Het Scriptorium Collectief

Actief in Universiteiten
(PThU, VU, UvA, UU)
en Maatschappij

Wat is het Scriptorium Collectief?
Het Scriptorium Collectief is een onafhankelijk samenwerkingsverband van
onderzoekers, ambachtsmeesters, conservators van universiteitsbibliotheken op het gebied van het vervaardigen, gebruiken en
onderzoeken van het religieuze boek.
Het idee voor het Scriptorium Collectief werd geboren vanuit de activiteiten
van de onderzoeksgroep Sources van de Protestantse Theologische
Universiteit in samenwerking met de Vrije Universiteit, Universiteit van
Utrecht en andere universiteiten.

Specialisatie
• Mede door hoge specialisatie zijn
samenwerkingsverbanden van
onderzoek, onderwijs en praktijk
(ambacht) uit elkaar gegroeid.
• De oude praktijken van het
vervaardigen en gebruiken van
cultureel erfgoed zijn niet bekend bij
veel wetenschappers die dit erfgoed
onderzoeken.
en valorisatie
• Een beweging waarbij
wetenschappelijke activiteiten
praktisch worden gevoed door
learning by doing, ondersteund door
de praktijk van het ambacht.
• Wetenschappelijke activiteit dat ook
toegankelijk wordt gemaakt voor een
breder publiek.

Waar onderzoek en
praktijk samenkomen

Doel van het
Scriptorium Collectief
Het primaire doel van het
Scriptorium Collectief is om
wetenschappelijke kennis over- en
praktische ervaring omtrent het
vervaardigen, gebruiken en
bestuderen van het religieuze boek
samen te brengen door middel van
interactieve werkvormen binnen de
PThU, VU, UU, UvA en andere
universiteiten.

“Fascinerend was het, zelf met papyrus te werken en te
ervaren hoe het is, daarop met een grove pen van riet of
bamboe te schrijven. Mijn bewondering voor het
gelijkmatige schrift van oude papyrushandschriften is
zeer toegenomen. Ook de presentatie van de
vervaardiging van perkament en oude codices was
indrukwekkend. Theoretische kennis kwam zo meer tot
leven.”
Prof Riemer Roukema

Wetenschap 1
DOEL:
 Onderzoekers, studenten en andere belangstellende kennis te laten maken met op de
praktijk gerichte theologische wetenschap vanuit het oogpunt van ambachtelijke
vervaardiging van religeuze boeken, zoals dat in de oudheid en de middeleeuwen gebeurde
en nog steeds gebeurt op grond van handgeschreven bronnen.
 Ervaringskennis vanuit handschriftonderzoek van boeken met religieuze inhoud, die
allemaal uit de praktijk voortkwamen en daar ook voor bedoeld waren, met nieuwe
middelen toegankelijk te maken, in de eerste plaats voor het academische publiek.
 Kennis beschikbaar te maken voor andere groepen dan professionele wetenschappers:
belangstellenden uit kerken, kloosters, onderwijs en de samenleving in het algemeen.

Wetenschap 2
NUT en PRAKTISCHE WAARDE VOOR DE WETENSCHAP:
Onderzoekers die zich bezighouden met het religieuze boek krijgen via het Scriptorium inzicht in:
 Samenstelling en praktische inrichting van boekrollen (Torahrollen) en gevouwen boeken
(Hebr. Keter van Aleppo; Gr. codex Sinaiticus, codex Vaticanus) in samenhang met de inhoud;
 Liturgische en andere apparaten (marginalia, paratextuele elementen) aanwezig in
handgeschreven boeken, die in veel gedrukte edities verloren zijn gegaan;
 Oude tekstindelingen die paleografisch zichtbaar gemaakt zijn in handschriften, interessant
voor de hermeneutiek (open ruimtes in script presentaties);
 Scriptvormen van hele handschriften met de nadruk op de bijzondere eigenschappen
(tekstvarianten) van die integrale handschriften ;
 Gebruikswaarde van de handschriften in de verschillende gemeenschappen, waardoor
inzicht gevoed wordt van de intrinsieke waarde van de documenten.

Handschriftproductie
DOEL:
 Nieuwe handgeschreven producties op te zetten met
waardevolle handschriften als modellen, uitgevoerd door
ambachtsmeesters, om zo het vervaardigingsproces van
handschriften te kunnen bestuderen van begin tot einde en
inzicht te krijgen in de gebruikswaarde en functie van de
oude manuscripten in hun originele religieuze zettingen
 wat zijn weerslag heeft op:
o inrichting en vormgeving van boeken van religieuze
inhoud;
o codicologie, met het oog op de praktijk,
o materiaal keuze, perkament, papyrus en andere
schrijfstoffen;
o praktijk van de kalligrafie;
o functionele ornamentuur en initialen;
o functionele ikonografie;
o formaat keuze, handmatig inbinden en maken van kaften.

