geschiedenis 14 (1960) 67-108 en 15 (1961) 175-220. 
i3 Deschamps, 'Middelnederlandse vertalingen', 82. 
14 Deschamps, 'Middelnederlandse verralingen', 82. 
15 Deschamps, 'Middelnederlandse vertalingen', 84- 
86. 
16 Deschamps, 'Middelnederlandse vertallngen', 186. 
n Deschamps, 'Middelnederlandse vertalingen', 196. 
18 c.c. de Bruin ed, Het Nieuu/e Testament van de 
Moderne Devotie. Leiden 1979, 189-190. 
19 C.C. de Bruin ed, Tleueri ons heren Ihesu Cristi. Het 
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Pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse Leven van Jesus. 
Leiden 1980,3. 
20 Geer Warnar, 'Tleuen ons heren Ihesu Christi: Fe 
male Readers and Dutch Devotional Literature in the 
Fifteenth Century' in: Mathilde van Dijk & Renee 
Nip, Saint, Scholars and Politicians. Genderas Tool in 
Medieval Studies. Festschrift in Honour of Anneke 
Mulder-Bakker on the Occasion of her Sixty-Fifth 
Birthday. Turnhout 2005, 25-41. 
21 Thomas Kock, Die Buchkultur der Deuotio moder 
na. Handschriftenproduktion, Literaturuersorgung 
und Bibliotheksafbau. irrt Zeitalter des Medienuiech 
sels. Frankfurt am Mein 2002, 188. 
22 John van Engen, 'New Devotion in the Low Coun 
tries', Ons Geestelijk Elf 77-3 (2003) 235-263, hier 
242-244. 
23 De derde orde van Sint - Franciscus was in het mid 
deleeuwse bisdom Utrecht de derde tak van de Mo 
derne Devotie, naast de broeders en de zusters van 
het Gemene Leven en de reguliere kannuniken en 
kannunikessen die volgens de regel van Augustinus 
leefden. Over de derde orde van Sint-Franciscus, zie 
De derde op orde. Themanummer van het tijdschrift 
Trajecta 14-2 (2005) onder gastredactie van Sabrina 
Corbellini en Hildo van Engen. 
,. Het Informieringneboeck van Jan de Wael is be 
waard in het handschrift Haarlem, SB 187 D 11. Een 
editie van de tekst door Ingrid Biesheuvel en Sabrina 

Corbellini is in voorbereiding. Het aangehaalde ci 
taat is fol. 60r. 
25 Haarlem, SB 187 D 11, fol. 60r-64r. 
26 De Handelingen van de Apostelen, de Brieven van 
Paulus, Jacobus, Petrus en Johannes, alsmede de 
Apocalyps zijn onderdeel van het zogenaamde Nieu 
we Testament van de Moderne Devoten, zie De 
Bruin, Het Nieuuie Testament van de Moderne Deuo 
tie. Voor een bespreking van de boekenlijsten, zie Sa 
brina Corbellini, 'Mannenregels voor een vrouwen 
wereld. De spirituele opvoeding van zusters in 
derde-ordegemeenschappen', Trajecta 14-2 (2005) 
177 -192, in het bijzonder 186-188. 
27 De Bruin, Tleuen OilS heren Ihesu Cristi, 227. 
28 Over Bijbelvertalingen, bij voorbeeld in Italie, zie 
Lino Leonardi, "'A volerla bene volgarizzare ... ": teo 
rie della traduzione biblica in Italia (con appunti 
sull' "Apocalisse"', Studi medieuali 37-1 (1996) 171- 
201; Gigliola Fragnito, La Bibbia al rogo. La censura 
ecclesiastica e i uolgarizzamenti della Scrittura 
(1471-1605). Bologna 1997 en Gigliola Fragnito Proi 
bito cap ire. La Chiesa e il volgare nella prima eta mo 
derna. Bologna 2005. 
29 Udo de Kruijf, Ieroen Kummer en Freek Pere 
boom, Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint 
Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen in 
vertaling eri metcommentaar. Kampen 2000,130. 

(advertentie) 

Wat is zapreligie en hoeveel invloed heeft New Age eigenlijk? 
Gaat de godsdienst verdwijnen uit Nederland en wordt deze 
vervangen door spiritualiteit? Of is het geloof in God 
onverwoestbaar? Deze zeer leesbare studie geeft in vogelvlucht 
antwoord op deze vragen en biedt daarbij een boeiend beeld 
van de religieuze ontwikkeling in ons land van 1800 tot heden, 
met bijzondere aandacht voor de invloed van de verzuiling. 
Daarbij wordt regelmatig 'ingezoomd' op een klein 
kerkgenootschap, Het Apostolisch Genootschap, waarvan de 
geschiedenis de religieuze veranderingen in Nederland op 
interessante wijze illustreert. 

Jan N. Bremmer (1944), telg van een gereformeerd 
domineesgeslacht, sinds 1990 hoogleraar 
Godsdienstwetenschap aan de Faculteit der Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij 
publiceerde Profeten, zieners en de macht in Griekenland, Israel en 
het vroegmoderne Europa (1991), Greek Religion (1992) en The 
Rise and Fall of the Afterlife (2002). 

ISBN 90-5972-095-4 
44 pagina's, illustraties, € '3,00 
www.eburon.nl 
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De religieuze leescultuur in het Nederlands 
gerefomeerd pietisme tijdens de zeventiende 
en achttiende eeuw 

W.J. op 't Hof 

l ets vertellen over dit onderwerp is een 
uiterst hachelijke onderneming, Er is 
immers nog nooit gericht onderzoek 

naar gedaan en de beschikbare gegevens 
zijn weinig in getal en veelal incidenteel 
van aard. Omdat toch eens de eerste keer 
moet zijn, wil ik hier een poging wagen. 
Eerst maak ik diverse omtrekkende bewe 
gingen om centripetaal enige lijnen duide 
lijk te krijgen en vervolgens probeer ik de 
schaarse gegevens over het concrete lees 
gedrag zoveel mogelijk te laten zeggen, om 
zo op centrifugale wijze de contouren te 
verscherpen en een initiele schets te laten 
ontstaan. 

Plaats in het geheel 

Gemakshalve ga ik ervan uit dat iedereen 
begrijpt wat bedoeld wordt met de term 
Nederlands gereformeerd Pietisme, dat om 
een praktische reden in het vervolg afge 
kort wordt tot Pietisme, I De vraag die dan 
naar aanleiding van de titel als eerste boven 
komt drijven, is: 'welke plaats nam het Pie 
tisme in het geheel van het Nederlandse 
Protestantisme in?', of anders gesteld, 'hoe 
verhield zich de religieuze leescultuur van 
de pietisten tot die van de Nederlandse 
protestanten in het algemeen?' Er zijn re 
denen genoeg om het Pietisme te plaatsen 
op de voorste rij van het Nederlandse Pro 
testantisme. Het ligt dan voor de hand de 
pietistische leescultuur een dienovereen 
komstige vooraanstaande positie toe te 
kennen. Wanneer een historicus die niet bij 
het onderzoek naar het Pietisme betrokken 
is, deze weg zou bewandelen, zou daar 
niets op tegen zijn. Als ik, die geacht wordt 
een Pietisme-specialist te zijn, dat echter 
zou doen, zou ik licht de verdenking op mij 
laden de betekenis van de pietistische lees 
cultuur uit te vergroten en te maximalise 
reno Ik zie daarom bewust van die rede 
neerbeweging af en wi! langs een 
moeilijker pad trachten te komen tot een 
adequate plaatsbepaling van de pietisti 
sche leescultuur in het geheel van het pro 
testantse leesgedrag ten tijde van de Repu 
bliek in het algemeen. 

Dat moeilijker pad hoef ik zelf niet meer 
te banen. Dat is reeds gedaan door W He 
ijting, die in 1997 een baanbrekend artikel 
publiceerde over protestantse bestsellers 
in de Republiek rond het midden van de ze 
ventiende eeuw.' Bij zijn onderzoek ging hij 
uit van Nederlandse teksten waarvan de 
eerste druk voor 1650 was verschenen en 
waarvan aan het eind van de zeventiende 
eeuw minstens tien edities het licht gezien 
hadden. Aangezien het in dit referaatje 
over de lees- en niet over de zangcultuur 
gaat, zijn de in zijn onderzoek meegeno 
men liedboeken hier buiten beschouwing 
gelaten. Het resultaat ziet er dan als volgt 
uit: 

30-49 edities 
Lewis Bayly, De practycke ofte oeffeninghe 
der godtzaligheydt (1620) 
Jan Schabaelje, Lusthof des gemoets (1635) 
10-29 edities 
Adriaan van Haemstede, De historien der 
uromer martelaren (1559) 
Filips van Marnix van St. Aldegonde, De by 
encorf der H. Roomsche Kercke (1569) 
Flavius Josephus, Joodsche geschiedenissen 
(1594) 
Jean Taffin, De boetveerdicheyt des Levens 
(1594) 
Adam Westerman, Christelycke zee-uaert 
(1611) 
Hugo de Groot, T'samensprake over den 
doop (1618) 
Iosias van Houten, Biecht-boecxken der 
christenen (1620) 
Willem Teellinck, Het gheestelijck cieraet 
van Christi bruylofts-kinderen (1620) 
Gellius de Bouma, De vermeerderde christe 
lycke catechismus (1621) 
Godefridus Udemans, De Leeder van Jacob 
(1628) 
Franciscus Heerman, De guldene annota 
tien (1631) 
Bouritius Sibema, Salomons sweert (1631) 
John Hayward, Het heylighdom der benau 
de ziele (1633) 
Charles Drelincourt, Gebeden en medita 
tien (1639) 
Thomas a Kempis, Navolginghe Christi 
[vertaling door Cornelis Boey] (1644) 
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Theodorus a Brakel, Het geestelicke Leven 
ende de stant eens gheloovighen mensches 
(1649) 

Een blik op de belangrijkste categorie laat 
al het belang van het pietistische aandeel in 
de protestantse leescultuur zien: in de ge 
daante van Bayly's werk vertegenwoordigt 
het de helft. De tweede categorie bestaat 
uit zestien boeken. Daarvan verdienen er 
negen de kwalificatie pietistisch: Taffin, 
Westerman, Van Houten, Teellinck, Ude 
mans, Hayward, Drelincourt, A Kempis en 
A Brakel. Ook hier is het pietistisch aandeel 
kennelijk in de meerderheid. Die meerder 
heid is overigens in werkelijkheid nog gro 
ter geweest. Zo hoort van Teellinck nog een 
tweede geschrift in deze categorie thuis, 
namelijk Lust-hoi der christelicker ghebe 
den (1622).3 Het is niet zonder reden dat de 
oudste commerciele oeuvrelijsten te vin 
den zijn in Teellinck-uitgaven." Bovendien 
heeft Heijting ten onrechte diverse werken 
van Jacob Cats genegeerd.' 

Twee aspecten vragen nog afzonderlijke 
aandacht. Beide hebben te maken met het 
duo dat de hoogste categorie bevolkt. Een 
van de twee is Bayly's werk." Dat is een pu 
riteins werk van origine. Dit feit laat op 
zichzelf al zien van hoe groot belang de pu 
ritanistica in vertaling waren. Daar komt bij 
dat in de tweede categorie een ander puri 
teins werk voorkomt, namelijk dat van 
Hayward. De puriteinse inbreng is evenwel 
nog groter dan uit Heijtings initierend on 
derzoekje naar voren komt. Onder leiding 
van EW. Huisman van de Leidse universi 
teitsbibliotheek wordt in het kader van de 
Stichting Studie der Nadere Reformatie het 
digitale bibliografische bestand 'Pietas' 
ontwikkeld, dat nu ongeveer 35.000 editie 
beschrijvingen kent. Een onderdeel van dit 
grote bestand is 'Pur'. Hieruit blijkt dat 
John Andrewes, De gouden trompet (1634) 
ook thuishoort in de tweede categorie. 

Het tweede aspect betreft Schabaelje. 
Hij was een doopsgezinde pietist. Dat zijn 
werk samen met dat van Bayly de hoogste 
categorie vormt, is indicatief voor het 
hoofdaandeel dat pietistica in de boeken 
productie en -consumptie hadden. Hoewel 
hij doopsgezind was, werd hij ook door ge 
reformeerde vromen gelezen.' 

Er zijn allerlei onderzoeksresultaten die 
de uitkomst van Heijtings studie bevesti 
gen. Ik no em er drie. Visser komt in zijn dis 
sertatie tot de gevolgtrekking dat stichte 
lijkheid (ofwel pietistical domineerde in de 
Friese zeventiende- en achttiende-eeuwse 

leescultuur," Onderzoek in Haagse boedel 
inventarissen halverwege de achttiende 
eeuw levert een identiek beeld op. Na bij 
bels en psalm- en gezangboeken komen 
stichtelijke werken van gereformeerde sig 
natuur het meest voor. 9 Ziekentroosters en 
bemanning van handelsschepen kregen 
theologische werken mee, die voor een 
aanzienlijk deel uit pietistic a bestonden. 
Daaronder zaten behalve de genoemde ge 
schriften en diverse andere puritanistica 
onder andere Veertig tafereelen des doods 
van de Fransman Simon Goulart, Christe 
lycke overdenckinghe des doots van de Rot 
terdamse remonstrantse predikant Frans 
ciscus van Lansbergen en Handt Boecxken 
Vande Voorbereydinghe ter doot van de 
Duitse lutherse pietist Martin Moller. 10 

Portret van een lezende 
gereformeerde predi 
kant. Het betreft Johan 
nes Palthe (1639-1702), 
die predikant was in 
het Twentse Denekamp 

Absolute aantallen 

De onvolledige status van 'Pietas' laat het 
nog niet toe een totaal aantal drukken van 
pietistic a te geven. In het verleden zijn er 
twee bibliografische lijsten van de twee be 
langrijkste onderdelen van dit boekenseg 
ment door wijlen mijn collega J. van der 
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Haar opgesteld." F.A. van Lieburg he eft 
zich daarna verdienstelijk gemaakt door de 
totalen daarvan te tell en. 12 Voor de zeven 
tiende en de achttiende eeuw komen die 
uit op 8.470 drukken. Nader onderzoek 
heeft aangetoond dat deze aantallen geflat 
teerd zijn. Niettemin zijn ze op een bepaal 
de manier te gebruiken. Is 'Pietas' als ge 
heel onvolledig, dit geldt niet van het 
onderdeel 'Pur' voor zover het de zeven 
tiende eeuw betreft. Een betrouwbaar cijfer 
is hier 770 drukken. Dit staat tegenover 
1061 drukken bij Van Lieburg. Ruwweg 
dient daarom een kwart van het totaal bij 
Van Lieburg afgetrokken te worden. Er res 
teren dan ruim 6.000 drukken. Op zichzelf 
is dit een indrukwekkend aantal voor die 
tijd, maar de echte waarde hiervan kan al 
leen maar blijken tegen de achtergrond van 
de totale productie van protestantse wer 
ken. En daar zal nog heel lang naar uitge 
zien moeten worden! 

