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Gedurende de 15e en 16e eeuw 

bevonden zich in Amersfoort 

vele boeken in de klooster

bibliotheken. Helaas zijn ze 

grotendeels verloren gegaan, 

maar 36 exemplaren waren 

nog te achterhalen. De groot

ste collectie bevindt zich in 

Archief Eemland. Wat is de 

betekenis van deze boeken?
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3 Mijn grote dank gaat uit naar Dick van Wageningen en Tilly 
du Pui voor hun altijd vriendelijke, enthousiasmerende en 
deskundige hulp in het archief. Ik dank Leen Alberts, Ayolt 
Brongers en Gerard Raven voor hun kritisch doorlezen van 
het artikel.    4 Atlas De Wit: 1698: stedenatlas van de Lage 
Landen: van Groningen tot Kamerijk (Den Haag, 2012)    
5 R. Kemperink en B. Elias, ‘Bruit van d’Eem’ Geschiedenis van 
Amersfoort (Utrecht, 2009) 199.   6 Ibidem, 212-213.    
7 Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Univer   -
siteits  bibliotheek (Utrecht, 1984) 7.    8 Ik heb dankbaar 

gebruik gemaakt van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta 
die digitaal raadpleegbaar is op bnm.leidenuniv.nl.    9 A.W. 
Bijvanck, De middeleeuwse boekillustratie in de Noordelijke 
Nederlanden (Antwerpen, 1943) 73.    10 R. Nieuw-
straten,”Floracy en illuminacy” in Haarlem. Een eerste 
verkenning rond de penwerkversiering en margedecoratie 
van handschriften met een Haarlemse herkomst’, in: J.M.M. 
Hermans, Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlan-
den 1988: verslag van de Groningse codicologendagen 28-29 
april 1988 (Grave, 1989) 60.   

1 Bijvoorbeeld L. Hellinga, Vroege drukken in de Librije van de 
St. Walburgiskerk te Zutphen (Groningen, 2010); De vijfhon-
derdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden 

(Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I,1973).   2 Te herken-
nen aan de oude signatuur Ha. Zie voor de herkomst uit het 
Sint-Pieters- en Bloklandsgasthuis p. 94-95.   

aan te nemen. Zij gingen in conventen leven, leg-
den geloftes af en volgden de spiritualiteit van 
Franciscus. Deze vernieuwing is voor de Amers-
foortse kloosters van groot belang geweest. Zo 
werden zowel de zusters van Sint Aagten als van 
Sint Agnes tertiarissen.5 Later ontwikkelden deze 
conventen zich tot echte kloosters, die afgesloten 
van de buitenwereld waren, en sloten zij zich aan 
bij de congregatie van Windesheim. Door de ver-
woestende uitwerking van de Beeldenstorm van 
1572 en 1579 is van de rijkdom van de Amersfoort-
se kloosters maar weinig bewaard gebleven.6 Ook 
van de bibliotheken die in de kloosters aanwezig 
waren is maar weinig tot ons gekomen. Amers-
foort is niet zo gelukkig geweest als de stad 
Utrecht, waar in 1581 de vroedschap het wijze 
besluit nam om het boekenbezit van de kloosters 
in en rond de stad te confisqueren en in een open-
baar toegankelijke bibliotheek onder te brengen.7 

Wie de kaart van De Wit bestudeert zou graag 
willen weten waar de bibliotheek van het Sint-
Aagtenklooster zich precies heeft bevonden. 
Gelukkig is een aantal boeken bewaard gebleven, 
net als uit andere Amersfoortse kloosters.8 In dit 
kader zal ik uitvoeriger enige boeken bespreken 
die in Archief Eemland worden bewaard. Deze 
kostbare werken zijn tot nu toe niet gebruikt in 
publicaties over de geschiedenis van de stad 
Amersfoort. De boeken zijn belangrijk omdat ze 
ons iets leren over de dagelijkse praktijk in som-
mige Amersfoortse kloosters. Ze geven 
bovendien enige informatie over het particuliere 

bekend) bewaard gebleven boeken uit Amers-
foortse kloosters in dit artikel op te nemen en de 
relevante literatuur erover te vermelden.3

Het boekenbezit van  
Amersfoortse kloosters

Vele mensen hebben vorig jaar de prachtige facsi-
mile-uitgave van de atlas van De Wit aangeschaft.4 
Op de kaart van Amersfoort kunnen we goed zien 
hoe het Sint-Aagtenklooster, vlak bij de Koppel-
poort gelegen, er in de 17e eeuw uitzag. Ergens in 
dit grote complex met zijn mooie moestuin moet 
de bibliotheek geweest zijn. Dat het klooster een 
belangrijke bibliotheek gehad moet hebben kun-
nen we alleen al opmaken uit het feit dat de 
Moderne Devotie een doorslaggevende rol heeft 
gespeeld in het ontstaan van de Amersfoortse 
kloosters. In deze religieuze vernieuwingsbewe-
ging speelde het boek een essentiële rol. Dit is 
voor een deel terug te voeren op het belang dat de 
stichter, Geert Grote, hechtte aan boeken als 
instrument om zich te verdiepen in de leer van de 
vroege kerk, toen het christendom naar zijn 
mening nog zuiver en onbedorven was. Grote 
hechtte ook veel waarde aan zinvol werk in de 
kloosters en het vervaardigen van boeken paste 
uitstekend in deze opvatting.

Rondom Pasen 1399 kwam in Amersfoort een 
aantal kopstukken van de Moderne Devotie bij-
een. De deelnemers aan deze bijeenkomst 
stimuleerden de al bestaande religieuze gemeen-
schappen om de derde regel van Sint Franciscus 

Inleiding 
In onze dagen krijgt het traditionele gedrukte 
boek zware concurrentie van e-readers en tablets. 
Welk medium het uiteindelijk gaat winnen is op 
dit moment nog onduidelijk. Deze concurrentie-
strijd is geen nieuw fenomeen. Ook in de 15e eeuw 
woedde een strijd tussen oude en nieuwe metho-
den om boeken te produceren. In de 
middeleeuwen waren tot aan het midden van de 
15e eeuw alleen boeken die met de hand geschre-
ven waren op perkament of papier. Toen de vraag 
naar boeken groter werd, ging Johannes Guten-
berg in Mainz omstreeks 1450 experimenteren om 
boeken op een slimmere, mechanische wijze te 
produceren. Hij ontwikkelde een gietapparaat om 
met behulp van een matrijs losse letters te gieten, 
hij maakte een soort inkt die geschikt was om 
mee te drukken en bouwde een aangepaste druk-
pers. Na geëxperimenteerd te hebben met kleine 
boekjes zoals Latijnse schoolgrammatica’s en 
aflaatbrieven ging Gutenberg over tot een enorm 
karwei: het drukken van de complete Bijbel. Dit 
boek werd het grote wonder van de uitvinder van 
de boekdrukkunst. Hij drukte namelijk op tech-
nisch volmaakte wijze de Vulgaat, de volledige 
Latijnse Bijbel. 

Zo ontstond rond 1455 een revolutionair middel 
om boeken te vermenigvuldigen. De nieuwe 
kunst voorzag in een grote behoefte en verspreid-
de zich razendsnel over Europa. Al in 1465 werd in 
Italië gedrukt, waar de vraag naar boeken groot 
was. In de Nederlanden was dat voor het eerst in 
1473. In Utrecht drukten Nicolaus Ketelaer en 
Gherardus de Leempt en in het Vlaamse Aalst 
waren Dirk Martens en Johan van Westfalen werk-
zaam. In Amersfoort is in de 15e eeuw niet 
gedrukt. Daarvoor kwamen plaatsen als Utrecht, 

Zwolle en Deventer meer in aanmerking. De boe-
ken die in de jaren 1455-1500 zijn gedrukt, worden 
incunabelen genoemd. Dit woord is afgeleid van 
het Latijnse incunabula dat luiers of overdrachte-
lijk eerste kinderjaren betekent. Dat de drukkunst 
nog in de luiers lag wil niet zeggen dat de boeken 
primitief gedrukt zijn. Integendeel, vele incunabe-
len zijn schitterende voorbeelden van drukkunst. 
De lay-out van deze boeken lijkt veel op die van de 
manuscripten.1 De incunabelen werden vaak als 
manuscripten verlucht en met de hand voorzien 
van sierlijsten en initialen. 

Vanaf de 18e eeuw zijn de incunabelen druk 
verzameld door bibliofielen, die oog hadden voor 
hun typografisch en historisch belang. Ook onder 
verzamelaars in onze eeuw zijn incunabelen zeer 
gezocht; als de schatten van een bepaalde biblio-
theek worden opgesomd, wordt altijd vermeld 
hoeveel exemplaren de desbetreffende biblio-
theek bezit. De boeken die na de incunabeltijd 
werden gedrukt in de periode 1501-1540 worden 
postincunabelen genoemd. In deze periode ont-
wikkelde het boek zich verder; het kreeg 
bijvoorbeeld standaard een duidelijke titelpagina 
en paginering. Ook deze postincunabelen hebben 
een grote typografische, esthetische en histori-
sche waarde. 

