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Wie in de St. Walburgiskerk van Zutphen de 
librijeruimte binnengaat, stapt de middel-
eeuwen in. De gewelfde ruimte, de pilaren,  
de glas-in-lood ramen, maar bovenal de donker-

houten lessenaars met daarop oude boeken aan kettingen, 
brengen de bezoeker terug in de tijd. Om precies te zijn: terug 
naar 1564, het jaar dat deze ‘Benedenlibrije’ voor het eerst 
wordt open gesteld. Er is sindsdien niets wezenlijks veranderd.

Het 450-jarig bestaan in 2014 van deze enige nog bestaande ket-
tingbibliotheek van Nederland en een van de weinige in 
Europa, vormde de aanleiding voor een congres over histori-
sche stadsbibliotheken in Nederland. In de Zutphense St. Wal-
burgiskerk presenteerden boekhistorici en collectie beheerders 
de oude bibliotheken van Alkmaar, Enkhuizen, Edam, Amster-
dam, Rotterdam, Franeker, Deventer en natuurlijk de jubile-
rende Librije van Zutphen zelf. Deze bijdragen vielen zo in de 
smaak en leverden zoveel interessante informatie op dat beslo-
ten werd de teksten om te werken tot artikelen en uit te geven 
in deze publicatie. Aan de acht congresbijdragen zijn artikelen 
toegevoegd over de historische bibliotheken van Haarlem, 
Leiden, Gouda, Utrecht, Groningen, Antwerpen, Maastricht en 
de stadsbibliotheken in de provincie Zeeland. Op deze manier 
wordt een boeiend beeld gegeven van de eerste stedelijke biblio-
theken in (voornamelijk) de Noordelijke Nederlanden.

Stedelijke bibliotheken
Deze bundel gaat over historische stadsbibliotheken in de 

Nederlanden die zijn gesticht in de zestiende of  zeventiende 
eeuw. Bibliotheken die later zijn ontstaan bijvoorbeeld in de 
Zuidelijke Nederlanden uit kloosterbibliotheken die op last van 
de Franse overheid opgeheven werden (Brugge, Gent), blijven 
buiten beschouwing. In de boek- en bibliotheekwetenschap 
worden stadsbibliotheken gerekend tot de institutionele biblio-
theken.1 Het zijn bibliotheken die door een stedelijke regering 
zijn opgericht, door de stad worden onderhouden en die voor 
ingezetenen van een stad toegankelijk zijn. Een stedelijke 
bibliotheek wordt ook wel bibliotheca publica (openbare biblio-
theek) genoemd. De term bibliotheca publica wordt in de zes-
tiende- en zeventiende-eeuwse bronnen gebruikt om dit type 
bibliotheek te onderscheiden van de privébibliotheken van 
geleerden en van welgestelde bibliofielen of van de bibliothe-
ken van bestuurs- of rechtscolleges die alleen voor de eigen 
functionarissen toegankelijk zijn. 

Deze privébibliotheken konden overigens vele malen groter en 
aanzienlijker zijn dan een stadsbibliotheek.2 Blijkens zijn 
eigenhandige catalogus telde de bibliotheek van Gerardus Joan-
nes Vossius (1577-1649) 3.800 boektitels en volgens de veilingca-
talogus van de bibliotheek van Nicolaas Heinsius (1620-1681) 
bezat deze geleerde 13.000 banden.3 De bibliotheek van Adriaan 
Pauw (1585-1653), raadpensionaris van Holland en onder andere 
Heer van Heemstede, geldt als de grootste privébibliotheek en 
telde 16.000 banden.4 De ongeveer 2.500 banden die de Leidse 
jurist Johannes Thysius (1622-1653) naliet ‘tot publijque dienst 
der studie’, werden dankzij een door dezelfde mecenas nagela-
ten bedrag van 20.000 gulden in een nieuwgebouwde biblio-
theek geplaatst. Dit door Arent van ’s-Gravesande ontworpen 
classicistische gebouw met op de eerste verdieping een fraaie 
bibliotheekzaal is tot op de dag van vandaag te bewonderen in 
het centrum van Leiden. De boeken zijn nu via de Leidse uni-
versiteitsbibliotheek te raadplegen. Zo werd een privébiblio-
theek een voor studerenden toegankelijke instelling.5 