Bibliotheek & Scriptorium
DOEL:
 het betrekken van de PThU bibliotheek, VU UB, en in het bijzonder de Bijzondere Collecties
handschriften van VU, UU en andere universiteitsbibliotheken voor activiteiten van het
Scriptorium;
 wegnemen van koudwatervrees voor handschriften (vaak ver weg verstopt in opslagruimtes
van bibliotheken en achter glas bij tentoonstellingen in musea, onbereikbaar voor
onderzoekers, studenten en de gewone burger) door conservators;
 het optimaal toegankelijk en beschikbaar maken van het religieuze boek, mede ook door het
in gang stellen van nieuwe interactieve vormen (bijvoorbeeld het digitaal beschikbaar maken
van de aanwezige Torahrol en Estherrol);
 ruimte te bieden voor ambachtsmeesters om een mobiele schrijfwerkplaats in te richten in
de PThU, voor onderzoekers, studenten en bezoekers.

Onderwijs
DOEL:
 Het overdragen van kennis vanuit het Scriptorium Collectief aan studenten door
demonstraties en werkcolleges;
 Workshops te houden met ambachtsmeesters in samenwerking met onderzoekers en
conservators van handschrift collecties in PThU en andere universiteiten;
 Scriptorium dagen te organiseren voor diverse doelgroepen (ook voor predikanten);

Kennisbenutting
DOEL:
 een goede zichtbaarheid van de Scriptorium activiteiten te
faciliteren door middel van PThU/Scriptorium website en
PR;
 tonen van de oude ambachten rondom het maken van het
religieuze boek door middel van demonstraties door
meesters in hun vak met het oog op de productie van
nieuwe boeken of kleinere onderdelen daarvan in de PThU;
 verzorgen van workshops kalligrafie, ikonografie,
ornamentering, perkament maken, handboekbinden o.l.v.
ambachtsmeesters voor groepen onderzoekers, studenten,
belangstellenden uit kerken, kloosters, onderwijs en in de
samenleving, groepsgewijs en/of individueel.
“Op 15 Mei 2017 nam ik deel aan een van de scriptoriumdagen in Amsterdam. Het was
een boeiende, maar ook leuke dag waarin we met veel verschillende aspecten van de
productie van een handgeschreven tekst te maken kregen. Vooral het zelf oefenen van
het schrijven met een ganzenveer op perkament leidde tot veel hilariteit. Zelf vroeg ik in
een kleine openingsbijdrage aandacht voor de zogenaamde paratext, dat zijn die
elementen die de lezer sturen in een bepaalde richting. Zaken als pagina-opmaak,
spatiëring, titels en tussenkopjes, en natuurlijk illustraties, dragen bij aan de eerste
inschatting en aan het begrip van de tekst. Ook zonder de woorden te lezen, kunnen we
vaak in een oogopslag bepalen tot welk genre de tekst hoort. Als voorbeeld gaf ik de
Estherrol, die zowel door zijn vaak kleine liggende formaat en door de vele kleurrijke
illustraties meestal gemakkelijk te herkennen is. Prof Dineke Houtman

Wat gaan we doen 1?
Onderzoek
1.

2.

3.

4.

5.

Ondersteunend onderzoek (op praktijk gericht)
voor de uitgave van nieuwe editievorm van
Tetraevangelie inclusief apparaten (synoptisch
en liturgisch) vanuit de handschriften;
Ondersteunend (op praktijk gericht) onderzoek
voor de uitgave van nieuwe editievorm van
Praxapostolos inclusief apparaten (Euthalius en
liturgische) vanuit de handschriften;
Evaluerend onderzoek van tekstuele en
inhoudelijke aspecten van het synoptisch
apparaat in Evangeliehandschriften
(Ammonius-Eusebius).
Psalmen onderzoek volgens Hebreeuwse en
Griekse schrijf- en leestradities.
Torahrol onderzoek volgens HebreeuwsRabbijnse tradities (digitaliserings
project).

Concrete activiteiten vanaf 1 jan 2018

Onderwijs
1. Practicum onderdelen vanuit Scriptorium in

colleges voor studenten OT, NT en
kerkgeschiedenis, over:
- boekbinden in praktijk
- perkament bereiding rol en boek
- Sinaiticus kalligrafie in praktijk (Grieks)
- Torahrol schrijven (Hebreeuws)
- ikonografie in boeken
- initialen en ornamenten in boeken
2. Ondersteuning door Scriptorium Collectief bij
scripties en opdrachten vanuit colleges.
3. Bijdragen aan summerschools
4. Workshops voor predikanten in kader van postacademisch onderwijs

Wat gaan we doen 2?
Productie & Proces
1.