Amersfoort mag zich gelukkig prijzen dat in 
Archief Eemland een aantal incunabelen en post-
incunabelen worden bewaard; ze zijn in 1994 
overgedragen door Museum Flehite.2 In dit artikel 
wil ik deze beschrijven en zo onder de aandacht 
van meer mensen brengen. Bij mijn onderzoek 
naar deze boeken ben ik ook enige handschriften 
tegengekomen die ik beschrijf. Deze vondsten in 
het archief hebben ook nieuwe gegevens over 
sommige Amersfoortse kloosters opgeleverd. Dat 
was een mooie aanleiding om alle (voor zover 
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13 G.J. Jaspers, ‘Het klooster van de reguliere Kanunniken 
buten Scoenhoven inden Hem en zijn drukpers’, Jaarboek 
van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 4 (1996) 
75-126. Jaspers geeft op de pagina’s 117-124 van zijn artikel een 
complete lijst van in De Hem gedrukte boeken.    14 Wouter, 

heer van Blokland en zijn vrouw stichtten in 1573 het Blok-
landsgasthuis aan de Langestraat. Dit fuseerde in 1804 met 
het Sint-PIetersgasthuis. Zo kwam het boek misschien in de 
collectie aldaar.   

fifteenth-century printed books in Dutch public collections 
(Nieuwkoop, 1983). Pettegree: A.D.M. Pettegree and M. Wals-
by, Books published in France before 1601 in Latin and 
languages other than French (Leiden, 2012).   12 I. Kok, Wood-
cuts in Incunabula printed in the Low Countries (Houten 2013) 
nr. 303.   

11 In dit overzicht heb ik de volgende afkortingen gebruikt: 
BMC: A.W. Pollard, Catalogue of books printed in the XVth 
century now in the British Museum (London, 1963-…). GW: 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke (Leipzig, 1925-…). Digitaal 
raadpleegbaar op www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de. 
IDL: G. van Thienen, Incunabula in Dutch libraries: a census of 

laten zien dat hij Grieks aan het leren was. Een 
tweede schutblad is een folium uit een breviarium 
met een passage over de heiligen Cosmas en 
Damianus. Op het laatste schutblad staat: Pertinet 
Woltero Blocklant de Amersforida habitanti in 
domo magistri nostri de Vianen (Dit boek behoort 
aan Wouter van Blockland van Amersfoort, die in 
het huis van onze meester Van Vianen woont). De 
schrijver Johannes Chappuis was een Franse jurist 
die in opdracht van Parijse drukkers een uitgave 
van het complete corpus iuris canonici (kerkelijk 
recht) samenstelde. De uit Duitsland afkomstige 
Thielman Kerver drukte vanaf 1497 in Parijs vooral 
kostbare getijdenboeken en juridische teksten. 

◊ C3 Constitutiones Clementinae. Bazel, 
Michael Wenssler, 1476. 
Signatuur: bibl. G 2612, voorheen Ha 23  
(GW 7087, BMC III 722, IDL 1327).  
Gebonden met C11.

traktaten.13 De kanunniken waren zeer vertrouwd 
met het breviarium, waarin de teksten staan die ze 
in de dagelijkse liturgie elk jaar opnieuw lazen. De 
kopij leverde dus geen problemen op, de tekst 
werd in twee kolommen gedrukt en de zetters 
konden van ligaturen (verbonden letters) en 
afkortingen gebruik maken om de tekst mooi in 
deze kolommen te laten passen. 

◊ C2 J. Chappuis, Institutionum  
imperatoriarum argumentum. Parijs, Thielman 
Kerver, 1509. Signatuur: bibl. G 2590, voorheen 
Ha I 8 (Pettegree 75977). 

Dit boek behandelt de Institutiones van Keizer 
Justinianus, een handboek voor beginners in de 
rechtwetenschap. Deze editie is een zeldzaam 
boek, dat prachtig in rood en zwart gedrukt is. Op 
het eerste schutblad heeft Wouter van Blokland in 
hanenpoten γνῶθι σεαυτὸν (ken jezelf) 
geschreven.14 Hij wilde in zijn enthousiasme graag 

Dit is een schitterend gedrukt brevier. Het bevat 
een grote (ruw ingekleurde) titelhoutsnede waar-
op de patroonheilige van de reguliere koorheren, 
Augustinus, staat afgebeeld. In zijn rechterhand 
houdt Augustinus de bisschopsstaf vast, in de 
linker hand een hart doorboord door twee 
gekruiste pijlen.12 Ook de titel Breviarium is een 
afdruk van een houtsnede, omdat de drukkerij 
niet beschikte over metalen drukletters van deze 
hoogte. De kalfsleren band is helaas zwaar 
beschadigd en moet worden gerestaureerd. Op de 
band staan rolstempels afgedrukt met voorstel-
lingen van theologische begrippen als 
PECCATUM (zonde), FIDES ABRAHAE (geloof 
van Abraham), IUSTIFICATIO (rechtvaardiging) 
en CONSTANTIA (standvastigheid). Interessant is 
het Kalendarium voor in het boek, omdat daar 
enige namen van heiligen staan bijgeschreven. Uit 
deze toegevoegde heiligen kan alleen de conclusie 
worden getrokken dat het boek gebruikt is in een 
klooster in het bisdom Utrecht. Een connectie 
met Amersfoort valt helaas niet aan te tonen. Het 
Amersfoortse exemplaar is veelvuldig gebruikt in 
de dagelijkse praktijk van het koorgebed zoals 
blijkt uit de afgesleten band en het feit dat zeven 
folia zijn verdwenen en vervangen door geschre-
ven folia. Het Amersfoortse exemplaar bevat een 
aantal fraaie initialen met penwerk in de marge. 

Toen in 1495 door blikseminslag het klooster 
van de reguliere kanunniken te Den Hem bij 
Schoonhoven afgebrand was, besloten de broe-
ders om zelf boeken te gaan drukken die hen het 
nodige geld zouden opleveren voor de restauratie 
van hun klooster. Tussen 1495 en 1510 drukten zij 
41 verschillende boeken, voornamelijk stichtelijke 
werken zoals heiligenlevens en moraliserende 

boekenbezit van inwoners van Amersfoort uit de 
15e en 16e eeuw. In de oudere literatuur wordt wel 
eens verondersteld dat in Amersfoort een ver-
luchtingsatelier geweest zou zijn.9 Daarvoor 
bestaat echter geen enkel bewijs en ik zal aan dit 
onderwerp verder geen aandacht besteden.10

De incunabelen en 
postincunabelen in 
Archief Eemland11

◊ C1 Breviarium Windeshemense. Schoon-
hoven, (Canonici Regulares apud S. 
Michaelem in Den Hem), 1499. 
Signatuur: bibl. G 2593, voorheen Ha I 5  
(GW 5242, IDL 1048). 
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zijn Type 8A: 99 G en Type 9A : 71 G. Ik dank Dr. Falk Eiser-
mann en Dr. Oliver Duntze van de Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke in Berlijn voor hun vriendelijke hulp.    

17 www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de   18 W. en L. 
Hellinga, The Fifteenth –Century Printing Types of The Low 
Countries (Amsterdam, 1965) 449. De gebruikte lettertypen 

ding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies 
van oude drukken (Den Haag, 1992) 51.   16 Vriendelijke 
mededeling van Ed van der Vlist, conservator van de Konink-
lijke Bibliotheek te Den Haag.    

15 Een plat is een vlak, min of meer stijf voorwerp ter 
bescherming aangebracht op het voor- of achtervlak van het 
boekblok en er aan de rugzijde scharnierend mee verbonden. 
Zie: W.K. Gnirrep, J.P. Gumbert, J.A. Szirmai, Kneep en bin-

◊ C5 Innocentius VIII, Bullae. Zwolle, 
(Peter van Os), circa 1493-1495. 
Signatuur: archief bnr. 0001.01, invnr. 2242 
(Voorheen Ha 12 I).
Plano. 2 lettertypen. In huidige toestand: 
21,2 ∑ 29,5 (14,4 ∑ 21,1). 
Originele maten: circa 31 ∑ 29,5. 

Dit boek heeft een bruine kalfsleren band op 
houten platten. Voor- en achterplat zijn voorzien 
van drie blindgestempelde lijnen en kleine stem-
pels. De band is zwaar beschadigd, van het 
voorplat is een groot deel van het leer verdwenen, 
van het achterplat het grootste deel. Op het twee-
de schutblad staat in handschrift een lange tekst 
die begint met: Incipiunt decretales extravagantes; 
hiermee worden de kerkrechtelijke besluiten 
bedoeld die werden uitgevaardigd door Paus 
Johannes XXII (1325-1327). Een digitale vergelijking 
met het exemplaar van de Bayerische Staatsbiblio-
thek te München maakt duidelijk dat aan het 
einde van het Amersfoortse exemplaar 5 folia 
ontbreken.17 

Bij het onderzoek bleek dit ogenschijnlijk nietige 
eenzijdig gedrukte blad een grote verrassing te 
bieden. Het is namelijk een tot nu toe onbekende 
Nederlandse incunabel. En dit mag bijzonder wor-
den genoemd, omdat het maar zelden voorkomt 
dat aan het bestand van Nederlandse incunabelen 
een nieuwe wordt toegevoegd. Uit de gebruikte 
lettertypen blijkt dat het een uitgave van Peter 
van Os te Zwolle is. De twee Bullae werden circa 
1493-1495 gedrukt.18 Linksonder is een strookje 

commentaar van J. Andreae. De drukker Michael 
Wenssler was vanaf 1472 in Bazel actief en vanaf 
1494 in Lyon. Hij heeft een grote en kwalitatief 
rijke productie gehad. Hij drukte vooral theologi-
sche en juridische standaardwerken waarvan de 
verkoop verzekerd was. Wenssler beschikte over 
maar liefst 24 verschillende lettertypen. Ook zijn 
editie uit 1476 van de Constitutiones is prachtig 
gedrukt in twee kolommen, die zijn omgeven met 
commentaar. Het is nog altijd een genot het voor-
name, dikke handgeschepte papier dat de 
drukkers uit de incunabeltijd gebruikten, te zien 
en te voelen. Wenssler heeft het begin van de 
tekst en zijn drukkersmerk aan het einde van het 
boek in rood laten drukken. Voorafgaande aan dat 
drukkersmerk liet hij met gerechtvaardigde trots 
vermelden (vertaald uit het Latijn): In het jaar des 
heils 1476 op 2 mei is door het zeer grote vernuft en 
de zeer grote ijver van Michael Wenssler en niet 
zonder de grootste kunstvaardigheid en ervaring in 
het drukken dit waardige en zeer beroemde werk 
van de Constituties van Clemens V voltooid in de 
beroemde stad Bazel, die niet alleen zeer beroemd 
gemaakt wordt door de mildheid van de lucht en de 
vruchtbaarheid van het land maar ook door de 
nauwgezetheid van de drukkers. Na bijna twintig 
jaar in Bazel gewerkt te hebben moest Wennsler 
de stad wegens een bankroet ontvluchten. Hij 
werkte daarna nog in Cluny, Mâcon en Lyon. Met 
deze uitgave van de Constitutiones is de Vocabula-
rius utriusque juris gebonden (Zie C11). 

