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;26(archief  St.-Jan. inv.nr. 233) zijn uit de
rug van de band een viertal beschreven per-
kamenten strookjes verwijderd. Deze strookjes,
die dienden als rugversterking van het Graf-
stedeboek, blijken aaneen te sluiten en vormen
zo een zgn. dubbelblad. l) Het dubbelblad is
niet helemaal gaaf: er is één strookje weg,
waardoor van het eerste blad de tekst incom-
pleet is. Voorts is er tekst verloren gegaan bij
het verwijderen van de strookjes uit het Graf-
stedeboek: de lijm, waarmee de strookjes vast-
geplakt zaten, heeft de inkt meegetrokken. De
tekst is geschreven in Hollands dialect, in een
schrifttype dat litteru  textualis  genoemd wordt,
daterend uit het midden van de 15e eeuw.
De vier strookjes zijn ongeveer 30 mm breed
en 111 mm hoog. Een blad is ongeveer 85 x
111 mm; de tekstspiegel is 54 x 83 mm groot.
De tekst is geschreven in één kolom van 18
regels. De bladmaten zijn niet oorspronkelijk:
de marges zijn afgesneden. De linïëring is in
inkt; prikgaatjes t.b.v. de linïëring zijn niet meer
aanwezig. Wel zijn er gaatjes in de ondermarge
te zien, die aangebracht zijn bij de restauratie

-  -- --J-- --

naaigaten die iangebr&ht  zijn door de binder
toen het boekje gebonden werd. Gezien het
aantal en de plaats van de naaigaten is het
boekje ooit een keer opnieuw gebonden.
Het dubbelblad dat gevormd wordt door de
strookjes was het buitenste van een katern. Een
katern bestaat uit een aantal (meestal vier) in
elkaar geschoven dubbelbladen. Om de juiste,
aansluitende volgorde van de katernen van een
boek te kunnen reconstrueren, gebruikte men
in de middeleeuwen diverse systemen. Een
daarvan was de vermelding, onderaan de laatste
bladzijde van het katern, van de eerste letters
of woorden van het volgende katern. Zo’n ver-
melding wordt “custode” genoemd. Een der-
gelijke custode vinden we ook terug op de
fragmentjes. 2, Dat betekent natuurlijk dat het
blad met de custode het laatste van een katern
is. Het eraan vastzittende blad is dus automa-
tisch  het eerste blad. Samen vormen ze het
buitenste dubbelblad van het katern. Bij een
normale katernopbouw met vier dubbelbladen
per katern, horen er dus nog drie dubbelbladen
tussen.

van het Grafstedeboek; toen de fragmentjes Ondanks de beschadiging van de tekst door
losgemaakt waren uit de band heeft men ze het gebruik als verstevigingsstroken, is ze toch
in het restauratie-atelier op een strook achterin
het Grafstedeboek genaaid.

te identificeren. De strookjes blijken afkomstig
te zijn uit een Middelnederlands Psalmboekje.



TIDINGE VAN DIE GOUDE

On het eerste blaadie staat het slot van psalm staan. De interpunctie heb ik zelf aangebracht.
45 (vanaf vers 9) en het begin van psalm 46
(tot halverwege vers 4); op het tweede blaadje
staat het begin van psalm 55 ft/m vers 16).
Hier dient opgemerkt dat de telling van de
psalmen in de middeleeuwen íets anders liep
A#.e..  .,,w.,,,.,,...A:,ui311  LcgcIIwuuIuI~.  uc  gcwu11c  1IIIUUCI17, ,+ev.I-.._  ~~~~~~~~~~~~~

Latijnse bijbel, de “Vulgaat” was, ook wat be-
treft het Oude Testament, vertaald uit het
Grieks. De Griekse psalmtelling week echter
af van die van de Hebreeuwse ov&levering.  De
psalmen 9 en 10 waren in de Griekse vertaling
samengenomen en vormden samen de 9e psalm.
Ook de psalmen 114 en 115 waren tot één psalm
(de 113e)  samengevoegd. De psalmen 116 en
147 waren in de Griekse vertaling echter elk
gesplitst en kregen de nummers 114 en 115,
Fespectievelíjk  146  en 147. Het totale aantal
psalmen ís dus ín beide tradities hetzelfde,
namelijk 150. De Vulgaat volgt de Griekse
psalmtelling.
Hierdoor komt het, dat in de fragmenten psalm
46 aangeduid wordt als nummer 45: op het
verso van het eerste blaadje staat ín rood de
titel: Deus noster refugium .xZv.  Hier ís het
Romeinse cijfer xlv het psalmnummer volgens
de telling van de Vulgaat. En “Deus noster
refugium” ís het begin van psalm 45 in het
Latíjn. Nogmaals: deze psalm komt overeen
met wat bij ons nummer 46 ís. In de uitgave
van de tekst die hieronder volgt heb ik de telling
van de Vulgaat aangehouden met het huidige
nummer er tussen haakies achter.
Bíj de uitgave van de tekst  ben ik ervan uit-

