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Woord vooraf

I

n de langere verhalen van Donald Duck wil er nog wel eens een kort verhaal aan
vooraf gaan, getiteld ‘Hoe het begon …’ Want een avontuur komt niet zomaar uit de
lucht vallen, er gaat iets aan vooraf. Vaak is het een toevallige loop van omstandigheden die een aanzet geeft tot een reeks onverwachte gebeurtenissen, en die uiteindelijk leiden tot een heel verhaal. Zo was het ook bij het avontuur dat wij, de drie redacteurs van dit boek, aangingen: Bart Jaski, conservator handschriften en oude drukken
(rariora) van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU); Marco Mostert, hoogleraar
Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht (UU), en Kaj van Vliet, rijksarchivaris van Het Utrechts Archief (HUA).

Het begon allemaal met een ontmoeting in Lüneburg, een Duits stadje ten zuidwesten van Hamburg, in mei 2012. Op de Pﬁngsttagung van de Hansische Geschichtsverein aldaar raakte prof. em. Marietje van Winter, éminence grise van de Utrechtse
geschiedschrijving, in gesprek met Henk Hovenkamp, werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe te Harderwijk. Henk gaf haar een USB-stick met opnamen
van fragmenten van handschriften die waren gebruikt als omslag van archiefstukken,
met de vraag of zij daar onderzoekers voor kon interesseren. Marietje stuurde per
e-mail een paar voorbeelden daarvan naar Bart, en bracht later de hele USB-stick mee.
Bart was vooral enthousiast over een blad in karolingisch schrift, met daarop de tekst
van de Brief van Paulus aan de Romeinen uit het Nieuwe Testament. Tussen en naast
de regels waren glossen toegevoegd om de tekst nader te verklaren. Het diende als
omslag van de Jaarrekening van het Harderwijkse Burgerweeshuis van 1572.
Handschriften die mogelijkerwijs ruim 1000 jaar geleden in Nederland hebben gecirculeerd zijn vrij zeldzaam, dus dit was een belangrijke vondst. Er werd wat
heen en weer gecorrespondeerd, en op 5 december 2012 verscheen er zelfs een paginagroot artikel in het Veluws Nieuwsblad over het fragment. Bart stelde daarop voor om
studenten in te schakelen die zich zouden opgeven voor de Research Master cursus
over handschriften die Marco en hij ieder jaar geven. In april 2013 namen zij met acht
studenten de trein naar Harderwijk, Henk gaf ons een rondleiding en toen konden
de studenten aan de slag om alle middeleeuwse boekfragmenten in het archief in
kaart te brengen. Het karolingische fragment werd ook nader bekeken, maar van een
aparte studie of publicatie is het nog steeds niet gekomen. Wel schreef Frieda van der
Heijden een artikel over een zestiende-eeuws schrijfmeesterblad dat onder de Harderwijks fragmenten werd aangetroffen. Hierop staan korte tekstfragmenten in verschillende talen en geschreven in verschillende gotische en humanistische schriften, wellicht om te adverteren voor studenten in het schoonschrijven. Het werd uiteindelijk in
2016 in Quaerendo gepubliceerd.
In februari 2016 werd het contact tussen Henk en Bart hernieuwd. Henk was
inmiddels werkzaam in Het Utrechts Archief en was bezig de archiefstukken van het
kapittel van Sint-Marie in Utrecht nader te inventariseren en gereed te maken voor
digitalisering – een project waar Kaj ook nauw bij was betrokken. Henk stuitte geregeld op fragmenten van middeleeuwse handschriften en foto’s daarvan deelde hij met
Bart. Ook deze fragmenten zagen er zeer interessant uit en Bart stelde aan Henk voor
om dezelfde opzet als in 2013 te volgen. Negen studenten gingen met de fragmenten
aan de slag, inmiddels aangevuld met opnamen van fragmenten uit de archieven
de andere Utrechtse kapittels. En ook nu was er weer een karolingisch fragment dat
in het oog sprong: een negende-eeuws afschrift van een tekst van de derde-eeuwse
tegenpaus Novatianus over de drievuldigheid (zie nr. 14).