Bepalend zijn niet slechts de kwantita 
tieve gegevens over het aantal (herjdruk 
ken, maar ook die over de omvang en de 
hoogte van de oplagen daarvan. Dank zij 
'Pur' zijn ook hierover cijfers voorhanden. 
De gemiddelde hoeveelheid tekst mag ge 
steld worden op enige honderden pagina's 
in octavo-forrnaat, Het mag wellicht als in 
dicatief beschouwd worden dat het meest 
herdrukte werk, namelijk dat van Bayly, ge 
middeld ruim 500 bladzijden in octavo-for 
maat telt. 

In hoeveel exemplaren werd een puri 
teinse vertaling uitgegeven? Het enige vaste 
gegeven dat hierover bekend is, levert de 
Arnhemse drukker en uitgever Jacob van 
Biesen, die verantwoordelijk is voor zes 
drukken, in zijn dedicatie die voorkomt in 
Arthur Hildersam, Fonteyne des levens, 
1660. De informatie die hij daar verschaft, 
komt hierop neer dat hij ongeveer 1.400 
exemplaren per druk van de pers liet ko 
men." Dit spoort uitstekend met het gege 
yen dat de oplagen van het soort lectuur 
waartoe de vertalingen behoren, in de ze 
ventiende eeuw in het algemeen tussen de 
1000 en 1500 exemplaren schommelden." 
Wordt de ondergrens hiervan aangehou 
den, dan leert een rekensommetje dat er in 
totaal zes miljoen exemplaren zijn gedrukt. 
Aangezien dit totaal niet het geheel van de 
pietistische boekenproductie dekt, mag 
men met rede uitgaan van ongeveer zesen 
half miljoen. Gezien het aantal heruitgaven 
hoeft men niet te rekenen op een groot per 
centage onverkochte boeken. Dit impli 
ceert dat er in het ongunstigste geval mini- 

maal vijfenhalf miljoen exemplaren in de 
circulatie zijn geweest en gezien de aard 
van het koperspubliek ook gelezen zijn. Dit 
totaal is voor die tijd niet minder dan spec 
taculair. 

Concreet leesgedrag 

Het oudste mij bekende getuigenis over 
stichtelijk leesgedrag dateert van 1623.15 In 
de voorrede van het eerste deel van Sleutel 
der devotie (1624), gedateerd 1 november 
1623, signaleert Willem Teellinck (1579- 
1629) dat veel welmenende gereformeerde 
christenen voor hun stichting devotieboek 
jes van allerlei gezindheden lezen. Hij 
noemt dan met name het hoofdwerk van 
Thomas a Kempis over de navolging van 
Christus. Beducht dat de duistere en ketter 
se elementen van die devotieboekjes een 
verkeerde invloed op eenvoudige prote 
stanten zullen hebben, beoogt hij met zijn 
geschrift een gezond alternatief te bieden, 
in de hoop dat zijn werk die andere boekjes 
vervangen zal. Wie nu mocht denken dat 
Teellinck met zijn Sleutel der devotie een 
geheel nieuw devotioneel handboek in ge 
reformeerde zin opstelde, heeft het bij het 
verkeerde eind. Zijn alternatief bestaat in 
de compilatie van lappen tekst uit de soms 
inhoudelijk bedenkelijke, traditionele 
vroomheidgeschriften, die hij dogmatisch 
aanpast en in nieuwe, gereformeerde ka 
ders zet. 

Deze alternatieve compilatiemethodiek 
laat diverse conclusies toe. Een daarvan is 
in dit kader intrigerend: dogmatisch onge 
zonde en vooral roomse devotieboekjes 
waren onder naar stichting hunkerende ge 
reformeerde lezers aan het eind van het 
eerste kwart van de zeventiende eeuw nog 
zo ingeburgerd, dat Teellinck geen betere 
strategie kon bedenken dan ze te annexe 
ren en zo onschadelijk te maken. Men zou 
hier tegen in kunnen brengen dat dit wel 
licht alleen voor de provincie Zeeland gold, 
althans niet voor aile andere Nederlandse 
provincies. Het feit echter dat de auteur 
zijn werk in Amsterdam het licht liet zien, 
wijst eerder in de richting van een alge 
meen voorkomend verschijnsel in de Ne 
derlanden. 

Concreter worden de gegevens in het 
dagboek van de ontwikkelde Haagse 
schoolmeester David Beck (1594-1634) 
over het jaar 1624.16 Beck was voluit gere 
formeerd, maar kan niet als een volbloed 
pietist gezien worden. Aileen al het feit dat 
hij op zondag vanuit Den Haag de Delftse 
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kermis bezocht, verzet zich daar tegen. 
Toch las deze niet typisch pietistische calvi 
nist pietistica als stichtelijke lectuur: behal 
ve een tot dusver onbekend werkje van Go 
defridus Udemans over de voorbereiding 
tot het Avondmaal", het werk van Taffin en 
het daaraan toegevoegde werkje van Jean 
de l'Espine alsmede het reeds genoemde 
werk van Moller," De gebruikelijke tijd 
voor Beck om stichtelijke lectuur te lezen 
was's avonds. Hij kende een uitzondering, 
namelijk op de zaterdagmiddagen dat hij 
een voorbereidingspreek op de bediening 
van het heilig Avondmaal op de volgende 
dag had aangehoord. Dan las hij 's middags 
na de kerkgang. Deze lectuur diende het 
klaarblijkelijke doel zich voor te bereiden 
op de ontvangst van dat sacrament. Het is 
opmerkelijk dat bijna alle keren dat Beck 
stichtelijke lectuur las, deze diende als 
voorbereiding. Behalve op het Avondmaal 
bereidde hij zich zo ook voor op de biddag 
en op de zondag. Slechts een keer verdiep 
te hij zich in pietistische lectuur op een 
vrijdagavond. 

Vaak ging bij Beck het lezen van stichte 
lijke lectuur gepaard met het zingen van 
psalmen en twee keer met het lezen van 
aanzienlijke stukken uit de Franse Bijbel. 
Deze taal zal ongetwijfeld te maken hebben 
met het feit dat hij eind 1624 Frans school 
me ester te Arnhem werd. De lezing van 
pietistic a stond bij hem niet op zichzelf, 
maar vormde als het ware een onderdeel 
van een persoonlijke eredienst. Hoewel hij 
de gebeden niet apart vermeldt, zullen die 
ongetwijfeld ook een onderdeel daarvan 
uitgemaakt hebben. 

Een man die net als Beck wei als calvi 
nist, maar niet als volbloed pietist be 
schouwd mag worden getuige aileen al het 
toneelstuk dat hij schreef, was de beroem 
de Jacob Cats (1577-1660). Nadat hij zich 
uit het publieke leven teruggetrokken had 
op zijn buitenverblijf Zorgvliet, was hij daar 
volgens het getuigenis van zijn neef en me 
depoeet Iohan van Vliet nogal eens te vin 
den terwijl hij aan het mediteren was in het 
hoofdwerk van A Kempis. In die laatste pe 
riode van zijn leven ging zijn voorkeur vol 
gens zijn eigen woorden uit naar pietistica 
van Joseph Hall, Johannes Westerburg, Wil 
liam Cowper en Willem Teellinck. Hun wer 
ken las hij vooral op zondag." In dit opzicht 
week hij dus af van Becks leesgedrag. 

Als mannen als Beck en Cats al een der 
gelijk pietistisch leesgedrag vertoonden, 
wat zullen dan echte pietisten zich overge 
geven hebben aan stichtelijke lectuur. 

Helaas dateren de oudste gegevens hier 
over eerst uit de achttiende eeuw. Over het 
algemeen zochten pietistisch ingestelde 
personen in de achttiende eeuw de ontbin 
ding van hun geestelijke zielenknopen na 
en naast de Bijbel in stichtelijke lectuur. Dit 
was niet afhankelijk van afkomst en stand. 
Uitgevers gingen op de grote vraag naar dat 
soort lectuur in door uitgaven te bezorgen 
die op ieders beurs waren toegesneden. De 
bakkersknecht Steven Engelen (1689-1768) 
las als jongen Eens christens reyse na de eeu 
wigheyt van de baptistisch georienteerde 
puritein John Bunyan - wat eveneens be 
kend is van Andries van Tol (1726-1801) - 
en verdiepte zich in zijn verdere leven tij 
dens verloren ogenblikken graag in derge 
lijke lectuur. Toen hij bij een kennis het 
meerdelige bevindelijke dogmatische 
handboek Redelijke godsdienst van de be 
kende nadere reformatorWilhelmus a Bra 
kel had gezien, spaarde hij net zo lang, tot 
dat hij dat kon aanschaffen. Hij had er 
buitengewoon profijt voor zijn geestelijk 
leven van. 

Maria Bagelaar (1690-1720), een zus van 
de predikant Johannes Bagelaar, las zoveel 
stichtelijke werken dat zij er vaak suf van 
werd. De lui tenant van de Haagse schutte 
rij Johannes Wassenaar (1698-1767) yond 
steun voor zijn geestelijk leven in Hallelu 
jah van de reeds genoemde A Brake!. Geer 
tje Raaphorst (1700-1776), die v66r haar 
huwelijk als catechiseervrouw en naaister 
de kost verdiende, do ok in haar jonge jaren 
als het maar even kon met een boekje in 
een hoekje. Ten tijde van haar bekering las 
ze graag Sions beschouuiinge van de beken 
de mystieke nadere reformator Jodocus 
van Lodensteyn. 

De Zeeuwse boer Cornelis de Korte 
(1733-1798) putte troost uit vele practicale 
werken, waaronder Redelijke godsdienst. 
Hij getuigt ook dat hij ergens Het innige 
christendom van de befaamde pietistische 
predikant Wilhelmus Schortinghuis hoorde 
lezen. Dit wijst erop dat pietistica niet ai 
leen als leesstof voor particulier gebruik 
fungeerden, maar dat ze ook voorgelezen 
werden in een gezin of een gezelschap. De 
Rotterdamse winkelier Johannes van der 
Elburg (1761-1814) beleefde zijn geestelijke 
veri os sing onder het lezen van het werkje 
Der vromen onderuinding op weg naar den 
hemel, een product van de populaire leken 
theoloog Lambertus Myseras, dat een gees 
telijke vriendin hem op weg naar zijn win 
kel in de hand gedrukt had. De Doesburgse 
scheepstimmerman Egbert de Goede 
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Thomas 11 Kempis, een 
katholiek auteur die 
door vele gereformeer 
den gelezen is. 

(1773-1852) ten slotte genoot van De komst 
en welkomst tot Christus van Bunyan." 

Deze opsomming zou de indruk kunnen 
wekken dat pietistica uitsluitend in de soci 
aal lagere regionen van de maatschappij 
gelezen werden. Twee jaar geleden ver 
scheen de verwerking van tot dan toe on 
bekende spirituele dagboeken van de Mid 
delburgse opperboekhouder van de West 
Indische Compagnie Pieter Morilyon 
(1704-1783).21 Als een actieflid van het ker 
kelijke gezelschapsleven in zijn woonplaats 
Middelburg was hij een echte pietist. Aan 
hem is af te lezen dat pietisten ook in de 
hogere kringen voarkwamen en dat de be 
doelde stichtelijke lectuur ook daar gelezen 
werd. 

Binnen de religieuze dagindeling van 
het gezinsleven van Marilyon had het voor 
lezen van stichtelijke lectuur door zijn 
vrouw een vaste plaats. Dit vond in de na 
middag plaats als het echtpaar thuis was en 
geen gezelschap hield. Het behoeft geen 
betoog dat lieden uit de sociaallagere klas 
sen zich deze luxe niet konden permitte 
ren. Op zondagmiddag werd de leesstof be 
perkt tot de Catechismus-verklaring van 

Smijtegelt, Van der Kemp of een ander. De 
leessessie werd afgesloten met Psalmge 
zang. Opmerkelijk is dat het echtpaar het 
gelezene ook samen besprak. Ook prive las 
Morilyon veel. Waren het eerst theologi 
sche boeken in het algemeen - hij kon die 
gebruiken voor het leiden van gezelschap 
pen -, in een latere fase van zijn leven be 
perkte hij zich tot de louter stichtelijke lee 
tuur van voornamelijk Nederlandse 
origine, maar ook werken van de Engelse 
puriteinen Christopher Love en John Owen 
en van de Schotse puriteinse gebroeders 
Ebenezer en Ralph Erskine." 

Vorig jaar is er een proefschrift versche 
nen waarin het dagelijks lezen en schrijven 
in de vroegmoderne Nederlanden uit de 
doeken wordt gedaan aan de hand van vier 
dagboeken.PHet eerste is van de hand van 
de reeds behandelde Beck, het laatste is tij 
dens de periode 1767-1770 geschreven 
door de pietistische domineesdochter Ja 
coba van Thiel, die zich niet geheel afkering 
van Verlichtingsliteratuur betoonde. 

