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Handschriften in de Abdijbibliotheek Berne - Robert Arpots 
 

 
 

1. Toen ik bijna twee jaar geleden, op 2 oktober 2017, op verzoek van oudcollega en huidige 

abdijbibliothecaris Lennie van Orsouw een blik kwam werpen op de boekencollectie van de 

abdij, was er geen handschrift te bekennen. Ik nam dus aan dat het historische gedeelte van 

de bibliotheek bestond uit incunabelen, postincunabelen en overige boeken gedrukt vóór 

1901. Wat er stond aan oude drukken maakte overigens meteen grote indruk. Het eerste wat 

de aandacht trekt, is natuurlijk het uiterlijk van de boeken. De collectie bleek ten eerste in 

goede tot zeer goede staat te verkeren. 

 
2. Ten tweede vielen ook direct de vele bijzondere boekbanden op: spesbanden, 

paneelstempelbanden, rol- en plaatstempelbanden, prijsbanden en boekbanden uit de 

binderij van de Bossche Broeders van het gemene leven. 

Daarnaast, Lennie had mij er vier weken eerder al op voorbereid, werd ik verrast door de 

aanwezigheid van 51 incunabelen en 183 postincunabelen. Op een totaal historisch bestand 

van 5700 banden is dat relatief gezien heel veel. Ter vergelijking: de collectie oude drukken 

van de universiteitsbibliotheek Nijmegen is, grof gezegd, tien keer groter. Daar zouden naar 

verhouding dus 510 incunabelen kunnen staan. Het zijn er echter maar 145. Ik zeg dit met 

enige jaloezie en met niet weinig pijn in mijn hart, want de Nijmeegse collectie is bijna vier 
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decennia mijn eigen collectie geweest en het is een schitterende collectie. 

Desalniettemin: de abdijbibliotheek, dat moet nu wel duidelijk zijn, is een bijzonder rijke 

bibliotheek. Sinds 1 mei 2018 beschrijven Lennie van Orsouw en ik de boeken gedrukt vóór 

1900 in de catalogus van de UB Nijmegen. De UB heeft daar ruimhartig toestemming voor 

gegeven en wij zijn daar de bibliothecaris zeer erkentelijk voor. Wij zijn nu bijna op de helft 

met de beschrijvingen. De 19e eeuw en de 18e eeuw zijn volledig ingevoerd en de 17e eeuw 

voor de helft. Op basis van die stand van zaken, geef ik u twee percentages die laten zien 

hoe bijzonder de abdijcollectie werkelijk is. Van hetgeen wij tot nu toe hebben beschreven in 

Worldcat, is 30% uniek. Dat wil zeggen dat er van 30% van de boeken wereldwijd nog geen 

ander exemplaar bekend is dan het exemplaar in de abdijbibliotheek. 50% van wat tot nu toe 

beschreven is, is uniek voor de UB Nijmegen. Wat betekent dat van de helft van de 

beschreven boeken geen exemplaar aanwezig is in de UB, maar wel minsten één ander 

exemplaar in Nederland of elders in de wereld. 

 
3. Een klein voorbeeld: van de drie hier getoonde Nederlandse drukken, bestaat er in 

Nederland maar één exemplaar te weten het exemplaar in de abdijbibliotheek van Berne. U 

begrijpt ongetwijfeld hoe belangrijk deze unieke exemplaren zijn, alleen al voor het 

boekhistorisch onderzoek in Nederland. 

 
4. In de abdijbibliotheek waren een aantal boekmaterialen en ook grafische materialen 

gescheiden van de bibliotheekcollectie. Op deze afbeelding ziet u louter gedrukte boeken. 

De handschriften bleken in het archief te staan. Ik meen dat archivaris Jan Sanders ons daar 

in december 2017 op wees en ons vroeg of de handschriften niet beter naar de bibliotheek 

verhuisd konden worden. Zoiets hoef je mij en Lennie niet twee keer te vragen 
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5. En dus verhuisden we drie meter handschriften naar een stellingkast in de bibibliotheek. 

