bibliotheek in het voorwoord van één van zijn boeken. Hij gaf zelf
tweemaal een collectie boeken aan de bibliotheek ten geschenke. In
1595 keerde Foreest terug naar Alkmaar als stadsgeneesheer - hij was in
1557 stadsgeneesheer van Delft geworden en was in die functie één van
de lijkschouwers geweest van Willem van Oranje. Foreest schrijft het
volgende over de bibliotheek:
‘Voor het vergroten van het gemak van docenten zowel als studenten
hebt u het zuidelijk deel van de Grote Kerk voorzien van een openbare
bibliotheek, uitgerust met allerlei soorten boeken, die als het ware de
hele stad uitnodigt en aanspoort tot het beoefenen van theologie en
filosofie.’
De beroemde arts Pieter van Foreest,
belangrijk schenker aan de Librije.

Hoe bruikbaar die bibliotheek was voor schooljongens van een jaar of
twaalf tot een jaar of zestien komt nog ter sprake. De eerstvolgende
vermelding van de bibliotheek die ons bekend is, dateert van 1630. In
de tekst onder een prent staat dat de ruimte waar de boeken vanouds
stonden in 1594 opnieuw was ingericht en ook nog eens van nieuwe
boeken voorzien. Dat was, blijkens de tekst, gebeurd op de plaats waar
de bibliotheek al was gevestigd, aan de zuidzijde van de Grote Kerk
boven het portaal van de hoofdingang.
De kerk kwam gereed rond 1518 en vermoedelijk werd de ruimte boven
het portaal onmiddellijk als bibliotheek in gebruik genomen. In 1645
verscheen een kroniek van Alkmaar van de Alkmaarse schoolmeester
Cornelis van der Woude (vóór 1600-1645) waarin de renovatie eveneens
wordt genoemd. De oudste gedrukte boeken die nu nog in de bibliotheek aanwezig zijn dateren uit de vijftiende eeuw en de drie handschriften dateren uit het begin van de zestiende eeuw. Vóór 1545 zijn in
ieder geval de eerste boeken bijeen gebracht met de bedoeling ze op een
of andere wijze voor stadsbewoners toegankelijk te maken. In eerste
instantie zullen het er niet veel zijn geweest. Het overgrote deel van de
bibliotheek die wij nu kennen, bestaat uit theologische werken, vooral
van protestantse auteurs. Die zullen pas na de reformatie in 1572 aan de
collectie zijn gevoegd. Van de boeken van Calvijn weten we dat ze na
1600 aan de bibliotheek zijn toegevoegd.
Geen schoolbibliotheek
Zoals uit het citaat van Foreest blijkt, mag worden verondersteld dat
de Latijnse school een belangrijke rol heeft gespeeld bij het ontstaan
van de verzameling, maar een schoolbibliotheek is het zeker niet. Want
als er één genre ontbreekt dan is het juist het schoolboek, de dunne
uitgaven van klassieke auteurs die in grote hoeveelheden van de persen
rolden van zestiende-eeuwse drukkers, zoals de in Deventer werkzame
Albert Pafraet. In de bibliotheek was überhaupt nauwelijks klassieke
letterkunde aanwezig en toneelschrijvers en dichters zoals Terentius,
Horatius of Ovidius zijn er niet te vinden. En dat terwijl juist de wer35

De Alkmaarse schutters in het begin
van de zeventiende eeuw. Dit waren
zonder twijfel gebruikers van de Librije.