In het bestek van iets meer dan twee jaar 
maakte Van Thiel 664 aantekeningen over 
lezen, waarvan driekwart betrekking had 
op gedrukte boeken en een kwart op ma 
nuscripten. Het merendeel van de eerste 
categorie bestond uit pietistische lectuur. 
Meer dan de helft hiervan was vertaald, 
voornamelijk naar het Engels." Van Thiel 
las op aile momenten van de dag, maar va 
ker in de morgen en de avond dan in de 
middag. Geregeld combineerde zij huis 
houdelijk werk met lezen of zich laten 
voorlezen. Andere gelegenheden die tot le 
zen uitnodigden, waren theedrinken en 
reizen. Meestallas zij tijdens de laatste be 
zigheid Verhandeling van de urede der ziel 
van de Fransman Pierre du Moulin. Van 
Thiel las gewoonlijk aileen, maar ook in 
aanwezigheid van anderen, waarbij men 
elkaar voorlas en waarbij het soms tot ge 
sprekken over het gelezene en nog meer 
tot gezamenlijk zingen kwam. De meest fa 
voriete leesstofbij haar vormden stichtelij 
ke prekenbundels en liederenbundels. Als 
nummer een op de ranglijst van de eerste 
categorie stond de Catechismus-verkla 
ring van Johannes van der Kemp, Christen 
geheel en al het eigendom van Christus. Zij 
las voor of na de zondag dat een Catechis 
muszondag in de kerkdienst behandeld 
was, de preek over de desbetreffende zon 
dag bij Van der Kemp. Haar leesgedrag was 
ambivalent: op de langere termijn gezien 
las zij vaak dezelfde boeken, op een dag las 
zij echter geregeld uit meer dan een boek. 25 
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Het dagboekgenre kent als voordeel dat 
ook persoonlijke indrukken en gevoelens 
geboekstaafd worden. Naar aanleiding van 
een toepassing in een Catechismus-preek 
van J. van der Kemp noteerde Van Thiel op 
7 december 1768 "het was even of de man 
in mijn hart had ingezien." Opmerkelijk is 
dat een vrouw als zij ook haar kritiek ver 
eeuwigde. Die kritiek betrof niet de inhoud 
van het werk van J. van der Kemp, maar wei 
de stijl daarvan. Op 27 februari 1768 merk 
te ze over een van de preken uit die bundel 
op: "'t komt mij voor dat die schrijver over 
deze zondag zeer kort, maer stichtelijk is." 
De preek over het vierde gebod vond zij 
daarentegen op 29 april 1769 "niet bondig 
genoeg". Een van de predikaties die han 
delde over het gebed waardeerde zij op 26 
januari 1768 als mooi, "alleen verwondert 
het mij dat zijn eerw. de eerste vraeg van de 
catechismus 't laetst verhandelt. ,,26 

BijbeUezen 

Uit het voorgaande wil ik vier opmerkelijke 
zaken lichten: pietisten hadden de Bijbel 
wei degelijk op de eerste plaats staan, ze la 
zen op bepaalde tijden andere vaste lees 
stof, ze lazen boeken van internationale 
aard en ze namen interreligieuze stichtelij 
ke werken tot zich. Eerst iets over het lezen 
van de Bijbel. Volgens EA. van Lieburg zou 
het juist voor het Pietisme typerend zijn dat 
onder eenvoudige volgelingen het lezen 
van de Bijbel op de tweede of derde plaats 
dreigde te komen staan en dat de eerste 
plaats dreigde te worden ingenomen door 
stichtelijke lectuur," J. Blaak trekt in zijn 
studie over het dagelijks lezen en schrijven 
in de vroegmoderne Nederlanden de con 
clusie dat de Bijbel maar weinig voorkomt 
in Van Thiels dagboeknotities en hij ziet in 
deze slots om een bevestiging van de these 
van EA. van Lieburg." Is dit alles terecht? 

In de eerste plaats blijkt uit de bewoor 
dingen van F.A. van Lieburg zelf al dat hij er 
zich van bewust is dat zijn inderdaad alge 
meen aandoende en overkomende bewe 
ring slechts voor een bepaald segment van 
pietisten geldt ("eenvoudige volgelingen"J 
en dat het meer tendens dan werkelijkheid 
is ("dreigde"J. Bovendien maakt het mate 
riaal waar hij als argument naar verwijst, 
nu niet bepaald een sterke indruk: een 
voorrede van J. Bagelaar in zijn gedrukte af 
scheidspreek van Oud-Alblas, aangevuld 
met een verwijzing naar een werk van K. 
Exalto. Het feit dat het lezen van de Bijbel 
niet veelvuldig in Van Thiels dagboek voor- 

komt, interpreteert Blaak als een staving 
van EA. van Lieburgs stelling. Dat is echter 
twijfelachtig, want met hetzelfde recht kan 
geponeerd worden dat een dagelijks terug 
kerend ritueel als het lezen van de heilige 
Schrift zo vanzelfsprekend voor de dag 
boekschrijfster was, dat zij het niet de 
moeite waard vond dit (steeds) te vermel 
den. 

Dat deze uitleg veel meer de voorkeur 
verdient, blijkt als het dagboek van Morily 
on op dat punt onderzocht wordt. Ook hij 
heeft het weinig over het Bijbellezen. Dat 
daaruit echter niet geconcludeerd kan wor 
den dat hij dat weinig of slechts kortstondig 
deed, is bekend omdat hij in het kader van 
zijn spirituele autobiografische aanteke 
ningen expliciet ingaat op de religieuze da 
gindeling die hij er op na hield en op de wij 
ze waarop hij de godsdienstoefening in zijn 
gezin inrichtte." Iedere morgen las hij eerst 
prive enige hoofdstukken uit de Bijbel. Na 
het ontbijt werden ten aanhoren van het 
gehele gezin minstens twee of drie hoofd 
stukken gelezen. Na de middagmaaltijd las 
zijn vrouw een of twee hoofdstukken. Om 
zeven uur 's avonds las ieder gezinslid prive 
uit de Schrift. Vervolgens werd het avond 
eten genuttigd, waarna opnieuw voor het 
hele gezin uit de Bijbel voorgelezen werd. 
Deze intensieve vorm van Bijbellezen was 
hem van kindsaf door zijn ouders bijge 
bracht. In het tijdvak 1725-1763 las hij de 
Bijbel wei zestig malen geheel uit. Uitdruk 
kelijk schrijft hij dat voor hem alle - dus ook 
stichtelijke - boeken ver beneden het 
Woord van God staan! 

Vaste leesstofvoor bepaalde tijden 

In de tweede plaats vraagt de vaste lectuur 
de aandacht. Hoewel de zeventiende-eeu 
wer Beck geen echte pietist was, las hij ge 
regeld pietistic a, en wei voornamelijk tij 
dens de voorbereiding op de ontvangst van 
het Heilig Avondmaal. Het waren pennen 
vruchten van Udemans, Taffin en Moller. 
De gebruikelijke tijd voor hem om dit te 
do en was zatermidagmiddag na de voorbe 
reidingsdienst. Ook al is het nog veel te 
voorbarig om ook maar een algemeenheid 
te suggereren, het zou wei heel uitzonder 
lijk en wonderlijk zijn als Beck de enige ge 
weest is die er een dergelijke vaste gewoon 
te op na hield. 

Bij de achttiende-eeuwse pietisten Mo 
rilyon en Van Thiel openbaart zich een 
fenomeen dat in hun tijd wei op grote 
schaal onder pietisten verbreid zal zijn, na- 
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melijk het lezen van een zondag uit een ge 
drukte Catechismus-verklaring in aanslui 
ting of soms ter voorbereiding op de zon 
dagse leerdienst. Bij Morilyon is sprake van 
variatie: Smijtegelt, Van der Kemp of een 
ander. Van Thiel beperkte zich op zondag 
tot Van der Kemp. Of dit een echte tegen 
stelling vormt, mag ernstig betwijfeld wor 
den. Morilyon heeft het over een tijdvak 
van tientallen jaren, het dagboek van de 
predikantsdochter beslaat slechts ruim 
twee jaar. Het is alleszins voorstelbaar dat 
zij voor de afwisseling ook een of meer an 
dere Catechismus-verklaringen in haar le 
ven op de genoemde systematische wijze 
heeft doorgelezen. 

Dat Van der Kemp in dit verband het 
meest genoemd wordt, spoort met het ge 
geven dat zijn Catechismus-verklaring in 
de achttiende eeuw het meest van al haar 
soortgenoten aftrek heeft gevonden. Daar 
van zijn niet minder dan negentien druk 
ken uitgekomen, terwijl van de tweede op 
de ranglijst, de prekenbundel van Petrus 
van der Hagen over de Catechism us, met 
ingang van 1676 twaalf drukken het licht 
gezien hebben. Als derde op de ranglijst 
staat die van Bernardus Smijtegelt, met in 
totaal vijf drukken." Dat deze door Morily 
on als eerste genoemd wordt zal wei met 
het Zeeuw-zijn van beiden te maken heb 
ben. 

In veel gevallen blijkt de lezing van vaste 
lectuur gepaard te gaan met gezang en Bij 
bellezing en in de achttiende eeuw soms 
ook met gesprek en gebed. Met andere 
woorden: op gezette tijden was de lezing 
van bepaalde stichtelijke lectuur een on 
derdeel van een soort huiselijke ere dienst, 
welke overigens ook op andere tijden 
plaatsvond. 

InternationaIe leesstof 

In de derde plaats valt de internationale 
aard van de pietistische leesstof op. Beck 
was niet alleen op het Franse Pietisme van 
Taffin en De l'Espine georienteerd, maar 
eveneens op het Duitse van Martin Moller. 
Gezien zijn eigen Duitse afkomst is dat niet 
verwonderlijk. WeI frappeert het dat bij 
Beck het Puritanisme afwezig is, terwijl dit 
in die tijd verreweg de hoofdmoot van de 
pietistica van internationale herkomst 
vormde." Bij Cats zien we die realiteit 
weerspiegeld in de werken van de Engelse 
puritein Hall en de Schotse puritein Cow 
per. Getuige een boekeninventaris van een 
vrouw als de Dordtse gezelschapbezoek- 

ster Wilhelmina van Loo was ook de 
vroomheid van sociaallagere klassen inter 
nationaal gericht. Zij bezat en zal ook onge 
twijfeld gelezen hebben een werk van de 
Duitser Casmann en van de Engelsen Bayly 
en Hayward." 

In de achttiende eeuw stonden pennen 
vruchten van de Engelsman Bunyan hoog 
op de ranglijst van pietistische Ieesstof, 
vooral diens hoofdwerk Eens christens reyse 
na de eeuuiigheyt:" Daarnaast werden ge 
schriften van de Engelse puriteinen Chris 
topher Love en John Owen en van de 
Schotse puriteinse gebroeders Ebenezer en 
Ralph Erskine geconsumeerd. Op het zen 
dingsveld werd in de eerste helft van de 
achttiende eeuw het gebedenboekje van de 
Duitse lutheraan Johann Habermann door 
een gereformeerd predikant in het Portu 
gees vertaald en uitgegeven." 

In de genoemde gevallen ging het uit 
sluitend om Nederlandse vertalingen, 
maar ongetwijfeld zullen ontwikkelde pie 
tisten buitenlandse stichtelijke lectuur in 
de originele taal hebben gelezen. Verhou 
dingsgewijs zal het hierbij echter om een te 
verwaarlozen percentage gegaan zijn. 

De uitkomst dat Nederlandse pietisten 
zich behalve in stichtelijke werken van 
landgenoten ook in puriteinse geschriften 
en in mindere mate in Franse pietistische 
en in nog mindere mate in Duitse lutherse 
devotionele werken verdiepten, spoort ge 
heel met het beeld van de bestsellerslijst 
aan het begin van deze lezing en van de 
boekenlijsten voor ziekentroosters, alsme 
de met het beeld dat desbetreffende biblio 
grafische lijsten oproepen. WeI is een ont 
wikkeling waarneembaar. De brede 
internationale orientatie op Engeland, 
Frankrijk en Duitsland in de zeventiende 
eeuw verengt zich in de achttiende eeuw 
tot het Puritanisme. 

Interreligieuze leesstof 

Pietisten lazen niet alleen boeken uit ande 
re naties, maar ook uit andere religies. Af 
gaande op Teellincks mededeling moet tot 
en met de eerste helft van de zeventiende 
eeuw het roorns-katholieke boek van A 
Kempis over de navolging van Christus 
door veel gereformeerden die dorsten naar 
stichting, gelezen zijn. Dat stond niet op 
zichzelf, want Teellinck he eft het over "al 
lerley Boexkens der devotie van allerley 
ghesintheden". Pietisten hebben zich blijk 
baar van dat soort lectuur bediend bij ge 
brek aan stichtelijke geschriften van eigen 
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signatuur. Ook het feit dat Teellinck zijn ei 
gen Sleutel der devotie, dat hij als een alter 
natief voor die ongezonde devotionele 
werkjes bedoelt, concipieert als een compi 
latie uit die werkjes, geeft aan die devotio 
nalia nog steeds de toon zetten in de spiri 
tuele belevingswereld van de gere 
formeerden in die tijd. Tegen deze achter 
grond kan het geen bevreemding meer 
wekken dat Cats geregeld in A Kempis' 
werk verdiept was. 

Of Teellinck met die devotieboekjes van 
allerlei gezindten ook lutherse werken be 
doelde, is niet zeker. Feit is echter wel dat 
Beck in die zelfde tijd het werk over de 
voorbereiding tot de dood van de lutheraan 
Moller met veel genoegen las. Bovendien 
maakte het een vast onderdeel uit van de 
bibliotheek op de schepen van de West-In 
dische Compagnie. Wilhelmina van Loo zal 
ongetwijfeld geestelijk genoegen beleefd 
hebben aan Des swaermoedigen conscientie 
troostvan de lutheraan Casmann, dat zij in 
haar bezit had. Tot slot kan hier gewezen 
worden op de vertaling van het gebeden 
boekje van de lutheraan Habermann be 
stemd voor het zendingsveld. 

Een denominatie die Teellinck zeker 
niet op het oog gehad zal hebben, is het 
Baptisme. Met deze richting mag de naam 
van Bunyan verbonden worden, die in de 
achttiende eeuw enorme opgang onder het 
pietistische volksdeel in de Nederlanden 
maakte, niet het minst omdat een over 
tuigd pietistische drukker en uitgever in 
Amsterdam, Johannes Boekholt, Bunyan 
succesvol introduceerde onder het Neder 
landstalige lezerspubliek." 