≈ C4 Constitutiones Clementinae. Bazel, 
Michael Wenssler, 1478. 
Signatuur: bibl. G 2596, voorheen Hs 1 
(GW 07093, IDL 1329). 

De band is gemaakt van bruin kalfsleer over hou-
ten platten.15 De band is blind gestempeld met 
behulp van een aantal lijnen, op een zodanige 
manier dat binnen een rechthoek een ruitpatroon 
wordt gevormd. Omdat we dit type band nog 
meer zullen tegenkomen noem ik dit bandont-
werp kortweg een geometrische band. 
Oorspronkelijk werd het boekblok gesloten 
gehouden door twee sluithaken die aan muiters 
waren bevestigd (muiters zijn metalen onderde-
len die op het voorplat van de band waren 
bevestigd en waarin de sluithaken konden worden 
vastgezet). Alleen de muiters zijn bewaard geble-
ven. Het Amersfoortse exemplaar is gerubriceerd 
in rood en zilver. Aan het begin van de tekst heeft 
de drukker ruimte overgelaten voor een initiaal. 
Deze is door de rubricator ingevuld met rood en 
blauw penwerk. Volgens Anne Korteweg, de grote 
kenner van Nederlandse verluchte handschriften, 
is het penwerk niet Noord-Nederlands.16 Het 
exemplaar in Archief Eemland is waarschijnlijk 
afkomstig uit Duitsland, misschien uit Bazel zelf. 
Het is mogelijk dat dit penwerk al in de drukkerij 
is aangebracht. In het colofon staat in onbeholpen 
Griekse letters Eberaad. Op het laatste folium 
heeft een aantekening voor de binder gestaan die 
grotendeels is weggesneden. Het boek is veelvul-
dig geraadpleegd, zoals blijkt uit lezershandjes en 
aantekeningen in de marge. De Constitutiones 
Clementinae zijn de door de (Avignon-)paus Cle-
mens V (1305-1314) samengestelde verzameling 
van de door hemzelf uitgevaardigde decretalen, 
kerkrechtelijke maatregelen op allerlei gebied. 
Deze constitutiones vormden een belangrijk 
onderdeel van het Corpus iuris canonici. De tekst 
van deze constitutiones wordt omringd door het 

br am boer s  7 3
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seiner Gründung bis zu seiner zweiten Niederlassung in Oester-
reich (Wien z.j.) 33.    

19 A. Eekhof, De questierders van den aflaat in de Noordelijke 
Nederlanden (’s-Gravenhage, 1909) 74-75. Over Robert Gag-
uin zie R. von Kralik, Geschichte des Trinitarierordens von 

het Romeinse als het kerkelijk recht wordt erin 
behandeld.

Ω C8 Petrus de Palude, Sermones quadra-
gesimales thesauri novi. Paris, Pierre Levet, 
1497. Signatuur: bibl. G 2597, voorheen Ha I 7 
(GKW M41832, Pettegree 82639). 
Gebonden met D2-D4.

Het boek heeft een bruine kalfsleren band van het 
geometrische type. Voorin en achterin bevinden 
zich twee dekbladen: het betreft een perkamen-
ten bifolium (een eenmaal gevouwen vel) met een 
niet geïdentificeerde medische tekst. In het 
bewaard gebleven fragment worden symptomen 
van ziektes (bloedneus en braken) en hun gene-
zing besproken. Deze incunabel is uiterst 
zeldzaam; alleen een exemplaar in Cambridge 
University Library is bekend. De Sermones quadra-
gesimales zijn preken die in de vastentijd voor 
Pasen werden gehouden. De drukker Pierre Levet 
was tussen 1485-1500 zeer actief in Parijs. Zijn 
beroemdste werk is de eerste uitgave van de 
gedichten van François Villon uit 1489. Samen met 
deze incunabel zijn een aantal handschriften 

De kalfsleren band is van het geometrische type. 
Sluithaken en muiters zijn bewaard gebleven. De 
band is ernstig beschadigd, de rug is bijna verdwe-
nen. Op folium 2 recto is een initiaal met penwerk 
in rood en blauw aangebracht. Van folium 1 van dit 
exemplaar is alleen de titel bewaard gebleven, de 
rest is weggesneden. Dit zal ongetwijfeld gedaan 
zijn om een oud bezittersmerk te verdonkerema-
nen. Dit werk is een alfabetisch overzicht van het 
Decretum van Gratianus, het eerste deel van het 
Corpus iuris canonici. Georg Husner drukte in de 
jaren 1473-1505 in Straatsburg vooral theologische 
en juridische teksten, waarvan hij zeker wist dat ze 
goed zouden verkopen.

Ω C7 Modus legendi abbreviaturas in utroque 
iure sive processus iuris. Straatsburg, 
(Georg Husner), 1488. 
Signatuur: bibl. G 2592, voorheen HA I 10 
(GW M47346, IDL 3265, BMC I 137). 
Gebonden met C6. 

Het boek biedt meer dan de titel belooft. Niet 
alleen juridische afkortingen worden uitgelegd, 
maar ook de juridische terminologie van zowel 

verhuurde het hoofd der orde, Robertus  
Gaguinus, deze rechten aan het Utrechtse Dom  -
kapittel.19 Wellicht heeft het Domkapittel de 
voorrechten die pausen aan de orde hadden ver-
leend nog eens laten drukken om de kansen voor 
de orde, en daarmee van het kapittel, zo groot 
mogelijk te maken. Omdat op dat moment geen 
drukker in Utrecht werkzaam was, heeft het kapit-
tel zich tot Peter van Os in Zwolle gewend.

∆ C6 Martinus Polonus, Margarita decreti 
seu tabula Martiniana decreti. Straatsburg,  
(G. Husner), 1486. 
Signatuur: bibl. G 2592, voorheen HA I 10  
(GW M21425). Gebonden met C7.

opgeplakt met een stempel Museum Amersfoort. 
Op de achterkant heeft de stadskameraar Arris 
van Schayck in 1510 aantekeningen gemaakt: er 
staat een rijtje afgekorte en doorgestreepte 
namen op. Helaas is aan de rechterkant van de 
plano een strook van circa 10 centimeter met ver-
lies van tekst weggesneden. De bullen zijn gericht 
tot de broeders van de Heilige Drievuldigheid 
(Ordo Sanctae Trinitatis). Verschillende pausen 
hebben aan deze broeders voorrechten verleend 
wegens hun activiteiten om krijgsgevangenen, die 
in het land der goddelozen (lees: de Turken) 
gevangen werden gehouden, vrij te kopen. De 
broeders van deze orde mochten onbeperkt  
prediken en aflaat van zonden verlenen. In 1494 



(zie blz. 90, FB 7)
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21 F. Boerwinkel Jr., Cronyk van Sint Aagten Convent. Een 
oude Kloosterkroniek uit de 15-17e eeuw (Amersfoort, 1939) 18.   

20 R. Pfeiffer, History of classical scholarship II: From 1300 to 
1850 (Oxford, 1976) 54-55.   

Het boek heeft een bruine kalfsleren band van het 
geometrische type. Oorspronkelijk werd het 
boekblok door twee sluithaken gesloten. Alleen 
de messing muiters zijn bewaard gebleven. Een 
perkamenten dekblad is vastgelijmd op het hou-
ten voorplat en heeft een oud bezittersmerk: 
helaas is alleen het woord Liber (boek) nog ontcij-
ferbaar. Het is opmerkelijk dat het woord in een 
textualis geschreven is die kenmerkend is voor de 
12e of 13e eeuw. Hiermee is dit dekblad het oudste 
stuk uit Archief Eemland. Het boekblok is helaas 
aangevreten door de muizen of ander knagend 
ongedierte. De eerste acht folia zijn ernstig 
beschadigd. Muizen konden een ware plaag zijn. 
In de kroniek van het Sint-Aagtenconvent staat 
over 1491 te lezen: In desen jaare wast een groote 
duyrte in allen lande, ende een grote plage van 
muysen, die dat koorn op den velde aten.21

◊ + ∞  C11 (Jodocus Erfordensis), 
Vocabularius 
utriusque juris. Basel, Michael Wenssler, 
circa 1473. Signatuur: bibl. G 2612, voorheen 
Ha 23 (GW M12628). Gebonden met C3. 

ten om daar te profiteren van de grote vraag naar 
boeken, veroorzaakt door de bloei van de renais-
sance en het humanisme. Hij drukte vele uitgaven 
van klassieke schrijvers, die vooral voor schoolge-
bruik bestemd waren. Scinzenzeler had de 
Cornucopiae al in 1498 gedrukt. Deze herdruk uit 
1502 is uiterst zeldzaam.