Sinaiticus kalligrafie project van het Johannes
evangelie op perkament, door kalligraaf
ArieTrum

2.

Psalmenrol kalligrafie project op perkament,
door sofer Shimon Koppenhol

3.

Psalmen op perkament in karolingische unciaal,
door kalligraaf Thomas Laudy

4.

Ikonenschilder project van de Evangelisten voor
een Evangelie op perkament, door
ikonenschilder David Chichua

5.

Verluchting & kalligrafie van Psalterium
(Gotisch script) op perkament, door verluchter
Jaap Boerman

6.

Monumentale epigrafie project Agape: de
Liefdegeboden in hardsteen, door letterhouwer
Henk Welling

7.

Linnen boxen in groen voor losbladige
Evangeliën (voor Scriptorium gebruik), door
handboekbinder Hans Pieterse

Kennisbenutting
Scriptorium werkplaats inrichten in PThU, 2x in
de maand op vaste dag, met aanwezigheid
ambachtsmeesters (incl. openstelling voor
studenten en publiek)
Website opzetten met presentatie activiteiten
Scriptorium Collectief.

Samenwerking*
* Verschillende universiteiten en bibliotheken hebben interesse getoond en
medewerking verleend aan de Scriptorium dagen /activiteiten
 Protestantse Theologische Universiteit
 Universiteit Utrecht
Geesteswetenschappen
 UU Bijzondere Collecties
 VU Faculteit Religie & Theologie
 VU Bijzondere Collecties
 VU Universiteits Bibliotheek
 Universiteit van Amsterdam
 Universiteit Tilburg
 Papyrologisch Instituut Leiden
 Joods Historisch Museum
 Bibliotheek Ets Haim

Wie draagt bij aan
het Scriptorium Collectief?*
Onderzoekers














Prof. Klaas Spronk (PThU)
Prof. Annette Merz (PThU)
Dr. Lieve Teugels (PThU)
PhD student Ernst Boogert (PThU)
Dr. Margaretha Folmer (Leiden/VU)
Prof. August den Hollander (VU)
Prof. Emile Schrijver (UvA en Directeur van
het Joods Cultureel Kwartier)
Prof. Marco Mostert (UU)
Prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte (VU)
Dr. Jan Krans (PThU)
Prof. Dineke Houtman (PThU)
Prof. Wido van Peursen (VU_
Dr. Stefan Royé (CBM coördinator)

Ambachtsmeesters












Kalligraaf Arie Trum
Kalligraaf Thomas Laudy
Sofer Shimon Koppenhol
Ikonenschilder David Chichua
Ikonenschilder/Theoloog Jan Verdonk
Verluchter/Kalligraaf Jaap Boerman
Letterhouwer in steen Henk Welling
Perkamentmakers Dick & Ellen Timmerman
Boekbinder/restauratie Hans Pieterse
Boek restauratie Herre de Vries
Houtdraaier van rollers (rollen) Rien Vos

* Onderzoekers, ambachtsmeesters en conservators dragen adhoc bij aan de activiteiten van het Scriptorium Collectief

Wie draagt bij aan
het Scriptorium Collectief?*
Conservators

Organisatie & coordinatie






 Prof. Klaas Spronk, programma manager
 Dr. Stefan Royé, programma coördinator

Wiljan Puttenstein (PThU Bibliotheek)
Bart Jaski (UU Bijz Coll)
Willemien van Dijk (VU Bijz Coll)
Heide Warncke (Ets Haim)

* Onderzoekers, ambachtsmeesters en
conservators dragen ad-hoc bij aan de
activiteiten van het Scriptorium Collectief

Voor meer informatie, actuele projecten, agenda,
hoe te participeren, zie:
www.stefanroye@hetnet.nl

In praktijk…

Kalligraaf Arie Trum

Sofer Shimon Koppenhol

Kalligraaf Thomas Laudy

Kalligraaf/Typograaf Freed Schmitter

Ikonenschilder David Chichua

Ikonenschilder/theoloog Jan Verdonk

Verluchter/Kalligraaf Jaap Boerman

Perkamentmaker Dick Timmerman

Perkamentmaker Ellen Timmerman

Handboekbinder/boekrestaurator Hans Pieterse

Boekrestaurator Herre de Vries

Letterhouwer in steen Henk Welling

Beeldend kunstenaar, klassikus, typograaf
Loek Schönbeck

Onderzoeker van NT papyri Ernst Boogert

Scriptorium Collectief manager Klaas Spronk

Coordinator Stefan Royé