Privébibliotheken en de boekencollecties van instituten als 
kerken en kloosters, maar ook van administratieve of juridi-
sche colleges (Hof van Holland, Hof van Gelre) vallen dus 
buiten het bestek van dit boek.6 Verderop in deze inleiding zal 
duidelijk worden dat het onderscheid ‘kerkelijk’ of ‘stedelijk’ 
niet altijd even gemakkelijk te maken valt, niet bij de oprich-
ting van een stedelijke bibliotheek aan het einde van de zes-
tiende of in de zeventiende eeuw en ook niet later in de tijd. 

Inleiding – Historische stadsbibliotheken in de
Noordelijke Nederlanden

Ad Leerintveld

habent sua fata libelli

Interieur ‘Benedenlibrije’ Librije St. Walburgiskerk te Zutphen (1564). 

De enige nog bestaande Nederlandse kettingbibliotheek. Foto: Henk 

Koopman
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Stadsbibliotheken nemen namelijk vaak de boeken uit kerke-
lijk bezit op in hun collecties. De beroemde monumentale 
Joodse bibliotheek, Ets Haim, te Amsterdam, wordt dus niet 
behandeld.7 Ook priesterbibliotheken en bibliotheken van 
katholieke orden en congregaties blijven goeddeels buiten 
beschouwing.8 

Het beeld dat hier van de geschiedenis van de stedelijke biblio-
theken in de Noordelijke Nederlanden wordt gegeven, kan 
overigens niet volledig zijn. Over sommige oude stadsbibliothe-
ken was een afzonderlijk artikel niet mogelijk. Zij ontbreken, 
maar in een aparte lijst worden ze wel genoemd met verwij-
zing naar relevante literatuur.

Vergelijking in context
De in deze bundel verzamelde artikelen nodigen uit om de 

gang van zaken in de ene stad met de andere te vergelijken. In 
de context van het geheel blijkt de ene bibliotheek op een enkel 

punt heel afwijkend te zijn van de andere, terwijl ze op andere 
punten juist weer erg overeenkomen. Enkele van deze vergelij-
kingspunten komen in deze inleiding aan bod.9

Ontstaan
Sommige stedelijke bibliotheken zijn opgericht (of inge-

richt) krachtens een besluit van de stedelijke regering. Archief-
stukken staven dit bijvoorbeeld voor Utrecht (1584), Franeker 
(1585), Haarlem (1596), Rotterdam (1604), Groningen (1615) en 
Maastricht (1662). Voor andere stadsboekerijen kan een jaar 
van ontstaan worden afgeleid uit documenten met betrekking 
tot de aankoop van nagelaten boeken. Dit is het geval in Deven-
ter (de collectie van pastoor Phoconius in 1560), Edam (in 1575 
nalatenschap van predikant Paulus Pieterszoon), Enkhuizen 
(1588, legaat Gerard Vesterman, ‘dienaar des godl. woorts’) en 
Gouda (1594, pastoor Frederick de Lange). Helaas zijn er ook 
steden waarvan geen enkel archiefstuk met betrekking tot  een 
mogelijk begin van de bibliotheek bewaard is gebleven. Een 

Bibliotheekzaal van de Bibliotheca Thysiana te Leiden (1655), gezicht naar het Noorden. Opvallend is de moderne, zeventiende-eeuwse inrichting: 

wandkasten met een hek ervoor. Foto: Paul Hoftijzer.
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brand in de Nieuwe Kerk te Amsterdam in 1645 vernietigde het 
daar aanwezige archief. Van de Amsterdamse stadsbibliotheek 
is dus geen ‘geboortecertificaat’ voorhanden.10