ken van die auteurs op de Latijnse scholen werden gelezen en gespeeld.
Er zijn in andere bibliotheken uit de zestiende en vroege zeventiende
eeuw nogal wat van die schoolboekjes overgeleverd, compleet met aantekeningen van ijverige én verveelde leerlingen. Er wordt een behoorlijk
aantal bewaard in de Universiteit van Amsterdam. Maar die zijn alle
later, in de negentiende eeuw, aangeschaft. De vroegste catalogus van de
Stadsbibliotheek van Amsterdam dateert uit 1612 en vertoont een beeld
dat vergelijkbaar is met de bibliotheek van Alkmaar, al bevatte de Amsterdamse bibliotheek vier maal zoveel boeken. Van de Amsterdamse
bibliotheek weten we iets meer over het gebruik. Scholieren worden niet
als gebruikers genoemd, wel allerhande goed opgeleide rijke Amsterdammers.
Zoals gezegd staan de schoolboekjes die we nog hebben meestal vol
aantekeningen van studenten. Dat wijst niet alleen op een dagelijks
en intensief gebruik maar maakt het ook waarschijnlijk dat dergelijke
boekjes eigendom waren van de studenten. Dat ligt voor de hand, want
ouders die hun kinderen naar de Latijnse school konden sturen waren
natuurlijk niet arm. Wie in de jaren zestig naar de lagere school ging,
herinnert zich dat de boeken van school waren en dat die netjes moesten
worden gekaft en zorgvuldig behandeld. Het schrijven in die boeken
was een ernstig vergrijp. Zou dat in de zeventiende eeuw anders zijn
geweest?
Geleerdenbibliotheek
De Alkmaarse bibliotheek was net als de Amsterdamse en die in
Enkhuizen bij uitstek geschikt voor geleerden, zoals de docenten die
les gaven aan de Latijnse school, voor bestuurders, lokale advocaten en
notarissen en niet te vergeten voor predikanten en artsen. Het zijn boeken die je verwacht aan te treﬀen in de boekenkasten van theologen en
rechtsgeleerden en, in mindere mate, in die van universitair geschoolde
artsen, maar niet in een bibliotheek die ook bedoeld is voor schooljongens. De Latijnse school zal zeker een rol hebben gespeeld bij het tot
stand komen van de bibliotheek, al is het dus geen schoolbibliotheek.
Veel eerder moeten we denken aan volwassen geworden leerlingen van
die school, die inmiddels ook waren afgestudeerd aan een universiteit en
die boeken wilden raadplegen waar ze wat aan hadden in het dagelijks
leven. En wat is een geschiktere plek om boeken in te zien en vooral
ideeën over boeken uit te wisselen dan een bibliotheek? Over particulier
boekenbezit en de ‘leescultuur’ in Alkmaar is nauwelijks iets bekend,
hoewel juist de schenkingen van Alkmaarders daar enig inzicht in
verschaﬀen. De Latijnse school was, dankzij de docenten, een brandpunt
van geleerdheid. De lokale professionals zoals artsen, advocaten, notarissen en predikanten, zullen ook boeken hebben bezeten.

Petrus Nannius (1500-1557) Humanist en rector van de Latijnse school te
Alkmaar.

Ontmoetingsplaats
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Giovanni Matteo Ferrari (1436-1472)
Giovanni Matteo Ferrari was een Italiaans arts en een
befaamd diagnosticus. Hij zag als een van de eerste
artsen het nut van anatomische kennis. Zijn boeken
zijn belangrijk vanwege de persoonlijke en precieze
observaties van ziekten.

Jean Fernel (1497-1558)
Fernel begon zijn studie met astronomie en filosofie. In 1530 promoveerde hij in de medicijnen.
Fernel was een van de eersten die de invloed van de
Griekse arts Galenus (131-ca 211) op de geneeskunde
verwierp. Hij ontleedde zowel dieren als mensen,
op zoek naar de oorzaak van ziekten.
Zoals de meeste artsen die uiterst terughoudend
waren in het voorschrijven van medicijnen was
hij zeer succesvol. Fernel introduceerde de term
‘pathologie’ (ziekteleer) en zou het tot lijfarts van de
Franse koning Henri II brengen.

❡ Giovanni Matteo Ferrari, Practica. en Antonio de

Gradi, Tractatus de febribus. Lyon: Jean Moylin. 1527
in-4
Medisch handboek in de vorm van een commentaar op
de beroemde Arabische arts Razes. Ferrari behandelde
alle ziekten van ‘hoofd tot voeten’. In dit boek beschreef
hij als eerste de vrouwelijke eileiders die hij hun naam gaf
(ovaria).
133 A 2
Plank L ; QUARTO 31
Gerestaureerde band. Op schutblad in inkt: ‘Henricus
Boschwecken (verder onleesbaar wegens doorhaling)’,
en ‘Dit boeck hoort Michiel Jansz den sone van Meester Jan Hobingij in sijn leuene rector binnen Alckmaer’.
A1-recto: doorgehaald letters in linkerhoek onderaan.
Uit de bibliotheek van Michael Jansz. Hobingius.

