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AMSTERDAM IN DE LATE MIDDELEEUWEN 

2, 

Koorbijbel. Amsterdamse 
penwerkverluchti ng met 
honden kop. Hs. I A 1, fol. 6r. 
Foto: Monique Kooijmans. 

3. 

Koorbijbel. Haarlemse 
geschilderde decoratie met 
draakje. Hs. JA 7, fol. 1r. 
Foto: Monique Kooijmans. 

Literatuur 
---- - - 
Margriet Hillsman n, 
'Penwerk: een eigen 
vorm van boekdecoratie 
in vijftiende-eeuwse 
Noordnederlandse 
handschriften'. in: 
Jos.M.M. Hermans 
(red.), Middeleeuwse 
handschriftenkunde in de 
Nederlanden 1988. Verslag van 
deGroningseCodicologendagen 
28-29 april 1988 (Grave 
1989), 13-28. 

Jos A.A.M. Biemans, 
'Amsterdam'. in: Ad 
Leerintveld en Jan 
Bed aux (red.), Historische 
stadsbibliotheken in 
Nederland. Studies over 
openbare stadsbibliotheken in 
de Noordelijke Nederlanden 
vanaf circa 1560 tot 1800 
(Zutphen 2016). 13-20. 

Ed van der Vlist, 
'Middeleeuwse 
metadata. Boeken van de 
Amsterdamse kartuizers', 
in: Marjolein Hogenbirk 
en Lisa Kuitert, m.m.v. 
Paul Dijstelberge en Jessica 
wittejred .), Schriftgeheimen. 
Opstellen overschrift en 
schnftcultuur(Amsterdam 
2017), 432-447. 

2. 

zegt tijdens de Alteratie in 1578, toen Amsterdam 
het katholicisme inruilde voor het protestan 
tisme, maar het kan ook eerder gebeurd zijn - is 
de koorbijbel naar de Stadsbibliotheek over 
gebracht, om in later tijd via de librije van het 
Athenaeum Illustre een veilige haven te vinden in 
de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. 

Rond 1600 werd het handschrift niet alleen 
herbonden, maar ook duchtig herschikt. 
Sindsdien staan de Bijbelboeken in de gangbare 
volgorde, beginnend met Genesis en eindigend 
met Openbaringen. Maar oorspronkelijk waren 
ze opgenomen in de volgorde waarin ze in de 
loop van het kerkelijk jaar gelezen werden. Onze 
Biblia de tempore, zoals zo'n voor liturgisch gebruik 
bedoelde koorbijbel heet, besloeg toen nog 
vier banden en moet sterk geleken hebben op 
een eveneens vierdelige Bib/ia de tempore (nu in 
de Koninklijke Bibliotheek in Brussel) die in 
gebruik geweest is bij de kartuizers in Utrecht. 

Aanwijzingen bij de eigenlijke tekst herinneren 
aan dat liturgische groepsgebruik. Her en der 
wordt aangegeven op welke zondag de lezing 
van een bepaald Bijbelboek begint en soms 
wordt vermeld dat een passage gelezen dient 
te worden in refectorio: in de refter, de eetzaal 
van een klooster, tijdens de gezamenlijke 
maaltijd. In de marges markeren letters A-H 
telkens de acht lezingen voor de zondagen en 
markeren letters P, Sen T (voor Primo, Secundo 
en Tertio lectio) de drie lezingen voor de week 
dagen. Dergelijke 'metatekst' doet gebruik 
door kartuizers vermoeden, een contemplatieve 
kloosterorde waar het geschreven woord in 
hoog aanzien stond. Waarschijnlijk is de koor 
bijbel gemaakt voor, en in gebruik geweest in, 
het enige kartuizerklooster dat Amsterdam rijk 
was, het klooster Sint Andries ter Zaliger Haven, 
net buiten de Haarlemmerpoort. 

Wie weet is het manuscript daar ook vervaardigd, 
maar veel aannemelijker is dat het afgeschreven 
en van rood-blauwe penwerkversiering voor 
zien is door de tertianen van het Paulusconvent 
aan de Oudezijds Achterburgwal. De bewoners 
behoorden tot de derde orde van de franciscanen, 
bestemd voor leken die een kloosterlijk leven 
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1300-1600 

wilden leiden. De Amsterdamse tertianen produ 
ceerden manuscripten, dat staat vast. Zo is er 
een prachtig manuscript met heiligenlevens 
bewaard gebleven dat blijkens een colofon in 
1450 voltooid werd door broeder Peter, priester 
in het Amsterdamse Paulusconvent. De uitvoe 
rige penwerkversiering in dat manuscript komt 
stilistisch naadloos overeen met die in onze koor 
bijbel. Een in deze beide en andere manuscripten 
opduikend, sprekend motiefje is de kop van een 
lodderig ogende hond - een knipoog van broeder 
Petrus of een medebroeder persoonlijk. 

Amsterdam en Haarlem 
Naast penwerkversiering bevat het handschrift 
ook een aantal bladen met decoratie in verf en 
bladgoud. In enkele initialen zijn bovendien 
portretten van profeten aangebracht. Deze 
veelkleurige, geschilderde verluchting lijkt aan 
te tonen dat er in het laat-vijftiende-eeuwse 
Amsterdam naast kopiisten ook miniaturisten 
werkzaam waren, maar schijn bedriegt. De stijl 
van de geschilderde decoratie is namelijk op en top 
Haarlems en kan beschouwd worden als navolging 
van de zogeheten Meester van de Haarlemse Bijbel. 

Niet Amsterdam maar Haarlem was inder- 
tijd de belangrijkste stad in de regio, ook op 
ambachtelijk en artistiek gebied. Geschilderde 
handschriftverluchting waarvan vaststaat dat 
ze in Amsterdam vervaardigd is, kennen we 
niet. De koorbijbel illustreert waartoe de 'crea 
tieve industrie' in middeleeuws Amsterdam 
als het ging om handschriftenproductie wel en 
niet in staat was. Voor hoogwaardig schrift en 
penwerkversiering kon men terecht binnen de 
stadsmuren, maar voor geschilderde decoratie 
moest worden uitgeweken naar steden met meer 
importantie - in dit geval Haarlem. 

Summary 
------ 

With its more than one thousand leaves in seven 
volumes. this Bible from circa 1480 is the most impressive 
medieval manuscript in the Allard Pierson collections. 
It demonstrates what the 'creative industry' in fifteenth 
century Amsterdam could (and could not) accomplish. 
Amsterdam scribes were capable of high-quality script 
and intricate pen-flourishes, but for miniatures and other 
painted decoration one had to go to nearby Haarlem. 
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