Over de interreligiositeit van het Pietis 
me zou veel te zeggen zijn, maar ik moet 
mij hier beperken tot een uiterst summiere 
samenvatting wat ik elders daarover opge 
merkt heb." De pietistische vroomheid was 
een mutatie, ook in de zin van amputatie, 
van de voorreformatorische, roomse devo 
tie. Zij heeft haar - ambivalente - afhanke 
lijkheid van haar historische voorgangster 
nooit verloochend. Dit verklaart Teellincks 
precede bij het concipieren van zijn Sleutel 
der devotie en de blijvende aandacht voor - 
met name het hoofdwerk van - A Kempis. 
Pietisten waren zich bewust van de be 
perktheid van hun verwerking van voorre 
formatorische vroomheidtradities. Zij 
stonden daarom open voor resultaten die 
andere protestantse richtingen in dat op 
zicht geboekt hadden en die hun verwer 
king overtroffen of die lacunes daarvan op 
vulden. De lectuur van stichtelijke 

geschriften van lutheranen als Moller, Cas 
mann en Habermann en van een baptis 
tisch georienteerde lekenprediker als Bu 
nyan wordt volop begrijpelijk en men valt 
ook niet meer van verbazing van zijn stoel 
als men ontdekt dat de streng orthodoxe, 
maar tevens pietistisch georienteerde clas 
sis Walcheren ziekentroosters de welster 
venskunst van een remonstrant als Van 
Lansbergen meegaf. Het is dan ook geen 
toevalligheid dat het de puritein 
John Dury was die als eerste protestant 
concrete oecumenische doelstellingen 
nastreefde." 

De pietistische annexatie van voorrefor 
matorische vroomheid kan in tweeerlei 
licht verklaard worden. Enerzijds was zij 
een gevolg van het ontbreken van een eigen 
calvinistische vroomheidtraditie. Een ver 
legenheidsoplossing dus. Anderzijds vorm 
de zij de weloverwogen claim van katholi 
cite it. Deze functioneerde in twee kaders. 
Het eerste was de polemiek met Rome. Pie 
tis ten wisten zich niet alleen net zo katho 
liek als, maar zelfs nog katholieker dan Ro 
me. Zij kwamen immers in tegenstelling tot 
Rome leerstellig overeen met de eerste en 
meest zuivere eeuwen van het christen 
dom. Het tweede kader was dat van de apo 
logetiek naar de kant van allerlei gezindten. 
Pietisten wisten zich onderdeel van de ka 
tholieke vroomheid van alle tijden en 
plaatsen en durfden van hieruit de con 
frontatie met andersdenkenden aan. Teel 
lincks bedoeling met Sleutel der devotie is 
in dit opzicht typerend. 

Totbesluit 

Ter afsluiting kan en wil ik het niet laten om 
nog op drie zaken te wijzen. In de eerste 
plaats de kwestie van de interiorisering. Vrij 
algemeen zijn de onderzoekers het inzicht 
toegedaan dat zich in de loop van de zeven 
tiende eeuw een verinnerlijking binnen het 
Nederlands Pietisme heeft voorgedaan." 
Bijna al de aandacht van de pietisten zou in 
de achttiende eeuw naar het innerlijke le 
ven des geloofs met zijn diverse gestalten 
en wangestahen zijn uitgegaan, ten koste 
van de concrete voorschriften van de heili 
ging, zowel in het persoonlijke leven als 
ook in de kerk, de maatschappij en de poli 
tiek. Het is opmerkelijk dat deze verschui 
ving in het voorgaande er niet uitkomt. 
Vanaf het allereerste begin blijkt het inner 
lijke geloofsleven centraal gestaan te heb 
ben. Betekent dit dat de verschuiving niet 
zo ingrijpend van aard is geweest als altijd 
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gedacht wordt, of is de discrepantie het ge 
volg van de grote onvolledigheid en mis 
schien zelfs wei van de irrepresentatieviteit 
van dit overzichtje? 

In de tweede plaats het voorlezen van 
stichtelijke prozateksten. Dat dit gebeurde 
in gezins-, familie-, kennissen- en conven 
tikelverband staat buiten kijf. De vraag is 
aIleen: In welke mate en gedurende welk 
tijdvak? Het voorgaande levert slechts drie 
gegevens hierover op. Het eerste stamt uit 
1624, toen Beck zijn inwonende zus en 
broer voorlas op zaterdagavond 13 januari 
voorlas uit het voorbereidingsboekje van 
Udemans. Dit lijkt een incidentele aangele 
genheid geweest te zijn, aangezien het le 
zen in gemeenschappelijk verband niet 
meer in zijn dagboek ter sprake komt. Bij 
de achttiende-eeuwers Van Thiel en Mori 
lyon was het echter wei degelijk een vast 
patroon; bij de laatstgenoemde zelfs een 
dagelijks patroon. Daarbij valt op dat niet 
hijzelf als de man - en dus naar pietistische 
opvatting het hoofd van het gezin dat aIs de 
priester de religieuze werkzaamheden in 
het gezin behoort te verrichten -, maar dat 
zijn vrouw voorlas. Dat zij daarna het gele 
zene bespraken, doet denken aan de ge 
sprekken die monniken na de misbedie 
ning met elkaar voerden. Dit zou een 
argument kunnen zijn voor de onlangs ge 
lanceerde stelling dat de pietistische ge 
zinsgodsdienst een transformatie van de 
middeleeuwse kloosterdevotie is." 

In de derde plaats de vraag: 'Kan er afge 
zien van het inhoudelijke aspect gesproken 
worden van een specifieke pietistische 
leescultuur?' Anders gesteld: 'Lazen pietis 
ten meer dan anderen?' Het is aIgemeen er 
kend dat het Protestantisme een boekgods 
dienst was en dat protestanten zich bij hun 
leesgedrag niet beperkten tot het Boek, 
maar dat zij andere stichtelijke werken in 
hun leescultuur integreerden. Mag men 
echter zover gaan, dat binnen het Prote 
stantisme aan pietisten een bijzonder 
plaats in dit opzicht wordt toegekend? Het 
is een van de belangrijkste resultaten van 
het Pietisme-onderzoek van de laatste de 
cennia, dat pietisten zich niet zozeer door 
afwijkende inhoudelijke zaken, aIs wei 
door hun intensivering van bepaalde alge 
meen-calvinistische inzichten, waarden en 
praktijken van hun mede-gereformeerden 
onderscheidden." Wie alle gegevens van 
het voorgaande serieus neemt, kan er niet 
omheen, die intensiviteit ook op het gebied 
van de leescultuur te signaleren. Het invec 
tief "boeckjesvolck" voor achttiende-eeuw- 

se pietisten" heeft daarom een hoge reaIi 
teitswaarde. 

Vaststaat dat pietisten altijd gehamerd 
hebben op het belang van het lezen van 
stichtelijke lectuur. Typerend is wat Koel 
man in 1672 met het oog op de door hem 
zo lang gewenste reformatie als noodzake 
lijke middelen noemde: "En hoewel tot de 
ze uwe vast-stellingh en verwakkeringh 
eerst en principaaI gebruyckt moet worden 
den publijcken Predik-dienst van trouwe 
Dienaaren: zoo moeten nochtans niet ver 
zuyrnt worden de Godsdienstige Huys 
oeffeningen I het leezen van eenige geeste 
lijcke en practicaale Tractaatenl te dien 
eynde door ervarene Mannen Godts ge 
schreven." 

W], op 't HoJ (194 7) is bijzonder hoogleraar 
geschiedenis van het gereformeerd pietisme 
namens de Hersteld Hervormde Kerk aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. 
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ten van Willem Teellinck, Rotterdam 1993, 75-81. 
4 W:J. op 't Hof, 'The oldest Dutch commercial oeu 
vre lists in print', in: Qtuerendo. A quarterly journal 
from the Low Countries devoted to manuscripts and 
printed books 23 (1993) 265-290. 
5 P.J. Meertens spreekt van een pietistische trek in 
het werk van Cats: P.J. Meertens, Letterkundig leuen 
in Zeeland in de zestiende en de eerste helft del' zeven 
tiende eeuw, Amsterdam 1943, 288-289. Bij mijn we 
ten heeft nog niemand het ongelijk van Meertens 
weten aan te tonen. 
6 Zie voor dit geschrift: W,J. op 't Hof, Engelse pietis 
tische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, I, 
Rotterdam 1987, 169-178. 
7 P. Visser, Broeders in de geest. De doopsgezinde bij 
dragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de 
Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende 
eeuw, twee delen, Deventer 1988, 1,354-356. 
8 Visser, Broeders in de geest, I, 357-358. 
9 J. de Kruif, "En nogenige boeken van weinigwaar 
de'. Boeken in Haagse boedelinventarissen halver 
wege de 18e eeuw', in: Historiscn TijdschriJt Holland 
27 (1994) 321-322 en 325. 
10 A.L. van Troostenburg de Bruyn, De Hervormde 
Kerk in Nederlandsch Oost-Indie onder de Oost-Indi 
sche Compagnie (1602-1795), Arnhem 1884,349-352 
en 599-600; J.M. van der Linde, Het uisioen van Her 
nnhut en het apostolaat del' Moravische Broeders in 
Suriname 1735-1863, Paramaribo 1956, 28 noot 86; 
J.R. Bruijn en J. Lucassen (red.), Op de sehepen del' 
Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen van J. de 
Hullu, Groningen 1980, 131 en 164; w: Frijhoff, We 
gen van Evert Willemsz. Een Hollands uieeskind op 

52 TNK IG. 9 12006' 



zoek naar zichzelf, 1607-1647, Nijmegen 1995, 546- 
547. 
II J. van der Haar, From Abbadie to Young. A Biblio 
graphy of English, Most Puritian Works, Translated ift 
Dutch Language, Veenendaall980 en J. van der Haar, 
Schatkamer van de gereformeerde theologie in Neder 
land (c. 1600-c. 1800). Bibliografisch onderzoek, Veen 
endaall987. 
J2 EA. van Lieburg, 'Pietistische lectuur in de zeven 
tiende en achttiende eeuw', in: Documentatieblad 
Nadere Reformatie 13 (1989) 73-87. 
13 A. Hildersam, Ponteyne des leuens, Arnhem 1660, 
(t)3v. 
14 M. van Delft en C. de Wolf (red.), Bibliopolis. Ge 
schiedenis van het gedrukte boek in Nederland, Zwol 
lelDen Haag 2003, 82a. 
15 Zie voor het volgende: w.J. op 't HoC 'Eenen twee 
den Thomas it Kempis (doch ghereformeerden)', in: 
p. Bange e.a (red.), De doorwerking van de Moderne 
Devotie. windesheim 1387-1987. voordrachten ge 
houden tijdens het Windesheim Symposium Zwol 
lefWindesheim 15-17 oktober 1987, Hilversum 1988, 
158-160. 
16 D. Beck, Spiegel van mijn leuen; een. Haags dag 
boek uit 1624, Sv.E. Veldhuijzen (ed.), Verloren 1993. 
17 W.J. op 't Hof, Bibliografische lijst van de geschrif 
ten van Godefridus Udemans, Rotterdam 1993, 10. 
18 Beck, Spiegel van mijn leuen, 32, 35, 63, 65, 136, 
185. 
19 D. ten Berge, De hooggeleerde en zoetvloeiende 
dichter Jacob Cats, 's-Gravenhage 1979, 168 en 180- 
181. 
20 EA. van Lieburg, Levens van uromen. Gerefor 
meerd pietisme in de achttiende eeuw, Kampen 1991, 
i.h.b. 39 en 94-96. 
21 S.D. Post, Mij zal niets ontbreken. Uit het leven van 
Pieter Morilyon, Houten 2004. 
22 Post, Mij zal niets ontbreken, 161, 162, 193-195, 
226-227. 
23 J. Blaak, Geletterde levens. Dagelijks lezen en 
schrijven in de uroegmoderne tijd in Nederland 1624- 
1770, Hilversum 2004. 
" Blaak, Geletterde leuens, 256-260. 
2S Blaak, Geletterde let/ens, 274-282. 
26 Blaak, Geletterde leuens, 286 en 288. 
27 Van Lieburg, 'Pietistische lectuur in de zeventien 
de en achttiende eeuw', 81-82. 
28 Blaak, Geletterde leuens, 278. 
29 Post, Mij zal niets ontbreken, 160-61, 174, 192-195. 
30 W.J. op 't Hof, 'De Catechismus in de prediking', 
in: W. van 't Spijker e.a., Het troostboek van de kerk. 
Over de Heidelbergse Catechism us, Houten 2005, 
224-230. 
31 Bij de bespreking tijdens het symposium sugge 
reerde W.Th.M. Frijhoff dat het ontbreken van puri 
tanistica ook met de Duitse afkomst te maken zou 
kunnen hebben. Dit is echter niet erg waarschijnlijk, 
aangezien ook in Duitsland veel puritanistica in ver 
taling zijn verschenen: W.J. op 't Hof, 'De internatio 
nale invloed van het puritanisme', in: W. van 't Spij 
ker e.a., Het puritanisme. Geschiedenis, theologie en 
invloed, Zoetermeer 2001, 348. Bovendien zat Beck 
bijna wekelijks onder het gehoor van Johannes La 
motius, die als vertaler 25 puriteinse werken op zijn 
naam heeft staan: Op 't Hof, Engelse pietistische ge 
sctiriften, 423-437. Het ontbreken van puritanistica 
bij Beck blijft derhalve erg opvallend. 