 C10 Giovanni Pietro Ferrari, Practica  
singularis ac perutilis. Lyon, Jean de Vingle, 
1502. Signatuur: bibl. G 2591, voorheen Ha I 9 
(Pettegree 70414). 

dekblad en een schutblad waarvoor de binder 
gebruik heeft gemaakt van een dubbelfolium uit 
een antiphonarium of hymnarium. Bewaard zijn 
gebleven Jesus refulsit omnium, de oudst bekende 
kersthymne van de hand van Hilarius van Poitiers 
en Corde natus ex parentis, een kersthymne van 
Prudentius. Achterin het boek bevindt zich een 
dubbelfolium met de hymne Conscendat usque 
sidera celique pulset intima vox. Het boek bevat 
mooie initialen die van houtsneden zijn gedrukt. 

Op een ander schutblad staat: Dit boeck is 
geleent van Ryck van Byler aen de (…onleesbaar). 
Mr. Rijk (ook wel Ricout genoemd) van Bijler was 
een belangrijk inwoner van Amersfoort. Hij over-
leed in 1542 na vele functies in de stad bekleed te 
hebben zoals lid van de Raad, Pothbroeder, sche-
pen, burgemeester, cameraar, gasthuismeester en 
kerkmeester. Hij was een rijk man en bezat onder 
meer een stadsboerderij in de wijk Breul. Zo kon 
hij zich ook de aanschaf van dit dure boek permit-
teren. 

Perottus (1430-1480) schreef met de  
Rudimenta grammatices de eerste moderne gram-
matica van het Latijn. Zijn Cornucopiae (Hoorn 
des overvloeds) is een uitgebreid commentaar op 
de Spectacula (geschreven ter gelegenheid van de 
opening van het Colosseum in Rome in het jaar 
80) en het eerste boek van de Epigrammen van de 
Romeinse dichter Martialis. Met dit boek schreef 
Perottus een der vroegste commentaren op een 
klassiek auteur.20 De Cornucopiae was in de 15e 
eeuw een populair boek. Er zijn vijf edities in 
Venetië gedrukt, twee in Parijs en een in Milaan. 
Dit boek is een mooi getuigenis van het feit dat 
het humanisme met zijn grote belangstelling voor 
de klassieke cultuur ook in Amersfoort was door-
gedrongen. De drukker Ulrich Scinzenzeler was 
een van de vele Duitse drukkers die Italië opzoch-

gebonden: 1 (Alexander de Villa Dei), Summarium 
biblicum. Een overzicht in poëzievorm van de 
inhoud van de Bijbel, bedoeld als hulpmiddel om 
die inhoud uit het hoofd te leren en als geheugen-
steun bij het maken van preken. Zie verder onder 
D3. 2 (Theobaldus Cassinensis), Physiologus. Zie 
verder onder D4. 3 Latijnse preken voor verschil-
lende gelegenheden (zie verder onder D2).

Ω C9 N. Perottus, Cornucopiae. Milaan, 
Ulrich Scinzenzeler, 1502. 
Signatuur: bibl. G 2613, voorheen Ha 22. 

Ook dit boek heeft een bruine kalfsleren band van 
het geometrische type. De band wordt gesloten 
door twee sluithaken, die aan muiters zijn beves-
tigd. Op de snede staat: Cornucopiae. Hieruit is af 
te leiden dat het boek in een bibliotheek heeft 
gestaan waar de boeken niet met de rug naar 
voren stonden (zoals bij ons gebruikelijk is) maar 
met de snede. Voor in het boek bevinden zich een 
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Het handschrift is op papier geschreven en telt 23 
folia; het is geschreven in een 15e-eeuwse cursiva 
currens (lopend schuinschrift). Van dit handschrift 
werd gebruik gemaakt bij het voorbereiden van 
preken op hoogtijdagen.

◊  D2 Latijnse preken en aantekeningen voor 
preken op verschillende dagen, bijvoorbeeld de 
geboortedag van Johannes de Doper en de 
dag van de apostelen Petrus en Paulus. 
Signatuur: bibl. G 2597, voorheen Ha I 7. 
Gebonden met C8 en D3-D4.

inhoudsoverzicht van de Novellen van het Corpus 
iuris civilis (Romeins recht, in tegenstelling tot het 
kerkrecht van het Corpus iuris canonici). Het 
schutblad achterin is afkomstig uit een theolo-
gisch handschrift. Deze tekst heb ik niet kunnen 
traceren. Een graduale is een boek dat de tekst en 
de muziek van de gezongen delen van de mis 
bevat.

Deze Vocabularius bestaat uit een collectie juridi-
sche vaktermen, die zijn ontleend aan juridische 
teksten uit de 12e tot en met de 15e eeuw.

De middeleeuwse handschriften 
van Archief Eemland

∞ D1 Graduale
Signatuur: bibl. G 2595, voorheen Ha 6. 

Dit graduale was eens in het bezit van het Sint-
Aagtenklooster. Het boek heeft een perkamenten 
band met een platsluiting. Het bevat enige initia-
len met rood en blauw penwerk. Voorin het boek 
bevindt zich een schutblad dat afkomstig is uit 
een juridisch handschrift. De recto-zijde van dit 
folium biedt een inhoudsoverzicht van de Decre-
tales van Gregorius IX. De verso-zijde geeft een 
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22 L. van Beek, Leken trekken tot Gods Woord. Dirc van Herxen 
(1381-1457) en zijn Eerste Collatieboek (Hilversum, 2009).     
23 L. Doležalová, ‘The Summarium Biblicum: a biblical tool, 
both popular and obscure’, in: E. Poleg en L. Light (eds.), 
Form and function in the late medieval bible (Leiden, 2013) 
163-184.   

Deze tekst, die in de late middeleeuwen uiterst 
populair was, werd oorspronkelijk in het Grieks 
geschreven en ontstond in Alexandrië in de 2e eeuw 
na Christus. In de middeleeuwen werden allerlei 
Latijnse vertalingen en bewerkingen van de Physio-
logus gemaakt. De versie van Theobaldus, over wie 
verder niets bekend is, uit het begin van de 12e eeuw 
kreeg spoedig een commentaar en ontwikkelde 
zich tot een schooltekst. In deze tekst worden bij-
zondere eigenschappen van een aantal dieren 
(waaronder sirenen en onocentauren) beschreven 
en allegorisch uitgelegd, zodat de lezer een geeste-
lijke les kan trekken. Door in het boek van de natuur 
te lezen komt de mens tot spiritueel inzicht. Ook 
dit handschrift zal in Amersfoort gebruikt zijn om 
preken en collaties voor te bereiden. 

Middeleeuwse handschriften waar
van fragmenten in Archief Eemland 
worden bewaard 

◊ E1 Astrologisch of astronomisch hand-
schrift. 
Signatuur: archief bnr. 0012 invnr. 436-4.

op het gebied van het Summarium biblicum, heeft 
367 manuscripten met deze tekst gevonden.23 

De populariteit van deze tekst wordt begrijpe-
lijk als men bedenkt dat er nog geen concordanties 
bestonden om bepaalde plaatsen in de Bijbel op te 
zoeken. Het uit het hoofd leren van ongeveer 220 
verzen was een handig hulpmiddel bij het terug-
vinden van gezochte passages in de Bijbel. In de 
late middeleeuwen werden wel meer teksten uit 
het hoofd geleerd om praktische zaken te kunnen 
onthouden. Zo bestaan er heiligenkalenders in 
dichtvorm en poëtische samenvattingen van de 
Decretalia, die met de Constitutiones de hoekste-
nen van het kerkelijk recht vormden.

De opsomming van menselijke goede en slech-
te eigenschappen op de folia 9-10 (weer in 
poëzie  vorm!) is interessant omdat uitdrukkelijk 
staat vermeld dat bij de voorbereiding van een col-
latie gebruik kon worden gemaakt van dit overzicht.

Ω D4 (Theobaldus Cassinensis), Physiologus. 
Signatuur: bibl. G 2597, voorheen Ha I 7. Gebon-
den met C8 en D2-D3. Papier; 12 folia; 14 ∑ 19 (12 

∑ 16,1); aantal regels onregelmatig; schrift: 15e 
eeuw; gerubriceerd.

Het Summarium biblicum is een kort overzicht 
van de inhoud van de Bijbel (met uitzondering 
van de Psalmen). Elk hoofdstuk krijgt een tref-
woord. Genesis 1 bijvoorbeeld krijgt het trefwoord 
sex waarmee de zes (scheppingsdagen) worden 
bedoeld. Genesis 2 wordt samengevat met prohi-
bet: (God) verbiedt (van de boom der kennis van 
goed en kwaad te eten); Genesis 3 met peccant, zij 
zondigen. Deze trefwoorden zijn zo gekozen dat 
ze achter elkaar gezet dactylische hexameters vor-
men, het metrum waarin in de Latijnse literatuur 
Ovidius en Vergilius gedicht hebben. De eerste 
regel luidt in vertaling: Zes, Hij verbiedt, ze zondi-
gen, Abel, Enoch, de ark wordt gebouwd, ze gaan 
naar binnen. De complete Bijbel wordt zo samen-
gevat in ongeveer 220 nonsensicale hexameters. 
Boven de verschillende trefwoorden zijn als extra 
hulpmiddel een aantal woorden genoteerd die 
kenmerkend zijn voor het desbetreffende hoofd-
stuk. Boven Genesis 2 (dat samengevat wordt 
door prohibet) staat bijvoorbeeld: fructum ligni 
vite: Hij verbiedt de vrucht van de boom des levens. 
Dit werk, dat in de late middeleeuwen immens 
populair was, werd door kloosterlingen uit het 
hoofd geleerd als een kort inhoudsoverzicht van 
de Bijbel en was bovendien voor predikers een 
handig hulpmiddel bij het voorbereiden van een 
preek. Met behulp van de trefwoorden konden zij 
namelijk een Bijbelplaats snel terugvinden. 

