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Het eerste Hemels palm-hof.  

Antwerpen [= Amsterdam]: voor Joannes Stichter en Frederick van Metelen, 1683, 574 p., ill. RG 

3046 B 9 

 
[Bijdrage door Daniel Ermens] 

 

Met de aanschaf van Wilhelm Nakatenus’ Hemels palm-hof beplant met godtvruchtige oeffeningen, van 

kerckelijcke getijden, litanien, gebeden, ende meditatien, &c. Meestendeel getrocken uyt de H. 

Schriftuer en HH. Oudtvaders op de najaarsveiling van The Romantic Agony in november 2014 heeft 

het Ruusbroecgenootschap zijn eenentwintigste exemplaar van deze tekst verworven.1 Het nieuwe 

exemplaar, een boekje in octavoformaat, betreft de eerste druk uit 1683 [ill. 1].2 

 Deze eerste uitgave is vrij zeldzaam. Onder inventarisnummer 611.010 vermeldt Theo Clemens in 

zijn proefschrift uit 1988 slechts vijf andere exemplaren.3 Al deze exemplaren worden in Nederland 

bewaard. De collecties waartoe ze behoren zijn echter nog niet via de STCN ontsloten: het Oud-Katholiek 

Seminarie te Amersfoort, de bibliotheek van het kruisherenklooster Sint-Agatha te Cuyk, de 

Maastrichtse Stadsbibliotheek (Collectie Beyart), het Utrechtse Museum Catharijneconvent en de 

Utrechtse Gertrudisparochie.4 Het Ruusbroecgenootschap heeft met deze aanwinst het zesde (bekende) 

exemplaar in zijn bezit en het eerste (bekende) exemplaar in Vlaanderen.5 

 Het exemplaar dat het Ruusbroecgenootschap heeft aangekocht, verkeert in goede staat. Enkel tussen 

pagina 78 en 81 ontbreekt een blad. Dit blad, waarvan een kim tussen genoemde bladzijden zichtbaar 

is, was het laatste blad van katern E en is netjes, maar niet met een volledig rechte snede uitgesneden. 

Getuige een klein randje drukinkt op het punt waar de snijrand van de kim scheef loopt, bevatte pagina 

80 een afbeelding en de custode op pagina 78 geeft aan dat op pagina 79 nog tekst heeft gestaan. Verder 

kent de paginering enkele opvallende fouten. Zo zijn pagina 202, 203, 206 en 207 genummerd als pagina 

102, 103, 106 en 107 en volgen op pagina 360 opnieuw pagina 357, 358, 359 en 360. De laatste twee 

katernen van het boek, ten slotte, bevatten de ‘Oeffeninge ende gebeden, om te besoeken (door den 

geest) de seve kercken tot Roomen’. Het katern gesigneerd als * telt vier bladen en is gepagineerd als 

1–8, het laatste katern bestaat uit een dubbelblad gesigneerd als ** dat gepagineerd is als 9–12. Door 

een vergissing is dit katern een tweede keer ingebonden tussen de bladen **1 en **2, zodat de laatste 

vier pagina’s van het boek tweemaal voorkomen. 

 Niet alleen door de inhoud trekt dit kerkboek de aandacht, maar ook door de band. Het boek is 

gebonden in een 18de-eeuwse band van bruinzwart met oker schildpad [ill. 2]. Beide platten zijn met 

twee zilveren scharnieren aan de rug bevestigd en het boek wordt gesloten met twee zilveren klamp-

kantsluitingen, bestaande uit zilveren asmuiters, klamparmen, scharnieren en aanzetstukken. Dit 

zilverwerk is in 1711 vervaardigd door Josias van Asperen uit Amsterdam.6 De drie sneden van het 

boekblok zijn geciseleerd en verguld.77 De aanwezigheid van deze luxeband heeft mogelijk bijgedragen 

tot de overlevering van dit gebruiksboek. 

                                                           
1 The Romantic Agony. Book & print auctions. 21 & 22. 11. 2014 – catalogue 54, kavel 1275 (p. 202 (afb.) en p. 

326). Voor de beschrijving in de Anet-catalogus zie: http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:14318094/n. 

Deze editie is nog niet in de Short Title Catalogue, Netherlands (STCN) opgenomen, wel reeds in de Short Title 

Catalogus Vlaanderen (STCV), onder het nummer 12920909. 
2 De collatieformule luidt: π1 †8 (†1 + 2 π1) A–V8 X4 Y–2O8 *8 2*4 2*4 22*2. 
3 Theo Clemens, De godsdienstigheid in de Nederlanden in de spiegel van de katholieke kerkboeken 1680–1840, 

Tilburg 1988 (2 delen), II, 113. 
4 Het exemplaar in het Museum Catharijneconvent wordt bewaard onder nummer BMH od596b. De eerste pagina 

is gedigitaliseerd en is te zien op www.catharijneconvent.nl. Het exemplaar in Maastricht wordt bewaard onder 

nummer Magazijn CB 137 H 3 (zoeken.bibliotheeklimburg.nl). 
5 Noch via de STCV noch in de Unicat-database waren andere exemplaren in Vlaanderen te vinden. 
6 Volgens een potloodnotitie op de rectozijde van het tweede schutblad voorin het 

boek, is dit zilverwerk in 1710 vervaardigd door Johannes van Asperen uit Amsterdam. Nanette Claessens-Pere 

(Zilvermuseum Antwerpen) heeft deze datering en toeschrijving nagekeken en gecorrigeerd (e-mail: 28 september 

2015 – waarvoor hartelijk dank). Voor informatie over Josias van Asperen zie: Karel A. Citroen, Amsterdamse 

zilversmeden en hun merken, Amsterdam 1975, 168 (nr. 866). Voor informatie over de zilvermerken zie L.B. Gans, 