32 J. van Voorst, 'De nadere reformatie van een lees 
gierige vrouw? Sporen van Nadere Reformatie in een 
zeventiende eeuwse boekenlijst', in: Documentatie 
blad Nadere Reformatie 16 (1992) 35-42. 
33 Oil spoort met: J.B.H. Alblas, 'De verspreiding van 
Bunyans werk in Nederland', in: G.J. Schutte e.a., Bu 
nyan in Nederland. Opstellen over de waardering van 
John Bunyan in Nederland, Houten 1989, 23-27; C. 
Graafland, 'De achttiende-eeuwse Nederlandse ge 
reformeerden en Bunyan', in: Schutte e.a., Bunyan 
in Nederland, 53-72. 
,., Van Troostenburg de Bruyn, 462 en 598. 
35 J.B.H. Alblas, Johannes Boekholt (1656-1693). The 
first Dutch publisher of John Bunyan and other Eng 
lish authors, Nieuwkoop 1987. 
36 Op 't Hof, 'De internationale invloed van het puri 
tanisme', 375-378; w.J. op 't Hof, 'Protestantse waar 
dering voor roorns-katholieke vroornheid', in: Prote 
stants Nederland. Maandblad van de Vereniging 
Protestants Nederland 67 -6/7 (2001) 12-13. 
37 J.M. Batten, John DUly: advocate of Christian reu 
nion, Chicago 1944. 
38 S. van der Linde, 'Der reformierte "Pietismus" in 
den Niederlanden', in: J. van den Berg en J.P. van 
Dooren (red.), Pietism us und Reveil. Referate del' in 
ternationalen Tagung: Del' Pietism us in den Nieder 
landen und seine lnternationalen Beziehungen. Zeist 
18.-22. Iuni 1974, Leiden 1987, 102-117; C. Graaf 
land, 'Het eigene van het Gereformeerd Pietisrne in 
de 18e eeuw in onderscheid van de 17e eeuw', in: 
Documentatieblad Nadere Reformatie 11 (1987) 37- 
53; Van Lieburg, Levens van vrornen, 175-199. 
39 w.J. op 't Hof, 'De visie van Calvijn en calvinisten 
op het klo oster. De transformatie van de klooster 
vroomheid door het gereformeerd Pietisme', in: M. 
Ackermans en Th. Hoogbergen (red.). Klooster en re 
ligieus leven. Historie met toekomst, 's-Hertogen 
bosch 2002, 26-41; w.J. op 't Hof, 'De visie van gere 
formeerde Pietisten op het klooster en hun 
transformatie van de kloostervroornheid', in: Prote 
stants Nederland. Maanblad van de Vereniging Prote 
stants Nederland 68-10 (2002) 6-7, 69-1 (2003) 4-6, 
69-2 (2003) 7-13. 
ao P. Lake, Moderate puritans and the Elizabethan 
church, Cambridge etc. 1982,282; W. Hunt, The Puri 
tan Moment. The Coming of Revolution in an English 
Country, Cambridge Mass. 1983; P. Collinson, The 
Jacobean Religious Settlement: The Hampton Court 
Conference', in: Before the English Civil War. Essays 
on Early Stuart Politics and Government, H. Tomlins 
on, London 1983, 29; M. Todd, Christian Humanism 
and the Puritan Social Order, Cambridge etc. 
1987,12-14; K. Depperrnann, 'Der englische Purita 
nismus', in: M. Brecht (red.), Del' Pietism us vom sieb 
zehnten bis zum friihen achtzehnten Iahrhundert, 
Gtittingen 1993, II; Th.D. Bozeman, The Precisianist 
Strain. Disciplinary Religion & Antinomian Backlash 
in Puritanism to 1638, Chapel Hill en London 2004; 
L.E Groenendijk, 'The Sanctification of the House 
hold and the Reformation of Manners in English Pu 
ritanism and in Dutch Pietism during the Seven 
teenth Century', in: J. Beyer e.a. (red.), Mainz 2003, 
199-201. 
41 EA. van Lieburg, Estuijlerianen in Holland, 1734- 
1743. Kerk en kerkvolk in strijd over de Zielseenzame 
meditatien van Jan Willemsz. Eswijler (circa 1633- 
1719), Kampen 1989, 116. 

TNK JG. 9 '2006' 53 



De religieuze leescultuur onder Nederlandse 
katholieken, 1580-1850: een zoektocht naar wat 
niet bestaat 

Theo Clemens 

Inleiding en probleemstelling 

H et lijkt bij voorbaat onbegonnen werk te willen handel en over de re 
ligieuze leescultuur van de Neder 

landse rooms-katholieken in de tijd van de 
Republiek. Katholieken lazen immers niet 
of in ieder geval niet veel religieus druk 
werk. Katholieken hadden, als ze al boeken 
hadden, een kerkboek. Maar dat was het 
dan ook we!. Voor de godsdienstigheid van 
de protestanten was volgens Van Deursens 
kopergeld de bijbel - en dus het lezen - es 
sentiee!. Die van katholieken daarentegen 
hechtte zich aan gewijde plaatsen en voor 
werpen.' Weliswaar gaat het hier maar om 
een impressie, op niet meer gebaseerd dan 
- wat de katholieken betreft - een fragment 
uit het levensverhaal van een persoon uit 
de eerste helft van de zeventiende eeuw. 
Maar als twintig jaar nadat Van Deursen 
zijn indrukken op papier he eft vastgelegd, 
Jose de Kruif er in haar proefschrift over de 
leescultuur in Den Haag gedurende de 
achttiende eeuw nog expliciet bij aanhaakt, 
dan is er in alle redelijkheid nauwelijks 
ruimte meer voor twijfel.' Kortom, is het 
geen onbegonnen werk om op zoek te gaan 
naar antwoorden op de voor elk onderzoek 
naar leescultuur gebruikelijke vragen als 
wie las wat, hoe, waar en wanneer? Ligt het 
niet meer voor de hand om uit te wijken 
naar waar katholieken wei wat mee gehad 
moeten hebben, namelijk de veel aantrek 
kelijker ogende beeldcultuur? 

AIvorens aan deze verleiding toe te ge 
ven heb ik gemeend toch een poging te 
moeten do en om de kwestie nader te on 
derzoeken, al was het maar om eens en 
voor altijd vast te stellen dat katholieken in 
derdaad niet lazen. Uitgangspunt was het 
al aangehaalde onderzoek van Jose de 
Kruif. Haar proefschrift is immers alom ge 
prezen.' AI spoedig bleek echter dat haar 
stu die precies voor de katholieke leescul 
tuur te kort schoot. Ze beweert weliswaar 
dat katholieken in vergelijking met prote 
stanten niet alleen minder leesvaardig wa 
ren, maar ook niet veel meer hadden dan 

wat zij 'rituele boeken' noemt. Ze maakt dit 
echter naar mijn oordeel onvoldoende 
hard en laat bovendien na die 'rituele bee 
ken' nader te analyseren. Ik meen dan ook 
goede gronden te hebben voor verscheide 
ne kritische kanttekeningen bij haar voor 
stelling van zaken. 

Doel van de bijdrage is het plausibel 
maken van het bestaan van lezende katho 
lieken en het geven van enkele indicaties 
inzake hun leescultuur. Het fundament 
wordt gevormd door via internet beschik 
bare bibliografische informatie en door wat 
daarvan in de leeszalen van de Utrechtse 
en Antwerpse universiteitsbibliotheek kon 
worden ingezien. Buitengewoon nuttig was 
daarbij ook de voorbeeldige service die de 
Nijmeegse universiteitsbibliotheek biedt in 
de vorm van het digitaal beschikbaar stel 
len van de titelbladen van veel oude druk 
ken. 

Het scheppen van ruimte voor lezende 
katholieken 

Het proefschrift van Jose de Kruifblinkt uit 
door zowel een volgehouden kritische in 
stelling als door een met veel cijferrnateri 
aal en statistische analyses onderbouwd 
betoog. Haar stu die berust op het archief 
van de Haagse boekverkoper Van Cleef, 
maar meer nog op een selectie uit in het ge 
meentearchief van Den Haag bewaard ge 
bleven boedelinventarissen. In concreto 
heeft zij 822 eenheden gebruikt die vrijwel 
gelijkelijk verdeeld zijn over drie decennia 
van de achttiende eeuw: 1700-1710, 1750- 
1760 en 1790-1800. Deze selectie en de ver 
deling over de eeuw lijken een stevige 
grondslag. Toch blijkt er ruimte voor vra 
gen en daarmee ook voor twijfe!. 

In de eerste plaats meldt de auteur zelf 
al dat ze er niet in geslaagd is een aselecte 
steekproef te nemen uit de gehele bevol 
king wat betreft de religieuze overtuiging of 
kerkelijke betrokkenheid.' Ze doet daar 
verder echter niet veel mee bij de weging 
van de gegevens, hoewel de rooms-katho 
lieken in haar bronnen zwaar onderverte- 
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Periode <20 

Tabell: Boekenbezit van Haagse katholieken volgens hun boedelinventarissen, 1700-1800 

<50 <100 <150 >150 Aantal rk 
abs 

Aantalrk 
% 

o <10 <5 Aantal 
onderzochte 

personen 

1700-1710 11 
1750-1760 16 
1790-1800 21 
1700-1800 48 

4 
11 
19 
39 

3 
7 
5 

15 

5 
5 
3 
13 

o 
2 
3 
5 

o 
3 
o 
3 

o 
4 
1 
5 

o 
o 
2 
2 

23 
48 
54 
125 

8,4 
17,5 
19,7 
15,2 

273 
274 
275 
822 

Opgemaakt op basis van tabellII.2 (De Kruif, Liefhebbers, p. 324) 

genwoordigd blijken te zijn. Ze zouden vol 
gens de nog steeds bruikbare, maar niet ge 
bruikte demografische studie van J.A. de 
Kok in de achttiende eeuw 25 tot 28% van 
de bevolking hebben uitgernaakt, terwijl 
hun aanwezigheid, volgens tabel 1, in het 
onderzoek van de boedelinventarissen uit 
komt op een gemiddelde van 15,2% en va 
rieert van niet meer dan 8,4% in het eerste 
decennium van de onderzochte eeuw tot 
hooguit 19,7% in het laatste decennium." 
Omdat De Kruif daarbij ook nog eens acht 
groepen onderscheidt op basis van de om 
yang van het boekenbezit, lijken de aantal 
len mij wei heel erg klein om er betrouwba 
re uitspraken op te kunnen baseren. 

In de tweede plaats is het voor de 
(on)bruikbaarheid van de inventarissen 
van belang te weten dat de zeer grote pro 
Deo-groep uit de overlijdensregisters 
(>65%) niet adequaat «20%) vertegen 
woordigd is." Bovendien zijn er op een to 
taal van 822 eenheden niet minder dan 204 
(=24,8%) inventarissen waarin geen mel 
ding gemaakt wordt van boeken. Pakweg 
tweederde van de bevolking blijft aldus 
grotendeels buiten beeld en daarmee ook 
hun eventuele boeken. Waren die er inder 
daad helemaal niet of zijn ze niet geregis 
treerd? Of zijn ze wellicht al v66r het 
overlijden uit de boedel verdwenen, bij 
voorbeeld door schenking? De vraag naar 
de (on)bruikbaarheid klemt des te meer, 
omdat van de overblijvende 618 eenheden 
de informatieve waarde sterk varieert. 
Slechts in 213 gevallen worden aile boeken 
op titelniveau beschreven.' In feite staan 
tegenover 15.391 titels een ongeveer even 
groot aantal die de onderzoeker in feite 
met lege handen laten staan door om 
schrijvingen als "een pakje met 20 theolo 
gische boeken" of zelfs nog vagere aandui 
dingen van inhoud en aantal. Als het erop 
aankwam, was het bij de beschrijving van 
een nalatenschap belangrijker te letten op 
de economische waarde van boeken (gou- 

den en zilveren sloten) dan hun titels. B De 
Kruif probeert dit probleem te omzeilen 
door de vele vage omschrijvingen samen te 
vatten onder de categorie 'rituele lectuur'. 
Ze laat echter na deze omschrijving nader 
te definieren en blijkt in het vervolg in ieder 
geval bijbels, psalm- en gezangboekjes, 
avondmaalboekjes en (katholieke) kerk 
boeken tot deze categorie te rekenen." Voor 
wie geinteresseerd is in de toch aI moeilijke 
combinatie van katholieken en boeken 
houdt op dit punt haar boek op bruikbaar 
te zijn, aangezien het boekbezit onder ka 
tholieken beperkt zou zijn geweest tot de 
zogenaamde 'rituele boeken', casu quo 
'kerkboeken', die vervolgens niet meer op 
titelniveau geanalyseerd worden en waar 
van ook de kenbare verscheidenheid niet 
verdisconteerd is." Onduidelijk is of dat 
komt omdat in inventarissen van katholie 
ken stelselmatig gewerkt is met zeer globa 
le titelinformatie of dat er andere oorzaken 
zijn. Te denken valt aan het probleem dat 
de achttiende-eeuwse inventarisator aan 
duidingen gebruikt heeft die destijds van 
zelfsprekend waren, maar nu niet meer 
herkend worden. 

Een laatste kanttekening bij het proef 
schrift betreft de suggestie dat er een groot 
verschil bestaan heeft tussen de prote 
stantse en de katholieke leescultuur. Ka 
tholieken en protestanten kwamen volgens 
De Kruif met elkaar overeen in het bezit van 
rituele lectuur, met dien verstande dat deze 
lectuur bij protestanten bestond uit de bij 
bel en psalmboeken en bij katholieken uit 
kerkboeken. Ze verschilden van elkaar, om 
dat katholieken aileen rituele boeken had 
den, terwijl de protestanten ook stichtelijke 
werken lazen." Wie echter de cijfers bekijkt 
die ten grondslag liggen aan deze bewe 
ring, moet vaststellen dat dit onderscheid 
tussen de protestantse en de katholieke 
leescultuur gebouwd is op 38 inventaris 
sen. Dat aantal van 38 is minder dan 5% 
van aile in het onderzoek betrokken boe- 
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dels. Mij lijkt een dergelijk aantal op zijn 
best een aanwijzing voor het bestaan van 
een interessante maar numeriek onbedui 
dende protestantse subcultuur," Of er ook 
een of meer vergelijkbare katholieke sub 
culturen bestaan hebben blijft in het duis 
ter, omdat geen rekening gehouden is met 
verschillen tussen de Haagse katholieken 
onderling ('roomsen' en aanhangers van 
de oudbisschoppelijke clerezie) en ook bij 
zondere groepen als die van de klopjes 
blijkbaar niet aangetroffen of onderkend 
zijn. 

Een bibliografische verkenning van het 
boekenaanbod 

De nog steeds bruikbare en inmiddels ook 
online te raadplegen Bibliotheca catholica 
neerlandica impressa (BeN!) uit 1954 is een 
uitstekend instrument om te laten zien dat 
katholieken in de Nederlanden, zelfs als ze 
niets lazen, de beschikking had den over 
behoorlijk wat drukwerk." Het totale aan 
tal nummers voor de periode 1500-1727 
komt op 18.754 en als we het zoeken beper 
ken tot de tijd vanaf 1579 dan komt dat 
aantal altijd nog op 15.054 eenheden. Dat is 
meer dan economisch verantwoord gepro 
duceerd kan worden voor niet-Iezers. Op 
zich gelden deze hoeveelheden voor de he 
Ie Nederlanden, maar het is niet aanneme 
lijk dat een stroom met een dergelijk volu 
me geheel voorbij is gegaan aan de 
rooms-katholieken in de Republiek. 