De auteur is onbekend. Het werk is op naam 
overgeleverd van Alexander de Villa Dei (circa 
1175-1240), die een veelgebruikte Latijnse gramma-
tica op zijn naam heeft staan (eveneens in 
hexametervorm geschreven), maar ook van Alber-
tus Magnus, de auteur van vele didactische 
werken. Lucie Doležalová uit Praag, de specialist 

◊ D3 Summarium biblicum. 
Signatuur: bibl. G 2597, voorheen Ha I 7. 
Gebonden met C8, D2 en D4. 
Papier; 11 folia; 14 ∑ 20,8 (11,8 ∑ 17,3)

13 regels, boven elk woord staan verticaal drie 
trefwoorden geschreven; schrift: 15e eeuw; Inhoud: 
fol. 1-9 recto: Summarium biblicum; fol. 9 verso-10 
recto: Een opsomming van menselijke eigen-
schappen met Bijbelse voorbeelden en 
vindplaatsen. Onder het kopje superbia (hoog-
moed) bijvoorbeeld worden Lucifer, Nimrod en 
een Farizeeër als parallellen gegeven. Expliciet 
staat onderaan het laatste folium de opmerking 
dat deze voorbeelden dienst kunnen doen bij het 
voorbereiden van preken en collaties. Dit waren 
gesprekken over allerlei godsdienstige en ethische 
onderwerpen op zon- en feestdagen. Aan deze 
gesprekken namen in de Amersfoortse vrouwen-
kloosters niet alleen de zusters deel maar ook 
godvruchtige leken.22 
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eenige susteren ingecommen, gecleedt ende geprofessijt ende 
sterf Mari Roelofsdr., die boven ander deuchden seer naestich 
was sangboucken ende choorboucken te schrijven.    

25 J.H.P. Kemperink (ed.) ‘Johan van Ingen: Geschiedenissen’, 
Archief voor de geschiedenis van het Aartsbidsom Utrecht 74 
(1957) 86: In den jaren 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511 zijn 

24 Uguccione da Pisa, Derivationes. Edizione critica princeps a 
cura di Enzo Cecchini et alii (Florence, 2004).   

een Amersfoorts klooster gebruik werd gemaakt 
van een gespecialiseerd naslagwerk als de Deriva-
tiones. 

E4 Richardus S. Victoris, In Apocalypsim 
Ioannis. 
Signatuur: archief bnr. 0012, invnr. 436-7.

De rug van deel 436-7 van het archief van het 
Stadsgerecht is versterkt met een strookje uit een 
handschrift dat een commentaar op de Openba-
ring van Johannes bevatte. Alleen dit strookje is 
van het manuscript bewaard gebleven.

Overzicht van handschriften en 
boeken afkomstig uit 
Amersfoortse kloosters die buiten 
Amersfoort worden bewaard 
Afkomstig uit het  
SintAagtenklooster 
 
FA1 Antifonarium diurnale (winterdeel), 
circa 1500. 
Signatuur: ’s-Gravenhage, KB 75 A 2(6).

Op folium 127 recto van dit handschrift lezen we: 
Dit boeck heet suster Mariken Roefs ghescreven wilt 
om Gods wille voer haer ziele bidden ende heeft 
beghert aen ons eerwerdige lief moeder abdisse dat 
si suellen inden choer blijven tot ghebruyck van die 
erw(erdigen) oversten ende die chor meesterssen die 
nu sijn ende namaels comen sullen. Nimant en salse 
wtten chor dragen sonder orlof. 

Deze kopiiste Mariken Roefs is waarschijnlijk 
dezelfde als Marij Roelofsdochter die in de kro-
niek van het klooster genoemd wordt.25 Dit 
Antifonarium is een eenvoudig handschrift met 
één gehistorieerde initiaal. Het meest opvallende 

genaamd), leefde in de 12e eeuw en was een jurist 
met als specialisatie canoniek recht. Zijn belang-
rijkste werk is de Derivationes, een Latijns 
woordenboek op de Vulgaat, klassieke schrijvers 
en de kerkvaders. Van de opgenomen lemmata 
worden ook afgeleide woorden (derivationes) 
opgegeven en in vele gevallen wordt de etymolo-
gie vermeld. Vele Bijbelse en mythologische 
namen met hun betekenis zijn opgenomen. Dante 
en Petrarca hebben van dit werk gebruik gemaakt. 

Van het Amersfoortse exemplaar van de Deri-
vationes zijn lemmata die beginnen met de letters 
F, H en I bewaard gebleven. De archiefstukken van 
het Stadsgerecht zijn ruw gebonden in dubbel-
folia van de Derivationes. Het lijkt mij niet 
onwaarschijnlijk dat dit op het stadhuis gebeurd 
is. Waarschijnlijk lagen daar toen handschriften 
uit Amersfoortse kloosters, die na de alteratie 
waren opgeheven, zodat de binder deze hand-
schriften kon gebruiken om zijn banden te 
verstevigen. In dat geval is het opmerkelijk dat in 

∞ E3 Uguccione da Pisa, Derivationes. 
Signatuur: archief bnr. 0012, invnrs. 428-1, 
436-1/436-2.

Deze delen van het archief van het Stadsgerecht 
Amersfoort zijn beide gebonden in dubbelfolia 
afkomstig uit een handschrift dat ooit de com-
plete Derivationes bevatte. Het handschrift is 
geschreven in de cursiva currens en is te dateren in 
de eerste helft van de 15e eeuw. Vergelijking met 
de moderne tekstuitgave maakt duidelijk dat het 
volledige handschrift ongeveer 225 folia heeft 
gehad.24 

Uguccione da Pisa (ook wel Hugo van Pisa 

Deel 436-4 van het archief van het Stadsgerecht 
Amersfoort bevat twee folia met een astrologi-
sche of astronomische tekst die ik niet verder heb 
kunnen identificeren.

◊ E2 Gregorius, De pastorali cura liber.
Signatuur: archief bnr. 0012 invnr. 436-3.

In deel 436-3 van het archief van het Stadsgerecht 
Amersfoort is een schutblad gevonden dat afkom-
stig is uit een handschrift van het handboek voor 
de pastorale zorg dat werd geschreven door Paus 
Gregorius de Grote (590-604).
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15. G.I Lieftinck en J.P Gumbert, Manuscrits datés conservés 
dans les Pays-Bas: catalogue paléographique des manuscrits en 
écriture latine portant des indications de date (Amsterdam, 
1967-1988) nr. 733.   

32 Stooker en Verbeij, Collecties op orde nr. 14.   33 Van Beek, 
Leken trekken, passim.   34 J. Deschamps, Middelnederlandse 
handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken 
(Leiden, 1972) nr. 90. Stooker en Verbeij, Collecties op orde nr. 

10-33.   30 C.M. Stutvoet-Joanknecht, ‘Het Bijenboek van 
Thomas van Cantimpré in relatie met de Moderne Devotie’ 
in: A.J. Geurts (ed.) , Middeleeuwse boeken en teksten uit 
Oost-Nederland (Nijmegen, 1984) 30-46. M. Wittek en T. 
Glorieux-De Gand, Manuscrits datés conservés en Belgique. 
Tome V (Bruxelles, 1987) nr. 596. K.Stooker en T.J.Verbeij, Col-
lecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters 
en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden (Leu-
ven, 1997) nr. 11 en 12.    31 Stooker en Verbeij, Collecties op 
orde nr. 10 = nr. 13   

26 P.C. Boeren, Catalogus van de liturgische handschriften 
van de Koninklijke Bibliotheek (’s-Gravenhage, 1988) 77-79. 
J.P.J. Brandhorst en K.H. Broekhuijsen-Kruijer, De verluchte 
handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek 
(’s-Gravenhage, 1985) nr. 291.   27 M.M. Manion, Medieval and 
Renaissance manuscripts in New Zealand collections (Mel-
bourne, 1989) nr. 137.   28 L. Jongen, Het leven van de heilige 
bisschop Sint Ludger (Hilversum, 2009) 11.   29 L. Jongen en F. 
van Kan, ‘Amersfoort en de doornenkroon. Over een bijzon-
der relikwie in laat-middeleeuws Amersfoort’, Flehite 
Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken 4 (2003) 

FA7 J. Wild, Postillae sive conciones Joannis 
Feri. Mainz, Franz Behem, 1554.
Signatuur: Utrecht, UB MAG:316 B 16. 

Het boek bevat aantekeningen op de Bijbel die in 
preken konden worden gebruikt. Het exemplaar is 
afkomstig uit de Amersfoortse Oud-Katholieke 
Bibliotheek. 

FA8 J. Wild, Postilla de sanctis. Keulen, apud 
haeredes Arnoldi Birckmanni, 1558. 
Signatuur: Utrecht, UB, THO: RIJS 88-17. 

Ook dit boek is afkomstig uit de Amersfoortse 
Oud-Katholieke Bibliotheek. Voor- en achterin het 
boek bevinden zich schutbladen die ooit behoor-
den tot een handschrift van Flavius Josephus, 
Antiquitates.