_
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Het NRC van 6 september 2016 wijdde een hele pagina aan deze bijzondere vondst. En
dit trok weer de aandacht van Ad van de Kouwe en Inge Croes-Kwee van het Rotterdamse ontwerpbureau Manifesta idee en ontwerp. In het verleden had Manifesta al
het ontwerp gedaan voor twee uitgaven van de Bijzondere Collecties van de UBU, de
bundel Bijzonder onderzoek (2009) en het pr-boekje Tales from the treasury (2013). Zij
namen contact met Bart op, want het leek hen prachtig om een mooi boek over handschriftfragmenten te maken. Of je nu hoogleraar, archivaris of conservator bent, een
gelegenheid om een boek te maken laat je niet zomaar liggen, maar het vergde eerst
een periode van denkwerk, mailwisselingen, bijeenkomsten en voorstellen voordat
we besloten wat precies de insteek zou zijn en hoe dit organisatorisch en ﬁnancieel
te regelen. Het moest een boek worden over handschriftfragmenten in de collecties
van UBU en HUA, waarvan de meeste afkomstig waren uit Utrechtse klooster- en
kapittelbibliotheken. In die zin stond de samenwerking in het verlengde van eerdere
projecten waarbij beide instituten en onderzoekers van de UU betrokken waren, zoals
bij de totstandkoming van de bundel De nalatenschap van de Paulusabdij (2012) en de
website Utrechtse kronieken. Sleutels tot de geschiedenis van Utrecht (online in 2015).
Het was bij het boek de bedoeling om zoveel mogelijk de (oud-)studenten die
de handschriftfragmenten hadden onderzocht, aan het woord te laten. Er werd een
selectie gemaakt van de meest aansprekende handschriften, waarbij ook werd gekeken naar diversiteit. Zo kon een breed spectrum aan onderwerpen aan bod komen,
zowel inhoudelijk als wat betreft bijvoorbeeld schrift, decoratie en materialiteit. Voor
enkele speciﬁeke fragmenten werd de medewerking gevraagd van collega’s van Marco
en andere onderzoekers, of schreven wij de artikelen zelf. Ook de studenten van het
college van Marco en Bart werden in 2017 gevraagd om naar enkele fragmenten in
de UBU en HUA te kijken en daar een artikel over te schrijven. Al met al moest deze
selectie een goede indruk geven van wat pakweg een decennium aan onderwijs over
en onderzoek naar handschriftfragmenten had opgeleverd. En dan te bedenken dat er
nog veel meer voorhanden is; het onderzoekspotentieel is nog lang niet uitgeput.
Voor het uitgeven van het boek legde Marco contact met Uitgeverij Verloren en hun
enthousiaste respons vormde een belangrijke stimulans om door te gaan en subsidie
te gaan werven. Daarna volgde de toezegging van HUA om vanaf 20 september 2018
een tentoonstelling over de handschriftfragmenten te organiseren in de expositieruimte in de kelder. En zo heeft een ontmoeting in Lüneburg een reeks gebeurtenissen
in gang gezet die uiteindelijk leidden tot zowel een boek als een tentoonstelling over
in Utrecht bewaarde handschriftfragmenten. •

Bart Jaski
Marco Mostert
Kaj van Vliet
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hergebruikt
01 Verbruikt,
en bestudeerd
Over het onderzoek naar fragmenten van handschriften
Marco Mostert
Iedere tekst, van wat voor soort ook, en hoe kort of lang ook, wordt gemaakt om twee
PHWHONDDUYHUERQGHQUHGHQHQRPHUYRRUWH]RUJHQGDWGHLQKRXGEHZDDUG]DOEOLMYHQ
in de toekomst, en om gelezen te kunnen worden door de schrijver en zijn tijdgenoten
of door hen die later komen. Iedere tekst, ongeacht zijn aard of lengte, kan door zijn
auteur eens en voor altijd worden opgeschreven of kan worden gekopieerd zodat er een
overlevering in meerdere exemplaren ontstaat waar geïnteresseerden of mogelijke lezers
kennis van kunnen nemen. Zo kan een tekst worden doorgegeven aan volgende generaties of samenlevingen. Maar voor iedere tekst geldt ook, dat er een moment kan komen
waarom hij niet langer wordt afgeschreven of bewaard. Daar kunnen de meest uiteenlopende redenen een rol bij spelen. Zo’n tekst kan dan verloren gaan, vooral in een tijdperk waarin teksten met de hand worden afgeschreven. Zo’n verloren gegane of vergeten
tekst kan ooit worden teruggevonden, in zijn geheel of althans voor een deel. En als een
tekst wordt teruggevonden, kan het voorkomen dat de vinders verbijsterd zijn dat zo’n
tekst, die zij zo bijzonder achten, ooit ongeïnteresseerd terzijde kon worden geschoven.1
Dat bewijst niet meer dan dat verschillende generaties verschillende interesses hebben
en geneigd zullen zijn om aan steeds weer andere teksten de voorkeur te geven. Ook
degenen die in de Middeleeuwen documenten geschreven op perkament, en later op
papier, lazen en gebruikten, konden besluiten om opruiming te houden in hun bibliotheken en archieven.2