Hier zit overigens weI een serieus pro 
bleem. Het is heellastig om te bepalen wat 
van de geregistreerde productie in het lees 
mandje van de Noord-Nederlandse katho 
lieken is gekomen. Drukwerk uit het Noor 
den heeft zeker ook wei afnemers in het 
Zuiden gehad en het omgekeerde geldt des 
te meer voor het overgrote aanbod vanuit 
het Zuiden. Deze grensoverschrijding 

wordt niettemin genegeerd door nationale 
inspanningen om de boekproductie te ont 
sluiten. Bovendien is die ontsluiting van 
het materiaal zeer ongelijk. Waar voor de 
Short Title Catalogue Netherlands (STCN) 
al veel werk verzet is, heeft de Short Title 
Catalogue Vlaanderen (STCV) nog een lan 
ge weg te gaan. Een bijkomend probleem is 
dat Belgie ook geen equivalent van Neder 
landse Centrale Catalogus heeft. 

Als we dan terugkeren tot de BCN! is het 
niet moeilijk om vast te stellen dat het aan 
tal nummers per jaar, bekeken om de tien 
jaar, zodanig is toegenomen dat voor de ze 
ventiende eeuw gesproken kan worden van 
een verdubbeling van het aanbod, in verge 
lijking met dat van de zestiende eeuw. 

Uit tabel 2 blijkt dat deze verdubbeling 
niet het resultaat is van een gelijkmatige 
groei, maar de uitkomst van intrigerende 
schommelingen. Tegenover een minimum 
van 28 in 1580 staat een maximum van 136 
in 1700. Topjaren zijn 1540 (lOS), 1610-1630 
(125 it 126) en 1700 (136). Dieptepunten 
zijn te vinden in 1580 (28), maar ook de op 
merkelijke daling tot 75 publicaties in 1720 
tegen de 136 van 1700 kan moeilijk over het 
hoofd gezien worden. Deze schommelin 
gen moeten van invloed geweest en maken 
duidelijk dat het waarschijnlijk beter is om 
bij leescultuuronderzoek meer meetmo 
men ten in te bouwen dan de drie perioden 
van tien jaar waarmee De Kruif he eft ge 
werkt. 

Bij een analyse van de verscheidenheid 
naar taal, bekeken in telkens de eerste hon 
derd van iedere duizend nummers, blijken 
drie talen van belang te zijn: Latijn, Frans 
en Nederlands. Het Latijn is sterk vertegen 
woordigd. Een aanzienlijk percentage van 
de gedrukte werken kan bij gevolg slechts 
gerelateerd worden aan een zeer beperkte 
groep gebruikers en is aileen bruibaar voor 
een beeld van de leescultuur van de geleer- 

Tabel2: Aantal nummers in BeNI per jaar, bekeken om de tien jaar, vanaf 1500-1720. 

Iaar Aantal Iaar Aantal Jaar Aantal 
nummers nummers nummers 

1500 46 1580 28 1660 117 
1510 53 1590 39 1670 111 
1520 62 1600 85 1680 99 
1530 68 1610 125 1690 97 
1540 105 1620 126 1700 136 
1550 58 1630 126 1710 91 
1560 37 1640 117 1720 75 
1570 66 1650 115 
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den. Dit beeld verandert overigens, omdat 
het aandeel van het Latijn met horten en 
stoten afneemt naarmate de tijd voort 
schrijdt. Vervolgens wijst ook de aanwezig 
heid van Franse publicaties op een beperk 
te gebruikersgroep, ook al zal die groter zijn 
geweest dan die van de Latinisten en bo 
vendien iets anders, minder clericaal, zijn 
samengesteld. Tot slot blijkt het Neder 
landstalige werk naar volume tussen de La 
tijnse en Franse werken in te zitten en zit 
het bovendien duidelijk in de lift. Ook dit is 
een relevant gegeven voor studie naar de 
katholieke leescultuur. 
Een derde verkenning betreft de nadere in 
deling van het drukwerk. Een vluchtige blik 
leert dat de productie betrekking had op de 
bijbel en de bijbeluitleg, de liturgie, de dog 
matiek, de moraal en de ascese en mystiek 
en dat er een ruim aanbod was van allerlei 
werken die het godsdienstig leven konden 
ondersteunen en vormgeven. Denk hierbij 
aan catechismussen, preken, meditatie 
boeken, kerkboeken, cornmunieboeken, 
boeken voor specifieke devoties, broeder 
schapsboeken; bedevaartboeken, emble 
mataboeken, martelaarsboeken, heiIigen 
levens, mirakelboeken, bekeringsverhalen 
en ook eenvoudig materiaaI aIs roomsche 
ABC-boekjes en ander schoolmateriaaI. Dit 
aanbod moet ergens terecht zijn gekomen 
en aIs het niet in Den Haag was, dan moet 
minstens de vraag aan de orde komen waar 
het dan wel in gebruik is geweest. 

Katholieken en de bijbel 

Het ligt voor de hand dat van al de genres 
en boeken die genoemd zijn de bijbel niet 
of nauwelijks een rol he eft gespeeld in de 
katholieke leescultuur. De Rooms- Katho 
lieke Kerk had immers op het ConciIie van 
Trente, in reactie op de Reformatie, ervoor 
gekozen het verstaan van de bijbel te kop 
pelen aan de officiele uitleg ervan zoals die 
zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld 
had en ze had op zijn zachtst gezegd geen 
hoge dunk van het vermogen van de ge 
middelde christen om de bijbel te begrij 
pen zonder nadere uitleg. 
Deze voorstelling van zaken behoeft des 
ondanks een paar kanttekeningen. Op zich 
was de volledige bijbel in vertaling beschik 
baar in de Nederlanden, zoals blijkt uit de 
BCNI en andere bronnen van informatie 
over bijbeldruk en bijbelvertaling." Het is 
vermoedelijk voldoende te wijzen op de 
vertaling die Nicolaas van Winghe in 1548 
heeft gemaakt en op de aanpassing daar- 

van aan de offlciele tekst van de Vulgaat die 
vanaf 1599 bekend is geworden aIs de Moe 
rentorfbijbel. Wat betreft de leescultuur 
van de katholieken uit de Republiek is het 
opmerkenswaardig dat er verschillende 
Moerentorf-edities in Holland gedrukt 
zijn." Nog interessanter wordt het als Ioan 
nes van Neercassel aIs de hoogste leider 
van de Rooms-Katholieke Kerk in Noord 
Nederland een van zijn priesters de op 
dracht geeft om de bijbel opnieuw te verta 
len en bovendien het direct lezen van de 
bijbel en zeker van het Nieuwe Testament 
en de Psalmen gaat bevorderen. In de lijn 
van zijn beleid en dat van zijn opvolger 
Petrus Codde verschenen in resp. 1717 en 
1732 te Utrecht zowaar twee nieuwe katho 
lieke bijbelvertalingen." Interessant, maar 
dan om een andere red en, is ook de nieuwe 
vertaling die de minderbroeders W. Smits 
en p. van Hove hebben ondernornen, om 
dat hun werk weliswaar in Antwerpen werd 
uitgegeven maar bestemd was voor de ka 
tholieken in de Republiek en bovendien 
blijk geeft van aandacht voor de grondta 
len." 

Hoe dit ook zij, veel gewicht kunnen de 
katholieke edities van de hele bijbel niet in 
de schaaIleggen. Ze kunnen in ieder geval 
absoluut niet opwegen tegen de vele uitga 
ven van de Statenbijbel. Toch is het nog te 
vroeg om de bijbel helemaal te laten vallen 
als bestanddeel van zoiets aIs een leescul 
tuur onder de Nederlandse katholieken. De 
hele bijbel is naar aIle waarschijnlijkheid te 
veel gevraagd, maar de uitgaven van aIleen 
het Nieuwe Testament en, in mindere ma 
te, het boek der psalmen kunnen moeiIij 
ker genegeerd worden. Ze zijn er al in de 
zestiende eeuw en krijgen in de zeventien 
de eeuw een nieuwe impuls door de uitga 
ven die verzorgd zijn door Henricus van 
Leemputte in de hoogtijjaren van de Cont 
rareformatie" en door mensen aIs Andreas 
van der Schuur, Aegidius de Witte en Phi 
lippus Verhulst in de periode van het janse 
nistische drama." Wat hun functie betreft 
vertonen ze een opvaIlende gelijkenis met 
de gereformeerde kerkboeken. De Van 
Leemputte-uitgaven van het Nieuwe Testa 
ment waren zonder meer bruikbaar om 
mee te nemen naar de mis, omdat ze zo 
waren ingericht dat de gebruiker zowel de 
epistel- aIs de evangelieteksten van de zon 
en feestdagen mee kon lezen. Op zijn beurt 
had uitgave van Van der Schuur niet aIleen 
een lees schema voor de liturgische lezin 
gen maar ook een beknopt gebedenboekje 
met ochtend- en avondgebeden, mis-, 
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Openingsbladzijde van 
het evangeJie volgens 
Ioannes in Moerentorf 
editie uit Amsterdam, 
verzorgd door Pieter Ja 
copsz Paets (1657) BET EYANGELIVM 
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SIN T I A N. 

biecht- en communiegebeden en de ves 
pers van zon- en feestdagen. Wie er precies 
gebruik van hebben gemaakt, valt niet ge 
makkelijk vast te stellen, maar de beschik 
bare bibliografische informatie wijst op 
heel wat drukken in de zeventiende en 
achttiende eeuw. Het is haast ondenkbaar 
dat ze alleen in handen zijn geweest van 
jansenisten en zelfs als onderzoek van ge 
bruikersaantekeningen in die richting zou 
wijzen, dan hebben we nog te do en met 
een opmerkelijke subcultuur binnen het 
katholieke lezen. 

Een eerder uitzonderlijk maar deson 
danks vermeldenswaardige uitgave van 
een onderdeel van de bijbel betreft Het 
boek Tobias van 1718. Het bijzondere zit 
hem in de toevoeging van Lof-sangen die 
volgens de ordre van den Roomschen Brevier 
weekelijks in de getyden der Heylige Kerke 
gelesen worden, wat ook weer een kerkelijk 
gebruik veronderstelt, en van een Tafel der 
plaetsen van 't Nieuw Testament en de psal 
men, voor de Christenen die zig op zee bege 
uen:" Hier stuiten we op een mogelijk ge 
bruik door een speciale groep en daarmee 
op wellicht een nieuw facet van de katho 
lieke leescultuur, hoe klein dat ook geweest 
magzijn. 

Daarmee is nog niet alles gezegd wat er 
te zeggen valt over het katholieke bijbelge 
bruik. Relevant daarvoor zijn immers ook 

de verschillende, tot in de late Middeleeu 
wen reikende reeksen van epistel- en evan 
gelieboeken. Wie de bijbel wil uitsluiten als 
het gaat om zoiets als een katholieke lees 
cultuur, moet toch rekening houden met 
deze verzamelingen bijbelteksten, niet in 
het minst om het gewicht van hun kwanti 
teit." Ze hebben vanaf 1685 zeker dienst 
gedaan bij het horen van de mis, aangezien 
het vanaf die tijd steeds meer regel wordt 
om de lezingen vooraf te laten gaan door de 
vaste en wisselende gebeden van de mis. In 
feite werd het perikopenboek zo uitge 
bouwd tot een missaal. Dat daarnaast de 
epistels en evangelien ook zonder op de li 
turgie toegespitste toevoegingen zijn ver 
schenen en zijn blijven verschijnen, kan 
wijzen op gebruik thuis om aldus de lezin 
gen van de dag nog eens in herinnering te 
kunnen roepen en te overwegen. Hierbij 
past dat de langdurig succesvolle Gentse 
Epistelen en evangelien-uitgave uit 1747 in 
de inleiding wordt gepresenteerd als hulp 
tot beter verstaan van de uitleg door de 
pastores." Hierbij past ook de suggestie in 
een Hollands kerkboek van 1794, dat het 
thuis lezen van godsdienstige werken kan 
help en om de preek van de pastoor beter te 
begrijpen en onderdeel is van de zondags 
helliging." 

Dat voert ons haast ongemerkt naar het 
terrein van de huiselijke eredienst. Voordat 
we dat betreden, wil ik eerst nog wijzen op 
de (on)gevoeligheid van de gebruiker van 
dit type drukwerk voor de veroudering van 
de taal. Het langdurig herdrukken van oude 
werken ondanks de beschikbaarheid van 
meer eigentijds werk doet het bestaan ver 
onderstellen van liefhebbers van Gods 
Woord in een archaisch gewaad naast ge 
bruikers die zich ergeren aan de onver 
staanbaarheid ervan door veroudering van 
taal en stijl. Deze verschillen werken door 
tot in de typografie, waar met name in het 
noordelijk deel van de Nederlanden nog tot 
in de negentiende eeuw de gotische letter 
in gebruik bleef." 

De Sondaechs Schoole en een duurzame 
praktijk van huiselijke eredienst 

Aangezien katholieken volgens De Kruif 
grotendeels afwezig zijn in de groep ge 
bruikers van voornamelijk stichtelijke lee 
tuur, is het interessant dat er nog meer aan 
wijzingen zijn voor het bestaan van zoiets 
als een huiselijke eredienst dan de hierbo 
ven al aangehaalde. Bibliografisch gezien 
moet daarin een bijzondere rol zijn ge- 
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speeld door de combinatie van de Sonda 
echs Schoole van Heyman Iacobsz en de 
Heylighedaechs Schoole van Ioannes 
Fonck, die eerder tot de stichtelijke dan 
tot de zogenoemde 'rituele werken' gere 
kend moeten worden. Pontianus Polman 
he eft aan de uitgavegeschiedenis van dit 
koppel een nog steeds informatief artikel 
gewijd en aileen al de vragen die hij des 
tijds onbeantwoord moest laten, nodigen 
uit tot voortzetting van zijn onderzoek." 
De oudste drukken die tot nu toe van de 
Sondaechs schoole en Heylighedaechs 
schoole bekend zijn, dateren van resp. 
1623 en 1621, maar Polman had goede re 
denen om oudere drukken te veronder 
stellen." 