❡ Jean Fernel, De abditis rerum causis libri duo.

Frankfurt am Main: Andreas Wechel, 1577
in-2
Over de oorzaken en symptomen van ziekten.
133 C 6/2
Plank L ; FOLIO 152
Oorspronkelijke perkamenten band.
1601-gebonden 03/02 (3-10-0).

Sigmund Feyerabend (1528-1590)
Feyerabend begon zijn loopbaan als houtsnijder die
de ontwerpen uitvoerde van de belangrijkste kunstenaars van zijn tijd. Hij werd een succesvol uitgever te
Frankfort.

❡ Jean Fernel, Universa medicina. Ed. Guillaume

Plancy. Laatste ed. Frankfurt: Andreas Wechel, 1578
in-2
Over de anatomie van de mens en de samenstelling
en werking van organen en de rol van de levensgeest.
Fernel geloofde in de theorie over de humoren of
lichaamssappen en dacht, in navolging van Plato en
Aristoteles, dat de mens niet alleen een ziel maar ook
een levensgeest had. De vraag is vervolgens waar die
geest dan huist en hoe hij werkt.
133 C 6/1
Plank L ; FOLIO 152
Oorspronkelijke perkamenten band, sporen van
ketting en sluitveters.
1601-gebonden 03/01 (3-10-0).

❡ Sigmund Feyerabend. Annales, sive Historiae rerum

Belgicarum, à diversis auctoribus. Ed. Sigmund Feyerabend. Frankfurt am Main: Georg Raab voor Sigmund
Feyerabend, 1580
in-2
Compilatie uit het werk van verschillende auteurs.
135 E 4
Plank B ; FOLIO 171
Oorspronkelijke bruinleren band met blindstempel en
sluitingen.

Pieter van Foreest (1521-1597)
De uit Alkmaar afkomstige Pieter van Foreest studeerde medicijnen te Leuven en bezocht daarna de
belangrijkste medische faculteiten van Europa. In 1546
vestigde hij zich als arts in Alkmaar en in 1558 werd hij
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benoemd tot stadsarts te Delft. Daar behandelde hij,
onder meer, Willem van Oranje. Foreest gaf een serie
boeken uit waarin hij ziektegevallen zo precies mogelijk beschreef en voorzag van commentaren. Hij had
een grote afkeer van kwakzalvers en piskijkers, die hij
uit Delft liet verbannen. Hij werd de ‘Hollandse Hippocrates’ genoemd. In 1598 keerde hij naar Alkmaar
terug waar hij benoemd werd tot stadsgeneesheer.

in-2
Naast beschrijvingen van gebeurtenissen uit de klassieke mythologie alsof die echt waren gebeurd, zoals de
Trojaanse oorlog, bevat dit boek ook het enige bekende
verslag van een bezoek van Ethiopische christenen aan
Avignon in het begin van de veertiende eeuw toen de
pausen in Avignon waren gevestigd.
133 B 3
Plank N ; FOLIO 175
Gerestaureerde band.

❡ Pieter van Foreest, De incerto, fallaci, urinarum

iudicio [...] libri tres. Leiden: Oﬃcina Plantiniana bij
Franciscus Raphelengius, 1589
in-8
Het beroemde essay van Pieter van Foreest tegen de
piskijkers.
134 B 15 III⁄2
Plank M* ; OCTAVO 37
Oorspronkelijke bruinleren band met blindstempel en
sluitingen. Bijna dezelfde inscriptie als in de delen 1 en 2.