Het bleken 17e- en 18e-eeuwse collegedictaten te zijn. Mijn verwachting was: louter 

theologische collegedictaten. Maar ik vergiste me in de abdijbibliotheek. Het bleken 

overwegend collegedictaten te zijn over exacte wetenschappen. Misschien ten overvloede, 

maar ik wijs u er toch op dat colledictaten een speerpunt zijn van de SAE, de Stichting 

Academisch Erfgoed. Het is, vindt overigens niet alleen de SAE, belangrijk dat 

collegedictaten in universitaire collecties zo snel mogelijk worden ontsloten en 

gedigitaliseerd. Collegedictaten geven immers een uitstekend beeld van het onderwijs dat in 

de vorige eeuwen werd gegeven. De collegedictaten van de abdij Berne kunnen dus ook een 

belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek van onderwijs in vrogere eeuwen aan de 

universiteiten. 

Rechts ziet u twee voorbeelden van de korte titelpresentatie van twee collegedictaten die wij 

in mei 2018 op verzoek van de UB Nijmegen als test hebben ingevoerd. 

 
6. Ik was van plan u de details te besparen, maar het lijkt me toch leuk u heel even achter de 

droge schermen te laten kijken van hoe wij genieten van boeken. Hier een beeld uit Record 

Manager, de catalogusmodule van Worldcat. 
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Wat de beschrijving van de collegedictaten betreft, is het bij twee gebleven. Het ging per slot 

van rekening om een test en de gedrukte werken van vóór 1900 hadden de hoogste 

prioriteit. Dat is overigens veranderd, maar daar kom ik zo direct op terug. 

Wat ik nog wel erg graag wil opmerken over de collectie collegedictaten is het volgende. In 

verschillende collegedictaten kwam ik kopergravures tegen. Kopergravures in handschriften 

is altijd een merkwaardig verschijnsel. Bij middeleeuwse en laat-middeleeuwse handschriften 

zijn gravures vaak door latere bezitters aan het handschrift toegevoegd. Vrijwel altijd zijn 

dergelijke gravures afkomstig uit een gedrukt boek en als je zo’n handschrift echt goed wil 

beschrijven, dan moet er een convoluutbeschrijving worden gemaakt van enerzijds het 

handschrift en anderzijds de kopergravures, waarbij die gekoppeld worden aan de 

beschrijving van het gedrukte boek waar ze uit afkomstig zijn. 

Maar in het geval van deze, Leuvense, collegedictaten is het een geheel ander verhaal. De 

bijgebonden kopergravures zijn werkelijk een onderdeel van het collegedictaat. Het zijn 

gravures die speciaal, door een Leuvense drukker, zijn vervaardigd ten behoeve van de 

colleges die de student volgde. Deze kopergravures zijn nooit onderdeel van een boek 

geweest en dus ook niet door de student uit een boek verwijderd en in zijn collegedictaat 

geplakt. 

 
7. Tussen haakjes. Wat zich ook in het archief bevond en waardoor wij enorm blij verrast 

waren, was een grote collectie historische devotieprentjes. Collega Harry Hüsken 

digitaliseert de devotieprentjes, zowel de recto- als de versozijde uiteraard, en Lennie 

beschrijft ze uitvoerig in Worldcat. Aan elke beschrijving wordt de scan van het 

devotieprentje gekoppeld, zodat onderzoekers, studenten en andere belangstellenden 

meteen een beeld hebben van het devotieprentje. 
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8. Waar wij intussen vaag iets van vernomen hadden, was dat er een aantal oorkonden en 

dergelijke in Middelburg gedigitaliseerd werd in  het kader van het Metamorfoze-project. 

Afgelopen 17 april kwamen deze materialen uit middelburg terug. Groot was onze verrassing 

toen daar drie strekkende meter handschriften bij bleken te zijn. 

 
9. De teruggekomen handschriften waren keurig ingepakt in zuurvrije dozen, vrijwel altijd 

meer dan één handschrift per zuurvrije doos en elk handschrift zat in een zuurvrije omslag. U 

ziet de handschriften, die we uit de zuurvrije dozen hebben gehaald, links op de afbeelding. 