-____
Daar waar de tekst moeilijk leesbaar Was,-heb
ík met behulp van een UV-lamp de tekst kunnen
reconstrueren. Daar waar de tekst ontbrak, heb
ik die met behulp van een ander handschrift
kunnen aanvullen.3) Deze aanvullingen staan
tussen vierkante haken,

gegaan dat het oorspronkelijke katern vier dub-
beïbladen  had, Dat wil zeggen dat het katern
acht bladen (=  16 bladzijden) had. We hebbe-
gezien dat de fragmenten afkomstig zíjn va
het buitenste dubbelblad. Het eerste blad he
ík daarom [l]  genoemd, omdat het het eerste
blad van een katern geweest ís. Het andere blad
heb ík derhalve [S] genoemd, omdat het het
laatste blad van het katern (van acht bladen)
was. Daartussen zijn dus drie dubbelbladen
(= zes bladen, = 12 bladzíjden) weg.
De tekstgeleding ís door middel van initialen.
Deze zijn afwisselend rood en blauw, maar de
blauwe zijn meestal zo verbleekt dat ze niet
meer te zien zijn. De initialen aan het begin
van een psalm zijn  twee regels hoog; die aan
het begin van de verzen zíjn één regel hoog.
De tweeregelige initialen heb ik weergegeven
door ze onderstreept èn vet af te drukken (de
volgende regel springt in om te laten zien dat
de initiaal twee regels hoog ís). De eenregelíge
initialen geef ík alleen vet weer. Het Latijnse
opschrift boven psalm 45 (46) is in rood geschre-
ven; ik heb dat hier onderstreept. Daar waar
“u” als “v”  gebruikt is heb ik “v”  geschreven.
Andere spellingseigenaardigheden heb ik laten

* Een van de fragmenten van het handschrift, date-
rend uit het midden van de  ISde  eeuw, geschreven
in Hollands dialect. Foto:  Wim Schol ten .
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Psalm 45 (46)

[haer; haler naeste sellen di toeghebrocht
[werden. S]i sellen di gheoffert werden in bli-
[stappen e]n&  ir%-uechden; si sëllen-toegheleit
[werden in]den  tempel des coninx. Voer di-
[ne vadelren s@r  di kiinderen  gheboren;  du
[seltse s]  etten  printen  over al aertrike.
[Si sellen] ghedenken  diins naems, here,
[in allen g]heslachte[n]  tot gheslachten.  Hier

Hoer, dochter, ende  sie, ende  ney[ghe diin] [om sal da]t volc  di belien in ewicheitënde-
oren ende  verghetdiin  volc  ende  da[t huus]

-
[in ewichleit  der ewicheden. Deus noster

di&  vaders.  Ende die conin[c  sal beghe-]
-

[0 nse]god  is ëën  toe- refugium .xlv.
ren diin scoenhez  want hi is [diin here] [-vluclht  ende  een trachte; ende  een hel-
diin god, ende  si sellecaenbeden.[Ende  die] [per inder] dröëfheden  die ons seer  ghewon-
dochteren tyxin  gaven ende  all[e die rike] [den hebben.] Daer om \en/  sellen wi niecont-
des volts  sellen aenbeden  dii[n aensichte.] [sien  als d]ie aerde bedroeft sel weTden,  ende
Alle die glorie-des  coninx d[ochter  is] [die bergh]en overghevoert sellenierden  iÏ%-
van binnen mit vergouden  som[en,  omghe-] [herte  des m]eersTHore wateren gaven
dean  mit bonten. Die ion[cfrouwen] [gheluut] ende  werden bedroeft; die berghen
sellen toegheleit worden den [coninc na]