De stichting van een stedelijke bibliotheca publica juist aan het 
einde van de zestiende eeuw wordt wel in verband gebracht 
met de Opstand van de Verenigde Nederlanden tegen Spanje. 
Vanaf 1572 kozen steeds meer steden de zijde van Willem van 
Oranje. Men omarmde de Reformatie en nam afstand van het 
katholieke geloof. De steden die overgingen naar de Prins 
kozen zich een hervormde regering. Katholieken werden uitge-
sloten van bestuurlijke functies en kerken en kloosters werden 
geconfisqueerd of ‘geannoteerd’.11 Roerende goederen als de 
boeken uit de klooster- en kerkbibliotheken werden verkocht 
of kwamen ter beschikking van de stad. Dat dit niet in elke 
stad op eenzelfde wijze geschiedde, leren de lotgevallen in 
Gouda, Haarlem, Leiden en Utrecht. In Gouda werden de 
boeken van de St. Jan in 1594 geconfisqueerd. Deze kerkbiblio-
theek werd de stadsbibliotheek en aan de collectie van de  
St. Jan werden in 1637 de boeken uit het klooster van de colla-
tiebroeders en in 1645 die van het klooster Stein toegevoegd. In 
Haarlem werd het bezit van de katholieke instellingen in 1581 
verbeurd verklaard, maar in de bibliotheek zijn eigenlijk 
alleen boeken van de Jansheren uit de Commanderie van  
St. Jan te vinden. In de bibliotheek van Leiden zijn in de zes-
tiende eeuw geen boeken uit Leidse kloosters of kerken opgeno-
men. In Utrecht werden de boeken van kloosters en kapittels 
in 1581 geïnventariseerd, maar pas in 1584 werd met een 550 à 
600 banden uit Utrechtse kloosters in het koor van de Janskerk 
de stadsbibliotheek ingericht. De kapittelbibliotheken zouden 
pas in 1844 in de stadsbibliotheek terecht komen. In Maastricht 
lag de situatie geheel anders. Door het ‘simultaneum’, het 
gedeelde gezag van de prins-bisschop van Luik en de Staten-
Generaal, konden de kloosterbibliotheken hier blijven bestaan 
tot aan de Franse tijd. In het katholieke zuiden was uiteraard 
geen sprake van confiscatie. In Antwerpen werkte het katho-
lieke stadsbestuur in 1608 – 1609 eendrachtig samen met het 
kapittel van de Onze Lieve Vrouwekathedraal om een stads-
bibliotheek te stichten. De librije van het katholieke Hulst in 
Zeeuws-Vlaanderen viel pas in 1645 bij de inname van de stad 
door Frederik Hendrik in handen van de protestanten. De 
boeken eruit raakten verspreid over de Zuidelijke Nederlanden 
of werden vernield om het materiaal (leer, perkament) 
opnieuw te gebruiken.

Bij gebrek aan archivalia over Amsterdam heeft Biemans de 
gang van zaken in andere steden in schema gebracht. In zijn 
bijdrage over Amsterdam tracht hij vergelijkenderwijs de waar-
schijnlijkheid te onderzoeken dat de stadsbibliotheek zou zijn 
ingericht met in beslag genomen boeken uit opgeheven 
Amsterdamse kloosters. Hij komt tot een negatieve uitkomst en 
concludeert dat de Amsterdamse stadsbibliotheek een voortzet-
ting is van de bibliotheek die al in de Nieuwe Kerk aanwezig 
was. In Amsterdam en Gouda is dus sprake van een zekere con-

tinuïteit; de boeken bleven waar ze waren en alleen het gezag 
erover veranderde. In andere steden (Leiden, Franeker en Gro-
ningen) vormen de bibliotheken uit kloosters en kerken echter 
niet de basiscollectie voor de bibliotheek van de stad of de uni-
versiteit.

Huisvesting
Een tweede punt van vergelijking vormt de huisvesting van 

de bibliotheek. Gezien de hierboven aangeduide continuïteit is 
het niet verwonderlijk dat in de meeste steden de bibliotheek 
gevestigd was en bleef in de kerk. In Zutphen werd tussen 1561 
en 1564 aan de St. Walburgiskerk een aparte bibliotheekruimte 
gebouwd. Net als de oude librije van Hulst werd deze ruimte 
ook verfraaid met gebeeldhouwde afbeeldingen van heiligen 
met een boek als attribuut.12 Ook in andere steden was een  
speciaal boekenvertrek ingericht. In Rotterdam werd, toen de 
St. Laurenskerk voor de hervormde eredienst gebruikt ging 
worden, naast de voormalige sacristie een kerkenraadskamer 
ingericht met daarboven de bibliotheekruimte. In Edam en 
Enkhuizen werd aan de zuidzijde van respectievelijk de Grote 
of St. Nicolaaskerk en de St. Gommarus- of Westerkerk een 
nieuw portaal gebouwd waar op de eerste verdieping de librije 
werd gevestigd. Ook in Alkmaar was de bibliotheek op het 
zuiden te vinden, namelijk boven de hoofdingang van de Grote 
of St. Laurenskerk.