Voor de beschrijving beschouwen we een boek als een totaal object waarvan alle facetten 

ontsloten moeten worden. Bij de beschrijving hoort dus ook de boekband en de boekband 

willen we graag zien. Dus elk handschrift dat beschreven is, hebben wij uit de zuurvrije 

omslag gehaald. Voor een conservator zijn boeken in dozen of omslagen een hel en in een 

goed geklimatiseerde omgeving zoals de abdijbibliotheek, is extra bescherming over het 

algemeen niet nodig. 
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In beginsel bezit de abdijbibliotheek nu in totaal 163 handschriften. Ze zijn althans 

genummerd van 1 t/m 163. In werkelijkheid zijn het er meer, omdat sommige banden een 

convoluut zijn: er zit meer dan één handschrift in zo’n band. Wij beseften onmiddellijk dat we 

de prioriteit van het beschrijfplan moesten wijzigen. Eerst de de handschriften, en wel om 

twee redenen. Ten eerste beschikken wij inmiddels over een uitstekende routine en snelheid 

als het gaat om de beschrijving van een oude druk. Incunabelen en handschriften 

daarentegen, zijn een vak apart en de beschrijving daarvan duurt veel langer. Wij hadden in 

onze planning rekening gehouden met 51 incunabelen en drie strekkende meter 

handschriften. En dan ook nog makkelijke handschriften: collegedictaten. Nu stond er 

plotseling drie meter extra aan handschriften, qua inhoud zeer divers en qua productie ook 

nog gespreid over verschillende eeuwen. Met een nieuw planning kwamen we op 15 weken 

voor de beschrijving van alle handschriften. En dat liever nu, dan al dit moeilijke op het eind. 

Nu volgt een bekentenis, maar misschien had u het al in de gaten of wist u het al: ik weet 

weinig of niets van handschriften. Ik ben gespecialiseerd in oude drukken, boeken gedrukt 

van ca.1452 tot en met 1900. Daarnaast weet ik ook nog het één en ander van 16e-eeuwse 

rol- en plaatstempelbanden en van uitgeversbanden uit de periode 1830 tot 1930. 

Simpel gezegd: anders dan een oude druk bezit een handschrift over het algemeen geen 

titelblad. Codicologen hebben voor bepaalde typen handschriften een uniforme titel bedacht, 

die vaak in het hele handschrift niet terug te vinden is. Ik kan u verzekeren dat een 

handschrift dat in de catalogus Getijdenboek heet, geschreven kan zijn in het Latijn zonder 

ergens in het boek zelf het woord getijdenboek. Erger: in de ene beschrijving heet een 

Getijdenboek gewoon Getijdenboek en in een andere beschrijving staat er Horae. Je moet, 

kortom, ook nog het type handschrift herkennen. Voor een leek op handschriftengebied, is 

het tamelijk moeilijk een antiphonarium te onderscheiden van een Graduale Romanum of 

een Getijdenboek van een Breviarium. 

Daar begint het mee. Bij oude drukken ontsluiten we ook op lettertype, Gotisch, romein, 

civilité, Grieks en de cursief. Bij de Polyglot moet je nog een paar extra kennen, maar dan 

heb je het wel gehad in West-Europese oude drukken. Bij handschriften ligt dat geheel 

anders. Daar heb je de litera hybrida, de hybrida currens, Gothica cursiva of de humanistica 

cursiva. Om er slechts een paar te noemen. En die kunnen ook nog in één of meer handen 

zijn. 

 
10. We zijn toch maar aan de slag gegaan en inmiddels zijn 77 van de 163 handschriften 

beschreven in Worldcat. In RUQuest, de catalogus van de UB Nijmegen of in Worldcat, kunt 

u ze allemaal vinden als u zoekt op getrunceerde signatuur: AvBHS? 
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11. Een paar voorbeelden van wat wij tot nu toe aantroffen en beschreven hebben. Bij de 

beschrijvingen hebben we voor sommige handschriften gebruik kunnen maken van de 

documentatie van Peter Nissen, Albert Gruis en André Geurts. Hun beschrijvingen zijn 

wisselend van niveau en/of van diepgang. Van veel handschriften is alleen een beschrijving 

van de boekband te vinden. Niet van de inhoud. Bovendien bevinden zich in dezelfde 

documentatie, per handschrift, vaak ook nog verschillende werkstukken van studenten, door 

hun docenten her en der gecorrigeerd of soms helemaal niet gecorrigeerd. Wat ook ietwat 

wanhopig maakt, is de tentoonstellingscatalogus Moderne Devotie. De beschrijvingen van de 

abdijhandschriften in die catalogus stemmen grotendeels niet overeen met de documentatie 

van Nissen, Gruis en Geurts. 