Goud- en zilvermerken van Voet, Amsterdam 2014, 11. 
7 Zie ook: The Romantic Agony. Book & print auctions. 21 & 22. 11. 2014, 202. 
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Het Hemels palm-hof (1683) is een vertaling van het Duitse Das himmlisch Palm-Gärtlein (1660) en de 

Latijnse vertaling daarvan, Coeleste palmetum (1667), geschreven door de Keulse jezuïet Wilhelm 

Nakatenus (1617–1682). Wie het initiatief tot de Nederlandse vertaling nam, is onbekend, maar hij 

voorzag met de uitgave ervan in een soort boek waar vraag naar was in de Nederlanden. Hoewel de 

uitgave volgens de gegraveerde en de typografische titelpagina in Antwerpen is gedrukt – ‘t’Antwerpen, 

Voor Joannes Stichter, en Frederick van Metelen, Boeckverkopers, 1683.’ en ‘tot Antwerpen by Joannes 

Baptista Verdussen Boeck vercooper, 1683.’ – is het een Amsterdams product. Evenals de twee 

eerstgenoemde drukkers was ook D. vander Mye, die op 11 juni 1683 de approbatie ondertekende, 

werkzaam in deze Hollandse stad. Enkel de laatstgenoemde drukker was actief in Antwerpen. 

 Het Hemels palm-hof van Nakatenus kan tot de zogenoemde ‘kerkboeken’ gerekend worden, zoals 

door Clemens gedefinieerd. Een kerkboek is volgens hem een boek met een kern van bepaalde gebeden 

die het bruikbaar maakten in de kerk, maar waarnaast andere delen kunnen voorkomen met een 

afwijkende functie. De gebeden die bepalen of een boek een kerkboek genoemd kan worden zijn 

tweeërlei: in de eerste plaats moet het gebeden voor dagheiliging bevatten (ochtend- en avondgebeden) 

en in de tweede plaats gebeden voor het gewone gebruik in de kerk (mis-, biecht- en 

communiegebeden).8 De combinatie van een kerkboekkern van gebeden gecombineerd met een deel 

met een andere strekking levert meerdere typen kerkboeken op. Er zijn bijvoorbeeld ‘bijbel(boek)-

kerkboeken’ waarin de gebedenkern is gecombineerd met (een gedeelte van) de Heilige Schrift, of 

‘heiligenlevenboeken’ waarin tevens een levensbeschrijving van een heilige is opgenomen.9 Het Hemels 

palm-hof van Nakatenus kan worden gerekend tot de ‘getijdenboek-kerkboeken’, een kerkboek 

gecombineerd met een getijdenboek. Hierin onderscheidt het zich van een ander, anoniem Hemels palm-

hof, waarvan de niet-geregistreerde eerste druk rond 1700 moet zijn gedrukt. Dit waarschijnlijk Zuid-

Nederlandse Hemels palm-hof kan als dagheiligingsboek worden bestempeld, een kerkboek voor 

dagheiliging waaraan geen specifieke andere onderdelen of accenten zijn toegevoegd.10 

 Nakatenus’ Hemels palm-hof begint met een ‘Tyd-tafel van de feest-dagen die jaerliks verschieten’, 

gevolgd door de ‘Onderrichtinge van’t gebedt’. Daarna volgen Arnoldus Ab Ischa’s vertaling van het 

Maria-officie, de vigiliën voor de overledenen, de trappsalmen en de boetpsalmen en de grote litanie. 

Vervolgens bevat het boek getijden voor elke dag van de week, en ten slotte een uitvoerig deel met de 

hierboven besproken gebeden. Het kerkboek wordt afgesloten met een ‘Tafel, ofte blad-wyser van alle 

de principaelste gebeden, oeffeningen ende meditatien, die in dit boeck begrepen zyn.’ Achterin het 

boek zijn twee andere onderdelen opgenomen, beide voorzien van een eigen paginering en eigen 

signaturen: eerst de ‘Psalmen voor de vesperen, op sondag, ende andere dagen in de week’ en vervolgens 

de ‘Oeffeninge ende gebeden, om te besoeken (door den geest) de seve kercken tot Roomen’.11 

 Dit Nederlandstalige getijdenboek-kerkboek, dat zijn Duitse en Latijnse bron niet volledig heeft 

gevolgd – het laat bijvoorbeeld de paragrafen over het verdienen van aflaten en het bidden van de 

rozenkrans weg – kende een lange overlevering.12 De gehele 18de en 19de eeuw bleef het boek herdrukt 

worden. Samen met de andere twintig exemplaren ervan in de collectie van het Ruusbroecgenootschap 

biedt de nieuwe aanwinst een mooie weerspiegeling van deze lange populariteit en een bron voor verder 

onderzoek. Wij zijn daarom verheugd dat het eerste Hemels palmhof intussen via de Anet-catalogus 

digitaal raadpleegbaar is. 

 

 

                                                           
8 Clemens, De godsdienstigheid in de Nederlanden, I, 6–7. 
9 Clemens, De godsdienstigheid in de Nederlanden, I, 62–63. Hij onderkent dertien verschillende typen 

kerkboeken. 
10 Clemens, De godsdienstigheid in de Nederlanden, I, 83–84. 
11 Zie Clemens, De godsdienstigheid in de Nederlanden, I, 84–86 voor een nadere bespreking van de inhoud van 

dit kerkboek en de vernieuwende tendensen die het bevat, naast de traditionele trekken die erin te onderkennen 

zijn. 
12 Clemens, De godsdienstigheid in de Nederlanden, I, 85. 

 