Hoe de boeken in deze bibliotheekruimten werden 
geplaatst, valt gelukkig op drie plaatsen in Nederland nog te 
zien. In de librije van de Walburgiskerk te Zutphen liggen in 
leer gebonden folianten op zogenaamde lectrijnen aan een ket-
ting die met een ring aan een ijzeren roede boven de lectrijn is 
bevestigd. Hier heeft een lectrijn, ook wel pulmt (Latijn: pulpi-
tum) of in het Middelnederlands pulpit genaamd, twee schuin 
geplaatste leesplanken waarop de boeken rusten. Een houten 
richel voorkomt dat de boeken van de planken schuiven. 
Tussen twee lectrijnen staat een bank waarop de lezers kunnen 

Interieur Librije Zutphen. Lectrijnen met dubbele leesplank, waar-

boven een stang waaraan van weerskanten met kettingen boeken zijn 

vastgemaakt.
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plaatsnemen. Dit is waarschijnlijk het oudste type van een 
inrichting van een kettingbibliotheek.13 De Edamse librije heeft 
ook dergelijke lectrijnen. De Amsterdamse stadsbibliotheek 
moet in de beginjaren in de Nieuwe Kerk eveneens dit type 
inrichting hebben gekend.14 

Een ander, waarschijnlijk zeventiende-eeuws type toont de 
ter plaatse bewaard gebleven librije van de Westerkerk te 
Enkhuizen. Hier staan de boeken in kasten waaraan leesplan-
ken zijn bevestigd. Aan de bovenzijde van de band van het boek 
was met een klamp een ketting bevestigd. En deze kettingen 
zaten met ringen aan een stang die tegen de kast was gemon-
teerd. Om met zo kort mogelijke kettingen toe te kunnen ston-
den de boeken op hun kop op de plank. Lezers hoefden het 
boek om het te raadplegen alleen maar te kantelen. Stangen en 
kettingen zijn in de negentiende eeuw verwijderd, maar aan 
de kasten en de boeken zijn de sporen ervan nog steeds zicht-
baar.

Varianten van beide typen15 zullen in de verschillende 
bibliotheken aanwezig geweest zijn, maar daarvan zijn alleen 
nog sporen te vinden in archieven waar rekeningen voor plan-
ken en kettingen bewaard zijn (Gouda, Deventer), in verslagen 
van reizigers die de bibliotheek hebben bezocht (Alkmaar, Rot-
terdam, Deventer), of op afbeeldingen. Beroemd is de gravure 
naar een tekening van Woudanus van de Leidse universiteitsbi-
bliotheek in 1610. Hierop is te zien dat de boeken rechtop staan 
in een ‘kast’ met één plank. Ze zijn met een ketting vastge-
maakt aan een stang die boven een schuine lessenaar is gemon-
teerd. Aan de lessenaars aan het begin van de rij ‘kasten’, kan 
men staande de boeken raadplegen. Of tussen de kasten banken 
staan, is niet zichtbaar.

Door de groei van de collecties was de berging en raadpleging 
op lectrijnen niet efficiënt meer en ging men over tot een inrich-
ting met kasten langs de wanden (Leiden, Franeker, Gouda, 
Amsterdam). Een hek of balustrade voor de kasten zorgde ervoor 
dat de bezoekers niet zelf de boeken van de plank namen. Ze 
werden hun aangereikt door de bibliothecaris.