U zie hier Hs.1. Links de contemporaine 15e-eeuwse boekband (rug gerestaureerd), in het 

midden folio 1 recto van het handschrift en rechts de maculatuur. Het handschrift, op 

perkament, is 15e eeuws, en het bevat naast de tekst Bethlehem ook brieven van Damasis, 

Augustinus en Cyrillus. De maculatuur is een perkamenten blad, dat gebruikt is als dekblad. 

De achterzijde is dus niet te zien. De Leidse codicoloog en hoogleraar Peter Gumbert heeft 

het gedateerd op de eerste helft van de 9e eeuw. Het is een tekst van Isidoris van Sevilla en 

behandelt Koningen I, vs 14-15 uit het Oude Testament. Dit perkamenten blad is op dit 

moment het oudste handschrift in de abdijbibliotheek. 

Een extra verrassing was dat in dit convoluut ook een incunabel is bijgebonden: een Keulse 

druk uit 1479. 
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12. U ziet hier van links naar rechts het beginblad van Hs.2, Hs.3, Hs.4 en Hs.5. 

Respectievelijk: 

-- Van den xij duegden van de Pseudo Ruusbroec, 15e eeuw, Gothica hybrida libraria, 

papier. 

-- Een Verzamelhandschrift waarin theologische tractaten, 15e eeuw, papier en perkament, 

Gotische cursiva currens 

-- Een boexkē en̄ troest der consiencie, 15e eeuw, perkament 

-- Preken van Paus Leo, 16e eeuw, perkament, cursiva (C) 

 
13. Het topstuk is ongetwijfeld Hs.6. een 15e-eeuws Getijdenboek met daar achter een Liber 

Precum. Het Getijdenboek is in het Latijn, het Liber Precum in het Nederlands. Het 

Getijdenboek is van Gelderse makelij. 

In de 19e eeuw is er een veiling geweest van boeken uit de abdijbibliotheek. Dat blijft, met de 

kennis van nu, voor mij in ieder geval, buitengewoon jammer. Hs.6 staat ook in de 
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veilingcatalogus, maar kennelijk wilde niemand er op bieden. Looft den Heer, zou ik bijna 

zeggen! 

 

Tot slot. We zijn met de beschrijvingen gevorderd tot en met Hs.72. Nogmaals, wij zijn geen 

codicologen, dus wij hebben oud-collega Gerda Huisman gevraagd of zij voor ons de 

handschriftbeschrijvingen wil corrigeren en aanvullen. Gerda Huisman is de oud-conservator 

van de UB Groningen en zij heeft, onder meer, de middeleeuwse handschriften van de UB 

Nijmegen beschreven. Zij is codicologe en mediëviste en we zijn haar uitermate erkentelijk 

dat zij, volgend jaar, de beschrijvingen onder handen zal nemen. Tot die tijd zult u het met 

mijn twijfelachtige beschrijvingen moeten doen. 

 
14. Ik eindig met een allerleukst handschrift, dat ik zelf belangrijker vind dan het prachtige 

Hs.6. 

Het dagboek van broeder Martinus Beckers, Hs.26. Dagboeken zijn buitengewoon 

belangrijke zogeheten ego-documenten. 

Hs.26 is voor historici een must, omdat Martinus Beckers erg persoonlijk schrijft over de 

gebeurtenissen in zijn tijd. En vaak ook komisch. Als ik hoogleraar was, zou ik met mijn 

masterstudenten een geannoteerde tekstuitgave verzorgen. En ik kan u verzekeren dat mijn 

studenten een buitengewoon plezierig collegejaar zouden hebben. Als het al niet door mijzelf 

zou zijn, zou het zeker door Martinus Beckers zijn. 

 

15. Ik dank u voor uw aandacht. (12 juni 2019, Symposium Handschriften, Abdij van Berne). 

 