De vijanden van het boek 3

V

zijn veroorzaakt door
kwaadwilligheid, onvermogen of onverwachte gebeurtenissen. Boeken en
documenten kunnen zijn verbrand toen de bewaarplaatsen in vlammen
opgingen. Dat gebeurde nog in 1944 toen Chartres in de as werd gelegd. Water en
vochtigheid eisten ook hun tol. Na de watersnoodramp van 1953 konden de Zeeuwse
en Zuid-Hollandse perkamenten archiefstukken die zich hadden volgezogen met
water via vriesdroging gered worden; bij eerdere overstromingen was deze techniek
nog niet beschikbaar. Invasies en oorlogen, van de rooftochten door Vikingen in de
negende eeuw tot de geallieerde soldaten die in de Tweede Wereldoorlog zegels van
oorkonden afknipten om ze als souvenir mee te nemen, zijn ook voor verliezen verantwoordelijk. Maden, insecten, wormen en muizen kunnen perkament als voedsel hebben gebruikt. De onbeschreven marges van handschriften konden worden afgesneden
om als schrijfmateriaal te dienen, zoals Richard van Bury in zijn Philobiblon van 1345
beschrijft.4 Na de uitvinding van de boekdrukkunst werden de handschriften van
EEL VERLI EZEN AAN MI DDELEEUWSE HAN DSCH RI FTEN
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veel uitgegeven (en stilzwijgend gecorrigeerde) teksten als waardeloos, want foutief,
weggegooid. De Reformatie en de Franse revolutie deden ook weinig goeds. En zelfs de
goedbedoelde invoering van bepaalde restauratietechnieken kon schade berokkenen.
Dan waren er altijd nog dieven;5 in de negentiende eeuw of eerder gingen zij vergezeld van biblioﬁelen die de illuminaties uit verluchte handschriften knipten [1.2].6
Van andere aard is de schade die handschriften konden lijden door de afwezigheid van een stevige band, waardoor vooral aan het begin en het eind bladen en
katernen verloren konden gaan. Ook het uitlenen van handschriften was niet zonder
risico, want de bibliothecaris moest maar afwachten of een uitgeleend boek geretourneerd zou worden.

‘Onnutte boeken’ en hergebruik
TOCH LIJKT H ET EROP DAT de meeste boeken die verloren gingen door de middeleeuwse rechthebbende eigenaren en hun bibliothecarissen en archivarissen zijn afgeboekt. Het waren ‘onnutte boeken’ (libri inutiles) geworden, om wat voor reden ook.7
Maar hun teksten hadden dan wel geen nut meer, het materiaal waarop ze geschreven werden, had dat nog wel. In de vroege Middeleeuwen werd beschreven papyrus
gebruikt om latere handschriften in te binden,8 en van op perkament geschreven
teksten kon de tekst worden verwijderd om zo plaats te maken voor nieuwe tekst. Zo’n
handschrift heet een palimpsest [1.1].9 De teksten die oorspronkelijk op het hergebruikte papyrus, perkament, en later ook wel papier waren geschreven, bleven vaak
nog leesbaar. Uiteraard ging het bij dat hergebruik niet om de oorspronkelijke teksten;
die zijn daarom vaak slechts fragmentarisch bewaard gebleven. En vooral perkament
had eigenschappen, die het ook tot nuttig materiaal voor het luchtdicht bewaren van
voedsel maakte, voor het luchtdicht maken van orgelpijpen, of voor enveloppen.10 Of
men kon er vliegers van maken. Niet alle ‘onnutte boeken’ werden hergebruikt voor
de productie of bescherming van nieuwe geschreven teksten. Maar het kon wel: er zijn
zelfs voorbeelden van hergebruikte afbeeldingen bekend.11 Hergebruikte delen van
boeken en documenten maken een groot deel van de bewaarde handschriftfragmenten uit.
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