Beheer
Een derde aspect dat uitnodigt tot een vergelijking van de 

gang van zaken in de diverse steden is het beheer van de biblio-
theek. Vóór de overgang van de stad naar de Prins en dus de 
gereformeerde religie werden de bibliotheken in de kerken, 
publieke ruimtes bij uitstek, beheerd door de katholieke kerk. 
Kerkmeesters hadden de zorg voor de bibliotheek. Ze werden 
daarbij soms bijgestaan door de rector van de plaatselijke 
Latijnse school. Bewaard gebleven kerkelijke archieven (Zut-
phen, Gouda) geven inzicht in dit beheer. Na de Alteratie 
neemt de protestante stedelijke overheid met de bibliotheek 
ook het beheer ervan over. Er worden beheerders aangesteld, 
vaak leden van de vroedschap en een of meer predikanten. De 
dagelijkse zorg kwam meestal neer op de koster of zijn vrouw 
(Amsterdam, Rotterdam). In Gouda was het beheer in handen 

van het College van librijemeesters dat tot 1979 heeft bestaan. Het 
rijke archief van dit college maakt het mogelijk een gedetail-
leerd beeld te krijgen van het beheer, namelijk over de collec-
tievorming en het feitelijke beheer van de collectie (plaatsing, 
onderhoud, toezicht op het gebruik).

Voor de opbouw of uitbreiding van de collectie stelde de 
stedelijke overheid budgetten beschikbaar. Dit gebeurde niet 
alleen in Gouda, maar er zijn ook archivalia die dit aantonen 
voor Alkmaar, Maastricht, Deventer en andere steden. De 
invloed van de stedelijke overheid of de predikanten op de col-
lectievorming verschilt per stad. Illustratief is de acquisitie 
voor de Alkmaarse librije in 1601. De vroedschap vaardigde toen 
naar de veiling van de bibliotheek van Daniël van der Meulen 
in Leiden de predikant Cornelis Hillenius én de oud-schepen 
Adriaen Hendriksz Rabbi af om boeken te kopen. Overigens 
groeide in veel steden de bibliotheekcollectie door legaten, 
nalatenschappen of schenkingen.
 Behalve het uitzonderlijk rijke archief van het Goudse College 
van librijemeesters geven ook archieven in andere steden inzicht in 
het dagelijks beheer van de stadsbibliotheek. Men komt er beta-
lingen tegen voor schoonmaak, voor het maken van lectrijnen en 
boekenkasten, voor de levering van kettingen en voor het binden 
van de boeken in leer of perkament of het herstellen van de 
banden. Ook uitgaven voor het maken van sleutels en sloten 
komt men geregeld tegen in de stadsrekeningen (Leiden, Alk-
maar, Zutphen). In Alkmaar is zelfs sprake van een sleutel-
contract waaruit duidelijk wordt dat de burgemeesters van de 
stad de sleutel hadden van de bibliotheek. 

Catalogi en inhoud
Uiteraard laten de historische stadsbibliotheken zich ook 

met elkaar vergelijken op hun inhoud. Daartoe zijn er studies 
en catalogi uit de negentiende en twintigste eeuw voorhanden 
van vrijwel alle stedelijke boekenverzamelingen die hierachter 
worden beschreven. Moderne catalogi zijn er slechts voor een 

Interieur Librije Westerkerk enkhuizen. Kasten met een leesplank 

eraan. De stang en de kettingen waarmee de boeken geketend waren, 

zijn in de negentiende eeuw verwijderd.
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enkele verzameling. De collectie van Zutphen is recent voor-
beeldig en uitgebreid beschreven in een wetenschappelijke 
catalogus.16 Van de collectie uit de Alkmaarse librije verschijnt 
nog dit jaar een catalogus.17 Voor de bibliotheken in de andere 
steden zijn we – naast de bewaard gebleven boeken zelf 
natuurlijk – aangewezen op handgeschreven inventarissen en 
in vroeger tijden gedrukte catalogi om meer over de collecties 
te weten te komen. Gelukkig zijn voor veel bibliotheken derge-
lijke lijsten overgeleverd.18 Ze werden voor verschillende doel-
einden gemaakt: ter inventarisatie van het bezit, maar ook als 
een soort van plaatsingslijst die nodig was bij de herordening 
van de boeken bij de verplaatsing van de bibliotheek naar een 
grotere ruimte (Amsterdam, Franeker, Leiden). Catalogi dien-
den ook om lezers (of bibliotheekpersoneel) de weg te wijzen 

door de collectie. De plankcatalogus van de Goudse librije is hier-
van een uniek voorbeeld. Ze bestaat uit houten plankjes die 
beplakt zijn met papier waarop de titels zijn geschreven van de 
boeken die op één plank in de boekenkast staan. De plankjes 
werden aan de kast gehangen. Oude spijkers in de boekenkas-
ten van de Enkhuizer librije wijzen ook op dit gebruik. 