In de Republiek van rond of kort na 
1600 zouden beide boeken hebben ge 
functioneerd in huiselijke kring bij gebrek 
aan mogelijkbeden om ergens mis te gaan 
horen. Ze reiken de lezer de lezingen van 
de dag aan plus vooral op levensverbete 
ring gerichte toelichtingen en kantteke 
ningen. In de ondertitel van de Sondaechs 
schoole en het woord voorafvan de auteur 
lijkt het te gaan om een schoolboek voor 
leerlingen van de Latijnse school. Zij kun 
nen er mooi mee oefenen in het leren ver 
talen naar het Frans, Latijn of een andere 
taal. Dit scholingsmotief, maar dan op een 
lager niveau, vinden we bijna twee eeu 
wen later nog terug bij G. Greven in zijn 
Emmerikse uitgave van de Euangelien op 
de zon- en feestdagen des jaars (1801), die 
volgens de ondertitel dienst konden do en 
om de jeugd regelmatig te leren spellen en 
lezen. De schoolgaande kinderen zouden 
ook het meeste hebben aan de opvoeding 
tot godsdienstigheid en deugdzaamheid 
die de auteur beoogt. 

In latere drukken is de doelgroep in het 
woord vooraf van de drukker/uitgever 
echter verruimd tot de "vele menschen" 
die de Sondaechs Schoole blijken te appre 
cieren: niet aileen de schoolgaande jeugd, 
maar ook "de ongeleerde personen, zee 
varenden, reizigers naar vreemde en 
woeste landen, personen die hongerig zijn 
naar Gods woord en die dat voortdurende 
zoeken te herkauwen, personen die ziek 
zijn of om een andere reden belet zijn om 
naar de kerk te gaan." Deze doelgroepver 
breding wordt bevestigd door het mirakel 
verhaal dat de drukker/uitgever opvoert 
om zijn werk aan te prijzen. Volgens hem 
was aan een zeevarende die op de Zuider 
zee dreigde te verdrinken geopenbaard 
dat boek bestond en waar het te koop was 
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en toen hij het na aan de dood ontsnapt te 
zijn had gekocht, leidde dat tot zijn beke 
ring tot een deugdzaam en oprecht leven. 

Welnu, dit duoboek is zo vaak en gedu 
rende een zo lange tijd (bijna 3 eeuwen) 
uitgegeven, dat het deel moet hebben uit 
gemaakt van de huisbibliotheek van me 
nig katholiek uit de Republiek en gefunc 
tioneerd moet hebben als 'sermoenboek' 
in huiselijke kring. De uitgave is in de ze 
ventiende eeuw vrijwel uitsluitend een 
zaak van Hollanders. In de achttiende 
eeuw voegen zich daar eerst Scheffers uit 
Den Bosch en later Bontamps uit Venlo 
nog bij. Verder vindt het boek in deze eeuw 
tijdelijk ook zijn weg naar het Zuiden, zo 
als blijkt uit de vier Antwerpse drukken 
tussen 1748 en 1778. De Noord-Neder 
landse betrokkenheid overheerst echter 
en zet zich door in de negentiende eeuw, 
zij het dat de leidende uitgever dan niet in 
Amsterdam maar in Venlo werkzaam is. 
Enkele negentiende-eeuwse getuigen be 
vestigen het functioneren in de huiselijke 
eredienst bij gelegenheid van de aanpas 
sing van het werk aan de nieuwe tijd. De 
gotische letter maakt plaats voor de Ro 
meinse letter, de vertaling van de Schrift 
teksten wordt [met mate] gemoderni 
seerd" en er verschijnt zelfs een nieuwe 
Zondagsschool met een expliciete gericht 
heid op gebruik in het kader van een 
huiselijke eredienst." Bij die context pas- 
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Het titelblad van een 
ongedateerde editie 
van de Sondaeghs 
schoole uit het midden 
van de 17e eeuw. 

sen de rode en zwarte letters in de gedruk 
te titel. Ze wekken de indruk dat het om 
een liturgisch werk gaat! Opmerkelijk bij 
dit alles is ook de kennelijk heel sterke be 
hoefte aan continutteit en behoud van 
identiteit. Twee eeuwen lang hebben veel 
exemplaren een sterk gelijkende band met 
de letter IHS midden op het voorplat, een 
zelfde type sloten en wordt het titelblad, 
ondanks verschil van uitgever, geken 
merkt door het gebruik van een vrijwel 
identieke houtsnede voor de vervaardi 
ging van een gei1lustreerde lijst rond de 
gedrukte titel. Dit gaat zelfs zover dat de 
nieuwe negentiende-eeuwse Zondags 
school van de Twente pastoor Engbers be 
gonnen is te verschijnen met een variant 
van de oude sierlijst. Van de andere kant 
blijken de afwijkingen van band en vooral 
van titelbladopmaak het eerst voor te ko 
men buiten het oorspronkelijke uitgave 
gebied en het verst te zijn doorgevoerd in 
Antwerpen. 

Dit alles doet een sterk traditionele 
godsdienstigheid veronderstellen en deze 
veronderstelling wordt nog versterkt door 
het gebruik van hetzelfde IHS-vignet dat 
een aantal edities van het titelblad van de 
Heylighedaechs Schoole siert in uitgaven 
van een ander traditieboek, de Groote 
Litanien. Dit boek ziet eruit als een toeval 
lige convoluut met allerlei heel oude druk- 

werkjes, maar vormt, ook als de pagine 
ring nog niet doorloopt, een tamelijk vast 
geheel met een althans ten dele zestiende 
eeuwse inhoud. Een andere combinatie 
die in dit verband genoemd moet worden 
is de uitgave in een heel dikke band van de 
Sondaechs Schoole en de Heylighedaechs 
Schoole samen met de Vertroostingen in 
lyden en tegenspoeden van de augustijn 
Antonius van Hemert en voor het eerst 
verschenen rond 1550.29 Deze boeken wij 
zen samen op een merkwaardig archai 
sche trek van het Nederlands katholicis 
me, die zeker nog nader onderzoek 
behoeft. maar op voorhand een eigenaar 
dig ingredient vormt. Bij de kerkboeken 
breekt deze langdurige voorliefde voor het 
oude onder althans een deel van de Ne 
derlandse katholieken bij de overgang 
naar de negentiende eeuw. De Sondaechs 
Schoole en de Heylighedaechs Schoole 
overleven deze breukperiode in aangepas 
te vorm echter tot zeker 1892 en in de 
nieuwe versie van Engbers zelfs tot de ne 
gende druk uit 1922. 

Conclusie 

Er valt tegen de gewekte verwachtingen in 
over de onbestaanbare katholieke leescul 
tuur nog veel meer te zeggen. Hier volstaat 
het echter om te hebben aangetoond dat 
er, anders dan De Kruif in haar proefschrift 
beweert, wei degelijk ruimte is voor lezen 
de katholieken. Hun vroomheid heeft zich 
ongetwijfeld bediend van beelden en voor 
werpen, maar daarmee is nog niet gezegd 
dat katholieken niet lazen. Het aanbod aan 
lectuur was groot en gevarieerd en vertoont 
bij een eerste verkenning interessante 
kwantitatieve variaties. Binnen het gehele 
aanbod was bovendien de bijbel geenszins 
afwezig. Dat beweren doet onrecht aan de 
aandacht voor de bijbel zoals die blijkt uit 
verschillende edities van de bijbel of del en 
ervan binnen de Republiek en uit de ver 
schillende vertalingen die zijn gemaakt. 
Een dergelijke voorstelling van zaken 
houdt ook te weinig rekening met aanpa 
lende lectuur zoals de lectionaria en op 
dergelijke lectionaria geente overwegings 
boeken als de Sondaechs Schoole en de 
Heylighedaechs Schoo le. De laatstgenoem 
de boeken wijzen zelfs op een langdurige 
praktijk van huiselijke eredienst onder ka 
tholieken rond een boek en brengen een 
opmerkelijke voorkeur aan het licht voor 
'tradionals'. Mogelijk heeft De Kruif zich in 
haar onderzoek te veel laten leiden door 
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haar titelloze reductie van al het katholieke 
drukwerk tot 'rituele lectuur' met daar te 
genover een overwaardering van de stich 
telijke lectuur van een zeer kleine prote 
stantse kring. Met het begrip 'rituele 
lectuur' valt uiteindelijk niets te doen, te 
meer omdat het uiteindelijk om een niet 
nader gedefinieerde en dus om een weten 
schappelijk onbruikbare omschrijving gaat. 
Na lezing van haar boek blijft de onderzoe 
ker zitten met de vraag of de achterwege ge 
laten analyse van de rituele lectuur op titel 
niveau werkelijk onmogelijk was. Op deze 
vraag moet ik het antwoord schuldig blij 
ven, omdat er in het proefschrift geen lijst is 
van de gebruikte boedelinventarissen, laat 
staan van een confessionele toedeling van 
het gebruikte materiaal. Toetsing van het 
onderzoek is daardoor onmogelijk. 

Theo Clemens (1948) is uniuersitait hoofd 
docent kerkgeschiedenis aan de Universiteit 
Antwerpen en de Katholieke Theologische 
Universiteit te Utrecht. Hij is daarnaast on 
der meer uoorzitter van het Werkgenoot 
schap van Katholieke Kerkhistorici in Ne 
derland, redactiesecretaris van Trajecta en 
Ons Geestelijk Elf en redactielid van Dutch 
Review of Church History. 
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5 J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Refor 
matie. Numerieke aspecten van protestantisering en 
katholieke herleuing in de Noordelijke Nederlanden 
1580-1880. Assen 1964. 203. 
6 De Kruif, Liefhebbers, 84-85. 
7 De Kruif, Liefhebbers, 148-150. 
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(Paets, 1657). 239 (Stichter en Braau, 1690) en 247 
(Stichter. 1743) plus de niet vermelde editie bij Van 
Metelen in 1653. 
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rna van 1723'. in: Holland. 25 (1993) 212. 
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Weduwe van H. Bontamps te Venlo en werd voor het 
eerst in 1817 uitgegeven onder de titel: Zondagse 
school. of uitlegging op de euangelien van de zonda 
gen. alzo men die houd in de H. Kerk, door het gant 
sche jaar zeer bekuiaam voor bejaarde mensch en en 
om de kinderen te laten leeren. 
28 L. Engbers. Zondags-school, tot oefening vaal' huis 
aandacht voor roomsch-catholyken bestaande in ze 
del_ke uitleggingen en bemerkingeri op de evangelien 
van de zon- en geboden [eestdagen van het geheele 
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toepasselyke gebeden op ieder dag van de week. Am 
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Leescultuur: een nieuwe insteek voor onderzoek 
naar culturele dynamiek 

Willem Frijbof 

An het symposium waarvan de hier 
voor afgedrukte teksten de gedeelte 
ijke weerslag vormen - want de cen 

trale lezing van John Exalto wordt elders 
gepubliceerd - lagen drie vragen ten grond 
slag. Het is goed ze hier nog eens uitdruk 
kelijk te stellen omdat de insteek en het 
perspectief van de hier voorgestelde ver 
nieuwingsslag in het onderzoek daardoor 
duidelijker worden. 

Ten eerste: kan men wei spreken van religi 
euze leescultuur? Die vraagt valt eigenlijk 
uiteen in twee subvragen: is er in een be 
paalde samenleving op een bepaald mo 
ment wei zoiets als een religieuze leescul 
tuur die zou afwijken van de glob ale 
leescultuur? En zo ja, verschilt die religieuze 
leescultuur dan per kerkelijke groep? Moe 
ten we, met andere woorden, niet aileen 
voor elke sector van cultuur en samenle 
ving, maar in het bijzonder voor elke confes 
sie of gezindte een eigen manier van om 
gaan met het boek onderscheiden? Bestaat 
er dus zoiets als katholieke, gereformeerde, 
humanistische of pietistische leescultuur? 
In feite waren de sprekers van dit symposi 
um in functie van zo'n criterium uitgeno 
digd. Op de achtergrond mogen we het ar 
gument vermoeden dat de Reformatie 
zichzelf vanouds als de religie van het boek 
ziet en een krachtig offensief heeft gevoerd 
om het boek der boeken, maar meer in het 
algemeen het boek als drager bij uitstek van 
haar religieuze boodschap, een centrale 
plaats in de religieuze leefwereld van aile ge 
lovigen te geven - waartegen de rooms-ka 
tholieke kerk zich om apologetische rede 
nen vaak even krachtig heeft afgezet. I De 
vraag is op zichzelf dus niet zinloos: wie zich 
op het boek als groepsonderscheidend ken 
merk beroept, verwijst impliciet naar een 
groepsspecifieke leescultuur. Maar we heb 
ben het dan in eerste instantie over de ge 
dragsnorm. Hoe realistisch is zo'n norma 
tieve strijd om het boek geweest? Valt te 
achterhalen of ze het beoogde effect he eft 
gehad? Dringen normen en voorschriften 
van het kerkelijke apparaat altijd door in de 
leefwereld van de gelovigen en passen zij 
hun leesgedrag daaraan aan? En zo ja, in 
hoeverre, en met welke betekenis? 

Terecht is tijdens het symposium de 
vraag gesteld of een verdeling over vastom 
lijnde religieuze groepen, richtingen ofker 
ken met vooraf vastgestelde leesprogram 
rna's wei aan de realiteit beantwoordt. Ze 
kan natuurlijk zinvol zijn voor specifieke 
boeken die om hun symbolische positie in 
de religieuze strijd en om hun beeldbepa 
lende waarde in het religieuze landschap 
welbewust worden gepropageerd of die 
aan een specifiek verspreidingspatroon on 
derhevig zijn. Denken we aan de uitgaven 
van de integrale bijbel, met een uitdrukke 
lijk verschillende canon en soms verschil 
lende hoofdstuk- en versnummeringen in 
de rooms-katholieke en de protestantse 
versie, en met tijd- en groepsgebonden 
taalcodes en vertaalprocedes (zoals de Vul 
gaat, de Lutherbijbel, de Statenbijbel, de 
NBG- of de Willibrordvertaling, de King Ja 
mes version, de Goed Nieuws-bijbel), het 
psalmboek met een aantal nauw aan de be 
oogde kerkelijke gemeenschap gebonden 
bijlagen, de catechismus (steeds het identi 
ficatiemiddel bij uitstek van een religieuze 
groepering), het missaal, rituele hulpboe 
ken, geautoriseerde zang- of gebedenboe 
ken. 

