UvA-DARE (Digital Academic Repository)

C
Biemans, J.
Published in:
Letters: een verzameling columns

Link to publication

Citation for published version (APA):
Biemans, J. (2009). C. In G. Unger, & J. Biemans (Eds.), Letters: een verzameling columns [Den Haag]:
Koninklijke Bibliotheek.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s),
other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating
your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask
the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam,
The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

Download date: 30 Sep 2020

C
English homepage
Contact Sitemap Printen

C
De meeste boeken hebben niet het eeuwige leven. De mens houdt van opruimen en als
een in onbruik geraakt handschrift toch moet worden afgedankt, dan is het bijna
onverwoestbare perkament nog voor allerlei doelen bruikbaar. Schoenmakers snijden
er mallen uit voor de verschillende maten schoenen die ze maken, orgelbouwers maken
er pakkingen van om orgelpijpen luchtdicht af te sluiten, meubelmakers koken er lijm
van en in barre financiële tijden laten muntmeesters rondjes perkament op elkaar
plakken om er noodmunten van te slaan. Ook boekbinders waren tuk op afgedankt
perkament. Zij verwerkten het in en om nieuwe boekbanden, als
verstevigingsmateriaal, als dek- en schutbladen of als omslag.
Dit is een dubbelblad uit een boek waarin opgegeven wordt welke Latijnse gebeden op welke dagen en op welke uren
van de dag in het Officie gebeden moeten worden. Opmerkelijk is dat de Latijnse teksten soms opschriften dragen in
het Middelnederlands, in dit geval voor Dunredag en Vridagis. Deze aanwijzingen in de volkstaal maken het
waarschijnlijk dat dit boekje bestemd was voor kloosterzusters.
Het begin van de verschillende tekstonderdelen, zoals het invitatorium (uitnodiging om aan het gebed deel te
nemen), de lectio (lezing), ymnus (hymne) en collecta (gebed), wordt aangegeven door middel van een rode initiaal
of beginletter van twee regels hoog. De ‘eerste lezing’ (lectio prima) voor de donderdag begint met een C: Cum
ingressus esset Abram egyptum… (Abraham trok Egypte binnen; Genesis 12).
De C als begin- en sierletter was aan de rechterkant niet open maar werd in dit soort gotische handschriften vaak
afgesloten met een dun rood lijntje. Alle initialen en opschriften zijn hier geschreven met een rode kleurstof om ze
goed in het oog te laten springen. In het Nederlands van de Middeleeuwen werd die kleur ‘rubrijc’ genoemd (afgeleid
van het Latijnse rubrum: rood) en daarom spreken we van ‘rubricatie’. Ook het moderne woord ‘rubriek’ gaat daarop
terug.             
Jos Biemans
Dubbelblad uit waarschijnlijk een Ordinarus Officii, gebruikt als dekblad aan de binnenzijde van een vijftiendeeeuws handschrift: hs. 133 E 6; het fragment stamt uit een handschrift van de tweede helft van de dertiende eeuw
dat mogelijk in Limburg was vervaardigd en vermoedelijk ca. 145-150 x ca. 100 mm groot was).
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