De eerste catalogus van de bibliotheek te Antwerpen die in 
1609 werd uitgegeven, blijkt met een bijzonder doel te zijn 
gemaakt. Zij diende om toekomstige sponsoren voor de biblio-
theek over te halen om boeken te schenken. Ook andere biblio-
theekcatalogi (Leiden, Groningen) vermelden met dat doel de 
namen van de donoren van de boekwerken in hun catalogi.

De eerste catalogi van Leiden (1595), Franeker (1601), Ant-
werpen (1609) en Groningen (1619) geven als eerste titel de 
monumentale Biblia Regia, de door Christoffel Plantijn in de 
jaren 1568-1572 gedrukte polyglotbijbel in acht delen. Dit hoogte-

gravure naar een tekening van Woudanus van de Leidse Universiteits-

bibliotheek in 1610. Afbeelding: Wikimedia Commons.
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punt uit de zestiende-eeuwse typografie was een begeerd bezit 
voor meer steden. In de bibliotheken van Haarlem19, Alkmaar, 
Enkhuizen, Gouda, Deventer en Nijmegen20 is een exemplaar 
aanwezig.
 Kijken we op grond van de catalogi naar de inhoud van de 
bibliotheek, dan zien we dat aanvankelijk in alle bibliotheken 
theologische werken de meerderheid vormen. Naarmate een 
collectie mettertijd groeide, kwamen daar juridische (Zut-
phen), medische (Enkhuizen, Alkmaar, Deventer), botanische  
(Enkhuizen) en algemeen wetenschappelijke werken (Gouda) 
bij. De bibliotheken van Edam en Zutphen bezitten daarnaast 
relatief grote aantallen boeken die op de Latijnse school in 
gebruik waren. Het overgrote deel van de boeken in de hier 
gepresenteerde stadsbibliotheken is in het Latijn. Het meren-
deel is gedrukt in de zestiende eeuw en werd ofwel als nieuw 
boek aangeschaft (Zutphen, Deventer, Gouda, Rotterdam), 
ofwel als een tweedehands boek verworven op een veiling (Alk-
maar) dan wel verkregen uit schenkingen of legaten (Edam, 
Enkhuizen). 

De overgeleverde lijsten, inventarissen en catalogi maken 
het mogelijk om naast de inhoud aan titels ook de groei van 
een bibliotheekcollectie te volgen en vast te stellen wat op een 
bepaald moment in de bibliotheek aanwezig is. Voor collecties 
als die van Amsterdam, Leiden, Gouda, Zutphen, Deventer, 
Franeker, Groningen en Maastricht levert dat een dynamisch 
beeld op, terwijl andere, min of meer gesloten collecties als die 
in Alkmaar, Enkhuizen en Edam een statisch beeld geven. 

Stedelijke collecties kunnen natuurlijk ook onderling met 
elkaar vergeleken worden. Zo blijkt de Alkmaarse librije een 
steviger gereformeerd karakter te kennen dan andere stadsbi-
bliotheken en onderscheidt de librije van Edam zich door een 
relatief groot aantal werken in haar collectie van de Zwitserse 
reformator Heinrich Bullinger.

Gebruik
Bij deze bundeling van artikelen over zoveel historische 

stadsbibliotheken dient zich natuurlijk de vraag aan naar het 
gebruik van deze bibliotheken. Met welk doel wilden zoveel 
stedelijke regeringen aan het einde van de zestiende of in het 
begin van de zeventiende eeuw een stadsbibliotheek inrichten? 
Voor wie werden de bibliotheken gesticht?