Afkomstig uit het 
SintAgnesklooster

∞ FB1 Bernardus Claravallensis, Sermonen, 
winter- ende somerstuck. Zwolle, 
Peter van Os van Breda, 1495. 
Signatuur: Groningen, UB uklu inc 40. 

De houtsneden in dit Groningse exemplaar zijn 
ingekleurd. 

Het boek is intensief in gebruik geweest. De 
tekst en de afbeeldingen zijn op een aantal punten 
aangepast aan het gebruik in een vrouwenkloos-
ter. Overal is de aanspreekvorm lieve brueders 
doorgehaald. Alle Latijnse citaten zijn uit de tekst 
verwijderd. Wellicht werd ook dit boek bij colla-
ties gebruikt. Een andere mogelijke verklaring is 
dat de zusters geen Latijn kenden of mochten 

FA5 H. Herp, Spiegel der volcomenheit. Gebon-
den met Ruusbroec, Die geestelike brulocht. 
Vierde kwart 15e eeuw. 
Signatuur: Utrecht, Museum Catharijnecon-
vent, Warmond 92 A 10 

De kalfsleren band is van het geometrische type. 
De messing muiters zijn bewaard gebleven.32 

Hendrik Herp was een mystiek theoloog die 
zich in zijn Spiegel richtte tot zijn biechtdochter, 
een vrome weduwe. Jan van Ruusbroec heeft 
grote invloed gehad op het werk van Herp. 

FA6 Dirc van Herxen, Eerste collatieboek, 1445.
Signatuur: Utrecht, UB 3 L 6.

De kalfsleren band is van het geometrische type. 
De band heeft twee messing muiters, de sluitha-
ken ontbreken. Voor en achter in dit boek 
bevinden zich schutbladen uit een missale. Het 
handschrift werd in 1445 geschreven. Dirc van 
Herxen was van 1409 tot 1457 rector van het Zwol-
se huis van de Broeders des Gemenen Levens. Hij 
stelde twee in het Middelnederlands geschreven 
collatieboeken samen, waarvan de broeders en 
zusters gebruik konden maken tijdens collaties. 
Tijdens een collatie werden een aantal rubrieken 
uit het collatieboek voorgelezen en gezamenlijk 
besproken. Het eerste collatieboek bestaat uit 
twee delen: Die materie vanden utersten ende van-
den sunden en Die materie van den doechden.33 In 
het eerste collatieboek zijn fragmenten opgeno-
men uit Augustinus, Johannes Chrysostomus, 
Hieronymus, het bijenboek van Thomas van Can-
timpré en vele andere schrijvers.34 

over een relikwie die na enige omzwervingen 
uiteindelijk in Amersfoort terecht kwam: een 
doorn uit de doornenkroon van Christus.29 

Het bijenboek van Thomas van Cantimpré 
werd in de 15e eeuw uiterst populair. Thomas wilde 
in zijn boek enerzijds voorbeelden geven die in de 
prediking konden worden gebruikt, anderzijds 
diende het boek als een instructieboek voor kloos-
terlingen. Het leven van de nijvere bijen, waarin zij 
in absolute toewijding en solidariteit hun koningin 
dienen, was voor de kloosterlingen een inspirerend 
voorbeeld om zo Christus te dienen. De tekst 
werd vooral gebruikt in vrouwenkloosters die 
sterk onder de invloed van de Moderne Devotie 
stonden. Het handschrift dat in Brussel wordt 
bewaard, werd in 1481 geschreven.30 

FA4 Getijden- en gebedenboek, circa 1480. 
Signatuur: ’s-Gravenhage, KB 135 G 21.

De kalfslerenband is van het geometrische type. 
Eén sluithaak is bewaard gebleven. Het hand-
schrift bevat fraaie in rood en blauw penwerk 
uitgevoerde initialen met randversiering. Op foli-
um 2 recto staat beneden het eigendomsmerk 
een Middelnederlands gedicht dat begint met die 
vrynt quam op een fonteyn drinken. Onder het 
gedicht staat die begeerte der armen verhoert got. 
De Koninklijke Bibliotheek wist dit handschrift op 
een veiling bij Sotheby in 1972 voor fl. 1328,66 te 
verwerven.31 

aan dit handschrift is een niet onverdienstelijke 
paginagrote pentekening, waarop een non devoot 
opkijkt naar de aan het kruis hangende Jezus. 
Deze pentekening is het oudst bewaard gebleven 
kunstwerk van een inwoonster van Amersfoort.26

 
FA2 Antifonarium, tweede helft 15e eeuw.
Signatuur: Wellington (Nieuw-Zeeland), 
Alexander Turnbull Library BS:137. 

Het handschrift is in zijn geheel raadpleegbaar op 
de site http://tapuhi.natlib.govt.nz.27

Het bevat een muzieknotatie in de vorm van neu-
men genoteerd in het hoefnagelschrift.

FA3 Thomas van Cantimpré, Bonum 
universale de apibus in Middelnederlandse 
vertaling, 1481. Oorspronkelijk gebonden met: 
Heiligenlegenden. 
Signatuur: Brussel, KB 19407 + 19408-09. 

Ludo Jongen voert argumenten aan die erop wij-
zen dat dit oorspronkelijk twee onafhankelijke 
handschriften zijn geweest.28 De heiligenlegenden 
bevatten een versie van het leven van Ludger, de 
eerste bisschop van het bisdom Münster, die 
uniek is en ons niet uit een ander handschrift 
bekend is. Ludo Jongen heeft deze tekst uitgege-
ven met een hertaling in modern Nederlands. Aan 
deze editie is een facsimile van de desbetreffende 
passage uit het handschrift toegevoegd. In de 
heiligenlegenden is ook een verhaal opgenomen 
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37 Stooker en Verbeij, Collecties op orde nr. 21.    38 H. Mulder, 
‘Een nog onbekend gebedenboek uit het Amersfoortse 
Sint-Agnesconvent met excerpten uit geestelijke liederen’, 
Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 8 (2001) 
160-174.   

R.J. Stansbury (ed.), A Companion to Pastoral Care in the Late 
Middle Ages (1200-1500) (Leiden, 2010) 389-411.   

35 J.M.M. Hermans, Zwolse boeken voor een markt zonder 
grenzen 1477-1523 (’t Goy-Houten, 2004) 133-217.    36 S. Cor-
bellini, ‘The Manual for the young ones by Jan de Wael (1510): 
pastoral care for religious women in the Low Countries’, in: 

FB3 Gebeden. 
Signatuur: privébezit Mulder Hs.1, tweede 
helft 15e eeuw. 

De eigenaar van dit handschrift, Herman Mulder, 
heeft als eerste geconcludeerd dat het in Amers-
foort door een zuster van het Agnietenklooster 
geschreven is. Hiervoor zijn twee aanwijzingen: in 
het handschrift staat een gebed Van sunte Agniete 
onse patroenster en het bevat een gebed Voer onse 
stat tamersvoert. Het manuscript bevat voorname-
lijk gebeden, oefeningen en meditaties. Aan het 
eind staan zeven berijmde teksten, waaronder 
Middelnederlandse liederen.38 

FB4 Getijden- en gebedenboek, 1463. 
Signatuur: Leiden, UB BPL 2706. 

Dit handschrift bevat naast de gebruikelijke tek-
sten ook passages over het laatste avondmaal, het 
lijdensverhaal en de opstanding van Christus. 
Deze passages zijn ontleend aan de eerste evange-
liënharmonie (een samenvatting van de vier 
evangeliën tot één verhaal), die werd samenge-
steld met behulp van de vertaling van het Nieuwe 
Testament door Johan Scutken. Voorin het boek 
staan enkele computistische cirkels, waarmee de 
paasdatum werd berekend. In een daarvan wordt 
uitgegaan van 1463. Op grond hiervan kan men 
concluderen dat het handschrift waarschijnlijk in 
dat jaar geschreven is. Uit de schutbladen voor- en 
achterin het handschrift blijkt dat het boek in 
bezit is geweest van Marcus Jansz. Scuylenburgh, 
inwoner van Amersfoort. Deze heeft hierop  
aantekeningen gemaakt over zijn familie en con     -
tem   poraine gebeurtenissen. Zo beschreef hij de 
Vrede van Munster in 1648 en memoreerde hij het 

De Wael beschrijft de rol van de meysterse, 
spreecsusteren en informiersterschen die de novi-
cen begeleidden. Hij hecht veel waarde aan de 
geestelijke oefeningen en benadrukt het belang 
van lezen en bidden. De novicen worden verdeeld 
in incipientes (beginners), proficientes (gevorder-
den) en perfecti (volmaakten). Het 
vijfentwintigste hoofdstuk van de Informieringhe 
bevat een boekenlijst met aanbevolen boeken die 
novicen en zusters uit de kloosterbibliotheek kon-
den lenen. De incipientes begonnen met titels als 
de Spieghel der maechden. Zij bestudeerden ook 
de Konst van wel te sterven die Jan de Wael zelf 
geschreven had. In deze fase lazen de zusters uit 
de Bijbel vooral de evangeliën. De Wael gaf hen de 
raad liever kleine passages intensief te lezen dan 
grote brokken tekst snel tot zich te nemen. Zij 
moesten door oudere zusters worden begeleid 
om een persoonlijke interpretatie van de Bijbel te 
voorkomen. De proficientes lazen bijvoorbeeld van 
Gerard Zerbolt diens Liber de spiritualibus ascensi-
onibus en uit het Nieuwe Testament de brieven. 
Uit eigen werk raadde Jan de Wael de lectuur van 
zijn Apoteeck der leydenden of des tractaets vander 
lydsamheit aan. De perfecti ten slotte verdiepten 
zich in Ruusbroecs Die geestelike brulocht en de 
Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp. Van 
Jan de Wael zelf lazen zij diens werk over de mis: 
Menigherleye bedudinesse of materien en vrucht-
baeren nutticheiden der misterien der heyliger 
missen. Uit de Bijbel lazen zij vooral uit de boeken 
Handelingen en Openbaring. Jan de Wael ver-
meldde expliciet dat al de door hem genoemde 
boeken aanwezig waren in het Sint-Agneskloos-
ter. We weten dus welke boeken de bibliotheek 
van het klooster heeft bevat, maar de boeken zelf 
zijn voor het merendeel helaas of verloren gegaan 
of niet meer als zodanig kenbaar. Overigens kun-
nen we wel aannemen dat in het 
Sint-Aagtenklooster voor een groot deel dezelfde 
boeken gestaan hebben.37

FB2 Johannes Gallicus = Jan de Wael, 
Informieringhe der jongen, 1510. 
Signatuur: Haarlem, Stadsbibliotheek 187 D 11. 