- -

[--- hier ontbreken zes bladen -1

l Middel-Nederlandse psalmboekjes als die waaruit deze fragmenten aflomstig  zijn, werden voornamelijk gebruikt
in kloosters en door particulieren die de leeskunst machtig waren en zich de luxe  van een  dergelijke aanschaf
konden permitteren. Foto:  Wim Schol ten .
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-Psalm 54 (55)
m-1
G od hoer miin ghebet ende  versmade- -
- miin bedinghe niet; aendenc mi
ende  hoer mi. [I]c bin bedroeft in miinre
oefeninghe  ende  beswaert vander  stemmen-
des viants ende  van droefheit des sondaers.
Want in mi nEgheden  ongherechtichl
eden; ende  in toern waren si mi swaer.-
[M]iin herte  is bedroeft in mi; ende  die
anxt des doets  viel op mi. Anxte ëñde

e du.Ïter-bevinge quamen op mi; ende  di
nissen bedectenmi. Ende iceide:  wie säl
mi glï&en vederen  als der duven. enrde]  ic sal

N. D. B. Habermehl

Inleiding
Voorjaar 1944 trad J. Taal onder moeilijke om-
standigheden aan als gemeente-archivaris van
Gouda. Hii was toen 51 iaar oud en had een

vlieghen  ende  rus&.Siet%  heb-mi ghe-
verdert[sic]ënde  vïöech  ende  bleef inder  woes-
tinen,  IC verbeid hem die mighesont  ghe-
maect heeft-van  cleiñÏnoedicheit  des

bewogen leGen  achter de rug. Naast zijn hoofd-
activiteit. het toegankeliik maken van het
archief voor onderioekers: maakte hij ook tijd
vrij voor geschiedschrijving. Taal publiceerde
een aantal artikelen met als hoogtepunt zijn
dissertatie over de Goudse kloosters in de

gheests en& den storme. Here werpse
haestelike nedo,  deile hoer tonghen  want

middeleeuwen, waarmee hij zich een niet meer
weg te denken plaats in de lokale historiografie

lw
ic sach  ongherechticheit ende  wedersprekin-
ghe inder  stat. Dach ende  nacht  saThoer
ommevä&  op hoeren &ÏÜreln]  boesheit, ende
arbeit is inden middel van hoer ende  on-

-

gherechticheic  Ende daeren  ghebr%-
niet van horen straten woeker ende  loesheit.-

verwierf. In deze bijdrage wordt ingegaan op
de persoon Taal, zijn werkzaamheden als archi-
varis en zijn functioneren als lokaal historicus.
Tot slot is een bibliografie opgenomen van zijn
Goudse publicaties.

Want häd  mi&in  viänt vermaledut
ic haddet ymmer gheleden:Ende  h[ad hi]-
grote dinghe[n] op mi ghesproken  die m[i]
hatede, ic had mi lichte van hem ghehu[ut.]
Mer du biste  een mensche,  eenmoedic[h]
mit mi, miin leider ende  miin  bekend[e.]
Die mit mi te satñ& suete  spise nam[s-]
te; inden huse des heren wanderden w[i]
mit eendrachticheit.Diëdoet  moet
comen op hem, ende  moeten nedergaen
inder  hellen, Wantscalchedën  siin!&  ho-

levend

renwoninghe; inden middel Van  hem-

[custode: Mar ic heb]

Levensschets
Johannes Taal werd op 10 augustus 1893 gebo-
ren in de ruime nastorie ‘Die Wehme’ te Nieuw-
Beijerland waai zijn vader hulpprediker was
in de Hervormde Kerk. Vader Taal - ‘een statige
figuur, met een ascetisch-ernstig uiterlijk, hele-
maal het type van een dominee’l) - drukte een
duidelijk stempel op het gezin waarin religie,
bijbellezing en gebed centraal stonden. Van huis
uit calvinistisch opgevoed, was Taal senior door
eigen nadenken tot een andere overtuiging
gekomen: het Methodisme en de geestelijke

Noten :
1)  Een  dubbe lb l ad  i s  een  ve l  da t  doo r  een  x

is  ve rdee ld .
vouw in  twee  b laden

cus tode  voor  een

UB Ltk  234 .  een

2)  Door  he t  a f sn i jden  van  de  marges  i s  de
groot  dee l  weggesneden.

3 )  Ik  heb  gebru ik  gemaak t  van  hs .  Le iden ,
Midde lneder lands  psa l t e r ium u i t  Hol l and .
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erfgenaam, het Leger de Heils. Het was evenwel
van zijn moeder - ‘een stille, vrome vrouw met
een piëtistische inslag’*) - dat de jonge Taal en
zijn beide zusters het eerste bijbelonderricht
ontvingen.