De nog altijd aanwezige bibliotheken van Zutphen en 
Enkhuizen tonen hun boeken op lectrijnen en kastplanken. 
Opvallend is dat in beide bibliotheken voornamelijk grote 
boeken, boeken in folioformaat, aanwezig zijn. Ook in andere 
steden (Alkmaar, Gouda, Rotterdam, Deventer) is dit het geval. 
Dit wijst op een openbaar gebruik. Voor particulieren waren 
gebonden folianten te kostbaar en waarschijnlijk ook te groot 
om in de privébibliotheek op te nemen. De Leidse bestuurders 
van stad en universiteit trachtten in 1575 voor hun pas opge-
richte universiteit boeken uit de abdij van Middelburg te kopen 
‘voor den geenen, die alsnoch van boucken niet en zijn voorsien 

ende geenen middel en hebben omme voor hem te coopen’. Deze 
poging mislukte maar geeft wel de intentie weer waarmee men 
een openbare bibliotheek wenste in te richten. Dit blijkt ook uit 
raadsbesluiten zoals in 1604 in Rotterdam genomen. Op initia-
tief van de stedelijke dominees werd toen in Rotterdam geld 
vrijgemaakt om een ‘publycke Bibliotheke’ op te richten ‘om 
mettertijdt (…) een vermaerde librarie binnen deser stede te 
crygen’. De stedelijke bibliotheek moest dus openbaar zijn en de 
roem van de stad vergroten.

Over wie de boeken gebruikte, zijn nauwelijks getuigenissen 
bewaard.21 Afgaande op de aard van de boeken moeten we als 
gebruikers van de oudste gedeelten uit de bibliotheekcollecties 
denken aan kerkelijke functionarissen. Vóór de Alteratie zijn 
dat katholieke priesters en kanunniken, daarna dominees en 
ouderlingen. Voorts zullen ook juridisch geschoolde stedelijke 
bestuurders van de openbare verzameling gebruik gemaakt 
hebben. 

De librijen van Edam en Zutphen bevatten relatief veel 
schoolboeken die op de Latijnse school in gebruik waren. In 
Edam was de librijeruimte tevens schoollokaal van de Latijnse 
school. In Zutphen is een deel van de collectie schoolboeken 
aan de librije nagelaten door rector Derk van Velp die in 1569 is 
gestorven. Scholieren van de Zutphense Latijnse school die 
naast de Walburgiskerk was gevestigd, hebben deze school-
boeken waarschijnlijk niet in de librije geraadpleegd.

Studenten die bijvoorbeeld in Alkmaar de Latijnse school 
doorliepen ten einde aan de Leidse universiteit theologie te 
gaan studeren om dominee te worden, hebben de Alkmaarse 
librije nauwelijks gebruikt. En eenmaal in Leiden hadden ze 
ook daar nauwelijks toegang tot de bibliotheek. Leiden kende 
sinds 1595 een Ordonnantie over het ‘gebruyck der sleutelen’; 
hierin was voor de studenten niets geregeld.22 Ook tot de biblio-
theken in Franeker, Groningen en Utrecht hadden studenten 
slechts op bepaalde tijden toegang tot de bibliotheek, en dan 
nog vaak onder toezicht. In Gouda stelt het reglement uit 1612 
dat alleen eerbare mannen van onbesproken gedrag van de 
bibliotheek gebruik mogen maken, geen vrouwen of kinderen.

Het lijkt er dus inderdaad op dat de bibliotheek werd gezien 
als een prestige-object voor de stad, een middel om de stad te 
promoten. Stadsbesturen namen om die reden dan ook graag 
de boeken van hun beroemde geleerde inwoners op in de stads-
collectie. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Alkmaar met de boeken 
van Pieter van Foreest en in Enkhuizen met de boeken van 
Bernardus Paludanus. In later eeuwen werd om deze redenen 
bijvoorbeeld in Rotterdam een Erasmuscollectie bijeengebracht 
en in Haarlem een verzameling rond de vermeende uitvinder 
van de boekdrukkunst Laurens Jansz. Coster.