Dit belangrijke handschrift is recentelijk bestu-
deerd door Sabrina Corbellini.36 Het handschrift 
geeft unieke informatie over de dagelijkse praktijk 
in een vrouwenklooster. Met zijn Informieringhe 
wilde Jan de Wael aan de novicen en zusters een 
overkoepelend hulpmiddel geven voor hun spiri-
tuele ontwikkeling. Het uiteindelijke doel was de 
imitatio Christi, de navolging van Christus. De 
schrijver benadrukt de grote ervaring die hij had 
in de geestelijke verzorging. Dat is niet verbazing-
wekkend, want hij was van 1489 tot 1531 
biecht vader in het Sint-Agnesklooster. 

horen. Hoe krampachtig de houding ten opzichte 
van de seksualiteit in een vrouwenklooster was 
blijkt uit folium LV. Op dit folium, een afbeelding 
van de besnijdenis, is met zwarte inkt het 
geslachtsdeel van het kindje Jezus onzichtbaar 
gemaakt. De besnijdenis is in dit exemplaar dus 
wel erg rigoureus doorgevoerd! Hier en daar is een 
woord in de tekst veranderd. Zo was de vorm 
mogheste blijkbaar onbekend in Amersfoort en 
werd deze daarom veranderd in moest. Peter van 
Os van Breda was de belangrijkste incunabeldruk-
ker in Zwolle. Van de 267 uitgaven uit de jaren 
1477-1523 die in Zwolle zijn gedrukt staan 165 op 
zijn naam.35
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zusters en beschermers van het Sint-Jansklooster 
en bovendien enige theologische teksten.44

Afkomstig uit Mariënhof 

FE1 Formulierboek, tweede helft 16e eeuw. 
Signatuur: Tilburg, Theologische Faculteit  
Cat. 22. 

Dit handschrift bevat naast een aantal beschou-
wende teksten en modellen ook verslagen van 
visiterende priors van het generaal kapittel van 
Windesheim.45

∞ FE2 Graduale, 1496. 
Signatuur: ’s-Heerenberg, Kasteel Huis Bergh 
ms. 70.
Collectie Dr. J.H. van Heek, Stichting Huis Bergh,  

’s-Heerenberg.

Het handschrift werd in 1496 door Jan Lubbertsz. 
geschreven. Het behoorde eerst tot de bibliotheek 
van het klooster Mariënhof en verhuisde later naar 
het Sint-Claraconvent in Amsterdam.46

FE3 Jacobus de Voragine, Legenda aurea, 1438.
Signatuur: Amsterdam, UB VI B 14+15. 

Het handschrift werd in 1438 geschreven door 
dezelfde kopiist als FE4. De Legenda aurea  
(Gulden legendes) is de belangrijkste collectie 
heiligenlevens uit de middeleeuwen.47

Arnhem. De opdrachtgever was Augustinus de 
Varen de Mechlinia, de rector en biechtvader van 
de zusters van Sint Agnes. Augustinus de Varen de 
Mechlinia was ook lid van het fraterhuis in Huls-
bergen. Het missaal bevat een grote miniatuur van 
Christus aan het kruis tussen Johannes en Maria. 
De miniatuur is misschien gemaakt door navolgers 
of leerlingen van Otto van Moerdrecht.42 

Afkomstig uit het 
SintBarbaraklooster

FC1 Jordanus van Quedlinburg, Sermoenen. 
Circa 1450. 
Signatuur: ’s-Gravenhage, KB 70 H 12 

Het handschrift bevat 32 preken (op naam) van 
Jordanus van Quedlinburg en drie preken van 
Jacobus de Voragine. Het werd door Stine van 
Kelre geschonken aan het Sint-Barbaraklooster. 
Als dekblad is een folium uit een 12e-eeuws psalte-
rium gebruikt.43

Afkomstig uit het 
SintJansklooster

FD1 Liber emortualis seu memorialis. Eind 14e 
eeuw-eind 16e eeuw. Signatuur: Hamburg, 
Staats- und Universitätsbibliothek Theol. 1558.

Dit handschrift is sinds de Tweede Wereldoorlog 
verdwenen. Het bevatte lijsten met overleden 

volgende genoteerd: lijsten van paters en maters, 
gemeenschappen die onderdeel uitmaakten van 
de gebedsgemeenschap van het klooster, een lijst 
van begunstigers, een overzicht van memorie-
diensten, een Middelnederlandse liturgie van de 
doden en een Middelnederlandse Ars moriendi 
(kunst van het sterven). In het Memoriale is een 
plattegrond van de begraafplaats van het klooster 
opgenomen. Bij de 33 graven staan de namen van 
de overledenen genoteerd. Uit het Memoriale 
blijkt dat de zusters het kerkhof gebruikten om 
een geestelijke pelgrimstocht te houden. Tijdens 
hun rondlopen op de begraafplaats van het kloos-
ter bezochten zij in de geest de heilige plaatsen 
van Rome, Palestina en Jeruzalem. Zo hadden zij 
door hun virtuele reis recht op dezelfde aflaat als 
de pelgrims die te voet naar Rome en het Heilige 
Land gingen.41

FB7 Missaal, 1457. 
Signatuur: Enschede, Rijksmuseum Twenthe 
Inv. 381. 
Foto: R. Klein Grotink 

(zie afbeelding op blz. 76 en 77).

Dit handschrift werd in 1457 geschreven in Huls-
bergen (bij Hattem), in het fraterhuis van de 
Broeders des Gemenen Levens. Een deel van het 
missaal is geschreven door Gerardus Amstel van 

feit dat zijn zoon naar Indië was vertrokken. Van 
Marcus werd vermeld dat hij op 10 januari gestor-
ven was en dat hij begraven lag op het Cattuijsers 
kerckhoeff. Blijkbaar is hij niet in Amersfoort 
begraven want de stad heeft nooit een dergelijke 
karthuizer begraafplaats gekend. Het handschrift 
is voorzien van fraaie initialen en sierlijsten. 
Deschamps heeft de mogelijkheid geopperd dat 
het handschrift afkomstig is uit het Sint-Agnes-
klooster.39 

FB5 Historiae Sanctorum, eind 15e eeuw. 
Signatuur: Utrecht, Museum Catharijnecon-
vent BMH 125. 

Dit handschrift bevat een aantal heiligenlevens, 
o.a. van Bonifatius en Plechelmus.40

FB6 Jan de Wael, Memoriale, circa 1500. 
Signatuur: ’s-Gravenhage, KB 75 H 18.

Dit memorieboek is samengesteld door de al 
genoemde Jan de Wael. Deze heeft ook een kro-
niek geschreven over het Agnietenklooster. Het 
origineel van deze kroniek bestaat niet meer, maar 
de tekst is bewaard gebleven in een 17e-eeuws 
handschrift, geschreven door notaris Johan van 
Ingen. In het in Den Haag bewaarde Memorie-
boek van het klooster heeft Jan de Wael o.a. het 

Quarthandschriften (Stuttgart, 1985) nr. 1558.   45 Stooker en 
Verbeij, Collecties op orde nr. 20 en 1315. J. van de Ven, Hand-
schriften en handschriftfragmenten in het bezit van de 
Theologische Faculteit Tilburg (Tilburg, 1992) nr. 22.   46 
A.S.Korteweg. Catalogue of medieval manuscripts and incuna-
bula at Huis Bergh Castle in ’s-Heerenberg (’s-Heerenberg, 
2013) 145. Lieftinck, Manuscrits datés nr. 400.   47 Stooker en 
Verbeij, Collecties op orde nr. 17 en 18. Lieftinck, Manuscrits 
datés nr. 314.   