Leonhart Fuchs (1501-1566)
De Duitse arts Fuchs is vooral bekend door zijn
grote kruidenboek over geneeskrachtige planten.
Het was het eerste boek met precieze afbeeldingen
van de planten die werden beschreven en werd
daardoor het model voor alle botanische boeken
die nog zouden volgen. De Fuchsia is naar hem vernoemd. In zijn Paradoxorum geeft Fuchs zijn visie
op de geneeskunde. Hij was een voorstander van
eenvoudige, op kruiden gebaseerde, medicijnen en
een tegenstander van de modieuze medicijnen van
zijn tijd, met zeldzame ingrediënten zoals galstenen
van een wild zwijn van Java, gedroogde adder of het
ei van de basilisk (een fabeldier dat eruit zag als een
kruising tussen een slang en een haan).

❡ Pieter van Foreest, Observationum et curationum me-

dicinalium. Leiden: Oﬃcina Plantiniana bij Franciscus
Raphelengius, 1589-1591
in-8
Beschrijving van ziektegevallen en de genezing ervan. 134
B 15 I-III/1
Plank M ; OCTAVO 35-37
Oorspronkelijke bruinleren band, met blindstempel en
sluitingen. 15 boeken (liber 1-15) in 5 delen, gebonden
in 3 banden; op het schutblad in inkt: ‘Anno 1591 15
Nouemb. Ex donatione Petri Foresti Alcmariani, qui
Alcmariæ ciuibus suis et incolis, deinde et
Delphensibus in medicum Reipub. Delfensium accitus & stipendio publice cohonestatus medicinam fecit’
Dl.III: katernen **-***4 bevatten de index ; Dl.IV: titelblad (*1) ontbreekt en de titelbeschrijving naar Petrus
Foreest Medicus no. 15.
Geschenk van Pieter van Foreest 1591. Zie inleiding.

❡ Leonhart Fuchs, Paradoxorvm medicinae libri III.

Ann. Sébastien Monteux. Bazel: Johann Bebel, 1535
in-2
Over de fouten in de geneeskunst van zijn tijd en op de
geneeskrachtige werking van planten. Hij maakte voor
zijn werk gebruik van Arabische bronnen waarin de
nadruk lag op diagnose en op het gebruik van plantaardige medicijnen.
133 A 12/2
Plank L* ; FOLIO 149
Gerestaureerde band.

Giacomo Filippo Foresti (1434-1520)

Johann Funck (1518-1566)

Foresti trad omtrent 1552 toe tot de orde der augustijnen. Hij schreef een wereldkroniek die in 1483 in druk
zou verschijnen en een handboek voor biechtvaders.

Lutheraans theoloog en astronoom. Funk studeerde
theologie in Wittenberg en werd hofpredikant bij
Albert van Pruisen, de laatste grootmeester van
deDuitse Orde, en vertrouweling van de hertogin.
Door intriges werd hij veroordeeld wegens hoogverraad en in 1566 geëxecuteerd.

❡ Giacomo Filippo Foresti, Novissime historiarum

omnium repercussionis. Venetië: Georgio Rusconi, 1506
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❡ Johann Funck, Chronologia. Wittenberg: [ Johann

Schwertel voor Matthäus Welack], 1578
in-2
De wereldgeschiedenis van Funck is met name van
belang omdat hij als eerste de door de geograaf Ptolemaeus beschreven eclipsen van de zon berekende en
als absolute data gebruikte. Zo kon hij gebeurtenissen
in oudere kronieken veel beter dateren. Door dit type
boeken zou de autoriteit van de Bijbel uiteindelijk
onherstelbare schade oplopen.
136 C 8/1
FOLIO 211
Oorspronkelijke perkamenten band. Op het schutblad: ‘Sum ex libris Bernheri Vezekij A° 84. mense
Decembri Nunc Georgii Nolthenij’.
Uit de bibliotheek van Georgius Nolthenius, olim
Bernherus Vezekius.
❡ Johann Funck, Commentariorum in praeceden-

tem Chronologiam libri decem. Wittenberg: Johann
Schwertel voor Matthäus Welack, 1578
in-2
Chronologisch overzicht van de wereldgeschiedenis,
met precieze jaren in een verticaal over de pagina
lopende tijdsbalk.
136 C 8/2
FOLIO 211
Oorspronkelijke perkamenten band
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