Toekomst
Deze bundel Historische stadsbibliotheken in Nederland is een bij-

drage tot de bibliotheekgeschiedenis. Voor het eerst zijn artike-
len over zestien stedelijke bibliotheken bijeengebracht. Het 
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laatste woord over de stadsbibliotheek in de Noordelijke Neder-
landen tussen 1550 en 1800 kan dit boek uiteraard niet zijn. De 
bundel vraagt aandacht voor de gelukkig nog ter plekke 
bewaard gebleven librijes van Zutphen en Enkhuizen. De librije 
van Zutphen is een erkend monument en wordt wettelijk 
beschermd.23 Ook de unieke stadsbibliotheek van Enkhuizen 
verdient een monumentenstatus. Hetzelfde geldt voor de histo-
rische stedelijke boekencollecties die ondergebracht zijn in 
andere instellingen als archieven en universiteitsbibliotheken. 
Boeken die door hun inhoud, hun herkomst of hun gebruik 
historische banden met de stad hebben, zijn voor menige stad 
blijvende monumenten van roem en aanzien.

De hier gebundelde studies presenteren veel informatie 
over de verschillende stadsbibliotheken. Er is al veel tot stand 
gebracht: collecties zijn bewaard, geconserveerd en waar nodig 
gerestaureerd; van aantal stadsbibliotheken bestaan of komen 
wetenschappelijke catalogi; veel boeken zijn beschreven in 
moderne online catalogi en voor wetenschappelijk onderzoek 
of tentoonstellingen beschikbaar en hoogtepunten uit de 
diverse collecties zijn ook digitaal te bewonderen. De histori-
sche bibliotheekcollecties blijven evenwel aandacht en zorg 
nodig houden. De bewaaromstandigheden van de oude collec-
ties behoren ten eerste optimaal te blijven. Ten tweede behoort 
elk afzonderlijk boek in goede conditie gebracht te worden. 
Gelukkig is en wordt tegenwoordig een aantal boeken uit ver-
schillende collecties (Zutphen, Rotterdam, Gouda, Enkhuizen) 
met steun van overheid en particuliere fondsen geconserveerd 
en gerestaureerd. Maar lang niet alle boeken die dat nodig 
hebben, kunnen op dit moment behandeld worden. Ten derde 
zou van elke collectie een wetenschappelijke catalogus gemaakt 
moeten worden, waarin alle lijsten, inventarissen en catalogi 
van de desbetreffende collectie zijn opgenomen. Dan kunnen 
meer vergelijkingen gemaakt worden van het boekenbezit in 
verschillende steden. Ten vierde: in de wetenschappelijke cata-
logus zou van elk boek afzonderlijk genoteerd moeten worden 
hoe het is gebonden, wie de vroegere eigenaren waren en hoe 
het in de collectie terecht is gekomen. Op deze wijze zou de nu 
nog deels verborgen boekenschat meer bekendheid kunnen 
krijgen in de boekhistorische wereld.24

Tot slot
Deze bundel Historische stadsbibliotheken in Nederland bevat bij-

dragen over zestien bibliotheken, geschreven door collectiebe-
heerders en boekwetenschappers. De auteurs hebben zich, naar 
gelang de situatie van hun bibliotheek, geconcentreerd op de 
beginjaren van hun instelling of een schets gegeven van hun 
bibliotheek vanaf het ontstaan tot heden. Samen geven de arti-
kelen een boeiend beeld van de historische stadsbibliotheken 
in de Noordelijke Nederlanden. Aldus krijgt de Librije van de 
St. Walburgiskerk te Zutphen bij haar 450-jarig bestaan een 
passende context.

De redactie is de auteurs zeer erkentelijk voor hun enthousi-
aste medewerking. Zij dankt ook alle bestuursleden van de 
fondsen en stichtingen die deze publicatie financieel hebben 
mogelijk gemaakt. Ook de redactie van de nieuwe reeks Bijdra-
gen tot de geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel danken we voor 
de mogelijkheid deze bundel in haar reeks op te nemen. Een 
speciaal woord van dank geldt voor Marieke van Delft, namens 
de redactie de begeleidend redacteur. De Walburg Pers te Zut-
phen danken wij voor de fraaie verzorging van het boek en de 
prettige samenwerking.
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