42 A.L. Hulshoff en E.P. van ’t Hull-Vermaas, De handschriften 
en incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe (Enschede, 
1975) 8-9. Lieftinck, Manuscrits datés nr. 364.   43 M. Sher-
wood-Smith en P. Stoop, Repertorium van Middelnederlandse 
preken in handschriften tot en met 1550 (Leuven, 2003) Deel II, 
807-826. Stooker en Verbeij, Collecties op orde nr. 16.   44 N. 
Krüger, Katalog der Handschriften der Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Hamburg. Band II,2 Die theologischen 
Handschriften der Staats-und Universitätsbibliothek Hamburg, 

venhage, 1981) nr. 19, 67, 73, 82, 95. W.C.M. Wüstefeld, 
Middeleeuwse boeken van het Catharijneconvent (Zwolle, 
1993) nr. 84.   41 S. Corbellini, ‘Mannenregels voor een vrou-
wenwereld. De spirituele opvoeding van zusters in 
derde-orde-gemeenschappen’, Trajecta. Tijdschrift voor de 
geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 14 
(2005) 177-192. J. de Geest en K. Goudriaan, ‘Het kerkhof als 
plaats van herinnering en devotie. De zusters van Sint-Agnes 
te Amersfoort en hun begraafplaats’, in: P. Bitter, V. Bonen-
kampová, K. Goudriaan (eds.), Graven spreken. Perspectieven 
op grafcultuur in de middeleeuwen en vroegmoderne Neder-
landen (Hilversum, 2013) 205-220. Stooker en Verbeij, 
Collecties op orde nr. 22.    

39 G.I. Lieftinck en J.P. Gumbert, Manuscrits datés conservés 
dans les Pays-Bas: catalogue paléographique des manuscrits en 
écriture latine portant des indications de date (Amsterdam, 
1967-1988) nr. 541. K. Stooker en T.J.Verbeij, Collecties op orde. 
nr. 23. J. Deschamps, ‘De verspreiding van Johan Scutkens 
vertaling van het Nieuwe Testament en de oudtestamenti-
sche perikopen’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis n.s. 
56 (1975-1976) 174. J.A.A.M Biemans, Middelnederlandse bijbel-
handschriften: Codices manuscripti sacrae scripturae; 
Verzameling van Middelnederlandse bijbelteksten (Leiden, 
1987) nr. 243.   40 B. Kruitwagen, Catalogus van de hand-
schriften en boeken van het Bisschoppelijk Museum te Haarlem 
(Amsterdam, 1913) nr. 125. M. Carasso-Kok, Repertorium van 
verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen (’s-Gra-
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48 Lieftinck, Manuscrits datés nr. 566.   49 Verslag van de 
werkzaamheden der Vereeniging ‘’Fléhité’’ gedurende het jaar 
1897; in het verslag van 1898 p. 42 zijn de boeken opgesomd.   
50 Deze lijst is dus een combinatie van FA1-FA8 en C3, C6-10 
en D2-4.   

51 J.A. Gruys, Ne quid periret (Den Haag), 112. 

of priorin van het klooster, één voor de novicen en 
de zusters en één in de kapel voor de koorboeken. 

Wat met de andere boeken van het klooster is 
gebeurd, weten we niet. Er zal ongetwijfeld veel 
vernietigd zijn. Ik heb nog een intrigerende aan-
wijzing kunnen vinden die wellicht te maken heeft 
met het lot van handschriften uit Amersfoortse 
kloosters. In de Handelingen en Mededelingen van 
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te 
Leiden over het jaar 1913-1914 (Leiden, 1914) citeert 
G.J. Boekenoogen op pag. 17 uit een brief uit 1765 
van Frans van Lelyveld aan Rijklof M. van Goens : 
“Wees zo goed en leent my eens die collectie van 
oud Duitsch goed die gij te Amersfoort hebt opge-
daen.” We zouden graag willen weten welke 
Middelnederlandse handschriften Rijklof van 
Goens in Amersfoort heeft gevonden. De hand-
schriften van Van Goens werden in 1785 in 
Rotterdam geveild. De catalogus van deze veiling 
is helaas niet bewaard gebleven.51 Laten we blij zijn 
dat Archief Eemland een klein deel van de biblio-
theek van het Sint-Aagtenklooster koestert.

Nabeschouwing
Helaas zijn uit de Amersfoortse kloosters maar 
weinig handschriften en oude drukken bewaard 
gebleven. Bij het speuren naar deze boeken zijn 
ook enkele zeer bijzondere en zelfs unieke exem-
plaren ontdekt. De inventaris van de bewaard 
gebleven boeken geeft bovendien een inkijkje in 
de dagelijkse praktijk van de Amersfoortse kloos-
terbibliotheken, in het bijzonder van het 
Sint-Aagtenklooster.

hoe boeken uit het Sint-Aagtenklooster in het 
Sint-Pietersgasthuis (het Bloklandsgasthuis kwam 
er in 1804 bij) terecht zijn gekomen. Het klooster 
en het gasthuis liggen op een steenworp afstand 
van elkaar en het is goed denkbaar dat een deel 
van het boekenbezit van het klooster in de roerige 
zestiende eeuw in het gasthuis in veiligheid is 
gebracht. 

Opmerkelijk is het feit dat het vooral juridi-
sche boeken zijn die op deze manier bewaard zijn 
gebleven. Dat was niet vreemd: het grootste 
klooster in Amersfoort had veel land binnen en 
buiten de stad en werd in de dagelijkse praktijk 
met allerlei kerkrechtelijke problemen geconfron-
teerd. De biechtvader of de mater (abdis) van het 
klooster zullen deze boeken geregeld hebben 
geraadpleegd. Deze zijn ongetwijfeld ook van nut 
geweest in het Pietersgasthuis. Het lijkt mij goed 
denkbaar dat de leiding van het klooster een eigen 
vakbibliotheekje had waarin de boeken stonden 
die bij het dagelijks bestuur van het klooster van 
nut konden zijn. FA12 past ook heel goed in deze 
bibliotheek omdat het boek werd gebruikt bij het 
voorbereiden van preken. FA13 is een opmerkelijk 
boek; had een van de patres of matres een grote 
belangstelling voor de klassieke oudheid? De 
biechtvader of de priorin van het klooster zal deze 
boeken tijdens de Beeldenstorm onder de arm 
hebben genomen en in het gasthuis in veiligheid 
hebben gebracht. We kunnen er dus met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van uit 
gaan dat het Sint-Aagtenklooster drie aparte 
bibliotheken heeft gehad: één voor de biechtvader 

Als men deze twee feiten combineert is de con-
clusie niet gewaagd dat de nummers C3 en C6 
t/m 10 uit het Sint-Aagtenklooster afkomstig zijn. 

We kunnen nu de volgende lijst opstellen van 
gedrukte boeken en handschriften die ooit in het 
bezit van het Sint-Aagtenklooster zijn geweest50:

FA1  Antifonarium diurnale (winterdeel)
FA2  Antifonarium
FA3  Thomas van Cantimpré, Bonum 
 universale de apibus
FA4  Getijden- en gebedenboek
FA5  H. Herp, Spiegel der volcomenheit +   
 Ruusbroec, Die geestelike brulocht
FA6  Dirc van Herxen, Eerste collatieboek
FA7  J. Wild, Postilla sive conciones 
 Joannis Feri
FA8  J. Wild, Postilla de sanctis
FA9  Constitutiones Clementinae
FA10  Martinus Polonus, Margarita decreti   
 seu tabula Martiniana decreti
FA11  Modus legendi abbreviaturas in utroque  
 iure sive processus iuris
FA12  Petrus de Palude, Sermones 
 quadragesimales thesauri novi
FA13  N. Perottus, Cornucopiae
FA14  Giovanni Pietro Ferrari, Practica 
 singularis ac perutlis
FA15  Latijnse preken en aantekeningen voor  
 preken op verschillende dagen
FA16  Summarium Biblicum
FA17  Theobaldus Cassinensis, Physiologus

Het klooster bevatte blijkbaar een binderij waarin 
de boeken op een eenvoudige maar fraaie manier 
werden gebonden en een identiek patroon kre-
gen. Met enige fantasie kan men zich voorstellen 

FE4 Jacobus de Voragine, Legenda aurea, 1439. 
Signatuur: Leiden, UB LTK 279. 

Het boek werd, zoals blijkt uit het colofon, 
geschreven in 1439. FE3 en FE4 zijn door dezelfde 
kopiist geschreven.48

Er zijn geen boeken uit het Observantenkloos-
ter bewaard gebleven.

Enige handschriften en oude  
drukken die in Archief Eemland 
worden bewaard, zijn afkomstig 
uit het SintAagtenklooster

Natuurlijk willen we graag weten waar de in het 
Archief Eemland bewaarde boeken vandaan 
komen. Hiervoor zijn een aantal aanwijzingen. In 
1897 kreeg de Oudheidkundige Vereniging Flehite 
(de oprichter van Museum Flehite) een aantal 
oude boeken van het St. Pieters- en Bloklands-
gasthuis.49 Het zijn de nummers C2 t/m 4 en C6 
t/m 11. Zes van deze boeken (C3, C6 t/m 10) heb-
ben een identieke band. Het betreft steeds een 
eenvoudige kalfsleren band op houten platten die 
blind bestempeld is met behulp van een aantal 
lijnen op zodanige manier dat binnen een recht-
hoek een ruitpatroon wordt gevormd. De binder 
heeft binnen de rechthoek geen kleinere stempels 
gebruikt. Deze banden hebben of hadden ook 
allemaal twee sluithaken. De onder FA1 tot en met 
FA8 opgesomde boeken dragen een eigendoms-
merk. In FA4 staat bijvoorbeeld: Liber conventus 
sororum sancte Agathe virginis Amersfordie (Boek 
van het klooster van de zusters van de heilige 
maagd Agatha te Amersfoort). Het staat dus vol-
komen vast dat deze groep FA1 t/m FA8 deel 
heeft uitgemaakt van de zusterbibliotheek van het 
Sint-Aagtenklooster. Uit deze groep hebben drie 
handschriften (FA4, FA5 en FA6) kalfsleren ban-
den van het geometrische type. Ook hebben ze de 
sluithaken waarmee wij inmiddels vertrouwd zijn. 