Maar achter die kleine reeks groepsspe 
cifieke boeken ligt een weids domein van 
waardeneutrale of indifferente religieuze 
teksten, met name op het gebied van de 
vroornheid. Zoals meerdere bijdragen laten 
zien, vormt juist de vroornheidliteratuur 
een breed, in potentie en vaak ook in reali 
teit interreligieus terrein waarop lezers van 
verschillende signatuur elkaar kunnen vin 
den. Het is dus belangrijk religieuze lees 
cultuur niet langer uitsluitend te bezien 
door de kleurende bril van afzonderlijke, al 
dan niet strijdende partijen of van welbe 
wust gepropageerde belangen. De histori 
cus moet integendeel zoveel mogelijk open 
te staan voor de veelkleurigheid van het 
landschap van het leesgedrag. Wie niet lan 
ger uitgaat van gesloten groepscircuits met 
een voorspelbare uitkomst ('protestanten 
lezen de hele bijbel meer en vaker dan ka 
tholieken'), maar met een open geest naar 
de daadwerkelijke leespraktijken kijkt, met 
aandacht voor het ongezegde en verborge 
ne, vindt een veel rijkere en meer geva- 
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rieerde oogst dan verwacht. Religieuze lee 
tuur hoeft lang niet altijd met een confes 
sionele en zelfs niet met een religieuze blik 
te worden gelezen. Op het grensgebied tus 
sen religieuze ethiek en burgermoraal is 
dat heel duidelijk, maar het geldt voor al 
lerlei vormen van lectuur waar individueel 
profijt van kan worden verwacht, van stich 
telijke werken tot de almanak en de krant. 
Omgekeerd kunnen seculier bedoelde tek 
sten (zoals biografieen of briefwisselingen, 
leefregels of emblemata) een bijzondere 
betekenis krijgen in het landschap van de 
religieuze leescultuur. 

De tweede vraag, door Willem Heijting 
reeds in zijn inleiding aan de orde gesteld, 
betrof de realiteit van wat ik de 'monome 
diale illusie' zou willen noemen. Enkele 
eeuwen lang is aan de drukkunst en met 
name aan het boek een quasi-monopolie 
in de communicatie toegekend, omdat de 
geschiedschrijving, en met name de kerk 
geschiedenis, veeleer naar de norm dan 
naar de realiteit keek. Die norm lag in het 
boek verwoord. Vanuit ideologische, dog 
matische, intellectuele motieven werd aan 
het boek een macht toegeschreven die we 
nu geneigd zijn ietwat te relativeren. Op de 
eerste plaats omdat de aandacht van de 
cultuurgeschiedenis geleidelijk aan ver 
schoven is van de productie van cultuur 
naar de bemiddeling en de receptie ervan. 
Het boek als objectieve cultuurdrager he eft 
daarmee zijn bevoorrechte plaats moeten 
prijsgeven voor de leescultuur. En in plaats 
van het bezit van boeken vindt de histori 
cus het gebruik ervan nu belangrijker, van 
het leesgedrag tot de boekrnagie.' 

Ten tweede wordt de macht van het 
boek als object gerelativeerd omdat die 
verschuiving een heel nieuw veld van an 
dere, alternatieve of concurrerende vor 
men van cultuuroverdracht heeft openge 
legd: het gesproken woord, het beeld, het 
geschreven woord, het gebaar, de lichaam 
staal. Vanaf de negentiende eeuw komen 
daar successievelijk nog het bewegende 
beeld, de nieuwe media en de groeiende 
mogelijkheden van de digitale revolutie bij. 
Vanouds speelt het geschreven of gedrukte 
boek een specifieke rol in een aantal cultu 
rele settings van orale cultuur: pre ken (de 
kerk), lering en argumentatie (onderwijs en 
wetenschap), rechtsvinding (de recht 
spraak) en publieke discussiecultuur (de 
politieke meningsvorming). Daar wordt 
het voor geschreven en op zulke doelen en 
doelgroepen is het dan toegesneden. Ster- 

ker nog, zo gauw het boek niet in zulke set 
tings wordt gebruikt, wordt het ook niet 
meer gemaakt. Het boek is dus steeds een 
object in context.' Het is een element van 
een 'plurimediaal systeem', waarvan de 
elementen (oraal, scripturaal en gedrukt) 
vele onderlinge relaties hebben. 

Dat geldt in zekere zin trouwens ook 
voor het boek als zodanig: de onderdelen 
waaruit een boek is samengesteld vormen 
evenzoveel uiteenlopende mediale subvor 
men die samen een boodschap over de be 
tekenis van het medium 'tekst' sturen 
waaruit de lezer zijn eigen cocktail samen 
stelt. Nieuwe cultuurhistorische benade 
ringen in de boekgeschiedenis leggen een 
grotere nadruk op wat men vroeger als bij 
lagen met een mindere of marginale bete 
kenis bij de hoofdtekst beschouwde, die de 
waarachtige lezer gevoegJijk kon overslaan. 
Parateksten zoals het voorwoord en de 
inleiding, het nawoord en de epiloog, 
opdracht en lofdichten, boekformaat en 
lettertype, illustraties en bladspiegel, voet 
noten, marginalia, bijlagen en registers, 
colofon en flaptekst kaderen de hoofdtekst 
in. Ze geven richting aan de betekenis die 
we aan de productie en receptie van de 
tekst geacht worden te hechten.' 

Die matrix van relaties verdient nader 
onderzoek als we vat willen krijgen op de 
processen van toe-eigening van cultuur, 
dus op de realiteit en de effectiviteit van de 
tekstoverdracht.' Boekteksten worden niet 
alleen gelezen maar ook voorgelezen en 
doorverteld, vertaald en omgewerkt, bedis 
cussieerd of voorgedragen met de persu 
asieve kunst van de retoriek. Zulke teksten 
kunnen dan opnieuw worden gebruikt om 
nieuwe teksten te maken die weer een 
schakel aan de matrix van het gebruikscir 
cuit toevoegen. Plurimedialiteit en inter 
tekstualiteit gaan feitelijk dus hand in 
hand. In tegenstelling tot wat de kerkeJijke 
overheid en religieuze of ideologische opi 
nieleiders soms willen doen geloven, heb 
ben teksten beslist geen imrnanente, 'let 
terlijke' betekenis die de receptie en 
toe-eigening ervan zou bepalen en beper 
ken. De betekenis van de tekst wordt be 
paald door het gebruik ervan, alligt dat ge 
bruik wei in een aantal gebruiksvormen en 
gebruikstradities verankerd. Maar de lezer 
he eft uiteindelijk het laatste woord. Zoals 
Michel de Certeau het he eft geformuleerd, 
'stropen' lezers in boeken om er teksten en 
passages van hun gading te vinden en daar 
iets mee te doen dat soms helemaal niet 
door de auteur beoogd is." Het mooiste 
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voorbeeld van zo'n tekststroper uit de his 
torische literatuur is natuurlijk de hetero 
doxe molenaar Menocchio over wie Carlo 
Ginzburg een prachtige studie he eft ge 
schreven.' Zulke 'illegale', eclectische vor 
men van tekstgebruik liggen bijna steeds 
aan een moment van religieuze groepsvor 
ming ten grondslag. Gelovigen gaan dan 
met een eigen 'uitleg' aan de haal, vaak 
door een eigen uitsnede uit een basistekst 
te maken (de perikopentechniek, in de li 
turgie vanouds met zoveel succes beoe 
fend). Die wordt dan met een autonome 
betekenis bekleed en wordt soms zelf weer 
tot een basistekst die afscheiding, schisma 
of sektevorming rechtvaardigt. 

De derde vraag lag in het verlengde van de 
voorgaande maar valt daar toch niet hele 
maal mee samen. Er zijn namelijk niet al 
leen verschillende media die elk voor zich 
op een eigen manier met tekst omgaan, 
maar er bestaat ook een interactie tussen 
de media die de werkingskracht ervan ver 
sterkt. Een thema uit het ene medium 
wordt door het andere medium overgeno 
men en bewerkt, en vervolgens weer gewij 
zigd aan het oude medium teruggegeven of 
aan een nieuw medium doorgegeven: plu 
rimedialiteit bevordert intermedialiteit. 
Bijbelse verhalen over personen of gebeur 
tenissen uit het Oude en Nieuwe Testa 
ment, bijvoorbeeld het lijdensverhaal, wor 
den tot gesproken, retorische preekstof of 
tot gedichten of liederen bewerkt; ze wor 
den ritueel uitgevoerd (de lijdensliturgie 
van de Goede Week), op beelddragers als 
prent, schilderij ofkerkraam of in sculptur 
ale vorm afgebeeld (een passieretabel, een 
Kruisafleggingsgroep, een crucifix, Rem 
brandts Ecce Homo, Albrecht Diirers Grote 
en Kleine Passie), in toneelvoorstellingen 
opgevoerd (de Passiespelen van Tegelen of 
Oberammergau), tot muziekdrama's be 
werkt (de Matthaus Passion), in de nieuwe 
media gebruikt voor hoorspel, film (The 
Passion of the Christ), musical (Jesus Christ 
Superstar) of televisiespel. Bijbelse heiden 
worden tot emblemen en iconen, ze ver 
beelden exemplarische relaties ten goede 
of ten kwade (David en Jonathan, David en 
Goliath). Ze leveren stof voor gezegden en 
spreekwoorden die nauwelijks meer iets 
met de bijbelse context van doen hebben 
en door velen ook niet als zodanig worden 
herkend Cna ons de Zondvloed', 'zo sterk 
als Samson'). Leescultuur is in zekere zin 
beeldcultuur met andere middelen. 

Die migratie van thema's van het ene 

• 

medium naar het andere noemen we inter 
medialiteit omdat het thema de media met 
elkaar verbindt. Het boek is in dat verb and 
slechts een van de media, al zijn er nog wei 
meer te vinden die een rol spelen in de 
leescultuur: de prent met onderschrift 
(woord en beeld op elkaar betrokken), de 
liedtekst en het gezongen lied, het pamflet, 
het strooiblad en de folder, het devotie-, 
heiligen-, communie- of belijdenisprentje, 
het Onze Vader- en het Tiengebodenbord, 
het tijdschrift, de krant of het magazine, 
strip verhalen, reclameborden of banners, 
de gedenkteksten op graven, kerkmuren en 
huizen, om er maar een aantal te noernen." 
De intermedialiteit is ongetwijfeld de grote 
ontdekking van de cultuurgeschiedenis 
van het begin van de 21ste eeuw," Daarvoor 
zijn meerdere redenen aan te wijzen. De 
belangrijkste is dat cultuur weer een dyna 
misch begrip is geworden. Intermedialiteit 
reikt een conceptueel handvat aan om dat 
begrip operationeel te maken. Cultuuro 
verdracht betekent niet langer dat een naar 
vorm en betekenis gefixeerd cultureel ob 
ject van A naar B wordt overgebracht: zoals 
een tekst van de actief argumenterende en 
gesticulerende predikant in een passief ge 
achte toehoorder wordt gegoten ('zoals 
Gods Woord in een ouderling'). Maar die 
term houdt nu in dat cultuur zelf vorm 
krijgt in het proces van de overdracht van 
objecten, teksten, boodschappen, waar 
den. Van objectgericht is de benadering 
van cultuur meer procesgericht geworden, 
en dat geldt net zo goed voor de weten 
schappelijke benadering als, mutatis mu 
tandis, voor de alIedaagse. 

Daarmee is het van wezenlijk belang ge 
worden greep te krijgen op het over 
drachtsproces, wat voor ons thema bete 
kent dat we de modaliteiten van de 
leescultuur in de vingers moeten krijgen. In 
zekere zin is dat zelfs belangrijker dan het 
object zelf (het boek, de tekst), want in het 
proces van overdracht krijgt het object vaak 
een andere status of een andere vorm, en 
bijna altijd een andere betekenis. Onder 
zoek naar intermediale relaties, dus naar 
het proces van overdracht tussen uiteenlo 
pende media met verschillende werkings 
vormen en effecten, geeft dan ook bij 
uitstek inzicht in performance, perfor 
mativiteit, of, anders gezegd, in het presta 
tievermogen van cultuuroverdracht. Hoe 
meer een boodschap langs elkaar verster 
kende mediale vormen wordt overge 
bracht, soms he en en weer van het ene me 
dium naar het andere, des te sterker wordt 
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zij en des te grater is de kans dat zij over 
komt, dus door de eindontvanger wordt 
toegeeigend. In die intermediale keten 
wordt de betekenis van de boodschap her 
haaldelijk bijgesteld, niet aIleen door de 
aard van de media zelf, maar ook in functie 
van de doelgraep, en in laatste instantie 
door de ontvanger, die aan de betekenis 
van de boodschap soms weer een heel ei 
gen draai geeft. 

Per saldo kan de winst van dit symposium 
in drie concepten worden samengevat: te 
rugkeer naar de praxis van het lezen, inter 
religiositeit en intermedialiteit. Die con 
cepten kunnen moeiteloos in de strekking 
van de voordrachten worden teruggevon 
den. In aIle drie gevallen verschuift de aan 
dacht van het object 'boek' naar de praktijk 
van het lezen en naar de lezer als actor of 
agent, met andere woorden naar hande 
lingsvormen en -repertoires (agency) die de 
boodschap van de tekst overbrengen en dy 
namiseren. Aandacht voor nieuwe cultuur 
historische benaderingen kan ons inzicht 
in religieuze leescultuur dus wezenlijk ver 
rijken. 

Willem Frijhojf (1942) is als hoogleraar Ge 
schiedenis van de Nieuiue Tijd verbonden 
aan de Vi'ije Universiteit te Amsterdam en 
gespecialiseerd in de geschiedenis van religi 
euze cUltUU1; universiteits-geschiedenis en 
mentaliteitsgeschiedenis. 
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6 Michel de Certeau, L'inuention du quotidien : 1. 
Arts de [aire. Parijs 1980, L1990) 239-255 ; Jeremy 
Ahearne, Michel de Certeau. Interpretation and its ot 
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