Kiliaan en het Plantijnse Huis
In 1979 was het oktobernummer van De Autotourist gewijd aan de
viering in Duffel van het 450ste geboortejaar van Cornelius Kilianus.

Wie het Museum Plantin-Moretus aan de Antwerpse
Vrijdagmarkt bezoekt en, komend van de zuilengalerij,
de oude 16e-eeuwse vleugel van het beroemde
drukkershuis betreedt, staat meteen in de
De proeflezerskamer in het museum.
proeflezerskamer. De verbeterde proefvellen op de
tafel, in het midden van het vertrek, en de massieve schrijftafel met aangebouwde zitbanken
bij de vensters roepen het beeld op van gebogen ruggen en krassende ganzenpennen, van
geleerde en toegewijde correctors, die de persklare uitgaven van aartsdrukker Plantijn van
drukfeilen zuiveren.
Naast Plantijns schoonzoon Frans van Raphelingen was de belangrijkste van de correctors
ongetwijfeld Kiliaan of Kornelis van Kiel, de Duffelse taalkundige en lexicograaf, die in 1558
niet alleen als proeflezer, maar ook als vertaler in dienst van de befaamde Antwerpse drukker
trad en bijna vijftig jaar lang, tot aan zijn dood in 1607, als zodanig aan de ‘offícina’ zou
verbonden blijven. Van de lange, intense samenwerking en vriendschappelijke relatie, welke
ook na Plantijns dood in 1589 met diens schoonzoon Jan Moretus werd voortgezet, getuigen
vele brieven, rekeningen, vertalingen, geannoteerde drukken en proeven, die in het archief en
de bibliotheek van het Museum Plantin-Moretus
bewaard bleven en die een onschatbare bron van
informatie vormen voor de lexicologie in de
Nederlanden. Bijzonder interessant is
bijvoorbeeld een door Kiliaan persoonlijk van
aantekeningen en aanvullingen voorzien
exemplaar van de tweede druk van zijn
Dictionarium Teutonico-Latinum (1588), dat in
een van de bovenzalen van het museum ten toon
is gesteld. Men kan die marginaliën als
verbeteringen en addenda voor de derde druk
beschouwen. i Ook een ander, op Plantijns
initiatief door Kiliaan samengesteld woordenboek
ligt in dezelfde vitrine uitgestald: het
Dictionarium Tetraglotton (1562), een viertalig,
(Latijns – Grieks – Frans – Nederlands) lexicon,
dat min of meer als basis diende voor Kiliaans
latere wetenschappelijke, vergelijkende
taalstudie, met name voor zijn meesterwerk, het
eerdergenoemde Dictionarium TeutonicoLatinum. Met dit laatste werk, zoals de
Kiliaankenner dr. F. Claes s.j. terecht doet
opmerken, luidde Kiliaan ‘een grondige
vernieuwing in de Nederlandse lexicografie’ in
en schiep hij ‘het eigenlijke moderne
Nederlandse woordenboek’.

Een door Kiliaan van aantekeningen voorziene bladzijde
uit de 2e druk van zijn Dictionarium Teutonica-Latinum.
(1e woord: Peter-olie, Naphta bitumini liquidigenus ….)

In de Plantijnse bibliotheek zijn ook de latere,
herziene en vermeerderde uitgaven van het
Dictionarium van 1574, waarvan de titel in 1599
gewijzigd werd tot Etymologicum Teutonicae
linguae, terug te vinden. Van die laatste versie
bezorgde Claes overigens in 1972 een door
hemzelf ingeleide en toegelichte facsimileuitgave.
Kiliaans samenwerking met Plantijn als
vertaler was niet minder vruchtbaar. Reeds
omstreeks 1563 kreeg hij van de meesterdrukker
de opdracht om de Synthaxis van Jan de Coster
van Brecht, beter bekend als Joannes Custos
Brechtanus, uit het Latijn in het Nederlands te
vertalen. ii Jammer genoeg verscheen de vertaling
nooit in druk en er is tot dusver ook geen spoor
van teruggevonden. Bij Plantijn verschenen
naderhand wel de vertalingen van de Historie
van coninck Lodovick van Vranck-rijck den
elfsten (1578) van Philippe de Commynes en van
de Vijftig Homilien, oft Verclaringhen van Vader
Macarius de Egyptenaar (1580). iii
Kiliaan is eveneens de auteur van een
uitstekende Nederlandse vertaling van
Titelblad van Guicciardini’s vertaalde Discrittione …
Guicciardini’s Descrittione di tutti i Paesi Bassi
(Beschryvinghe van alle de Nederlanden...). iv Dat werk verscheen postuum te Amsterdam, in
1612.
Minder bekend is het feit, dat Kiliaan ook een vrij groot aantal Latijnse gedichten heeft
nagelaten. Die klassieke, metrisch volmaakte, maar voor het overige tamelijk onbeduidende
gedichten werden door Max Rooses, de eerste conservator van het Museum Plantin-Moretus,
in 1880 uitgegeven. v Met gevoelige of persoonlijke, geïnspireerde poëzie hebben deze verzen
weinig te maken. Dat is ook de mening van Rooses, volgens wie Kiliaans verzen opvallen
‘door hun gebrek aan al wat wij poëzie noemen’. ‘Ze zijn’, zegt hij, ‘meer het werk van een
taalkundige dan van een dichter’.
Niet alleen door Plantijn en Jan Moretus, maar ook door andere uitgevers werd ten andere
herhaaldelijk een beroep op de poëtische pen van Kiliaan gedaan om, doorgaans Latijnse,
berijmde onderschriften te leveren bij losse prenten of reeksen met gravures. Die disticha
werden onlangs nagenoeg alle genoteerd en verzameld door mevrouw Elly Cockx-lndestege
en gepubliceerd in de voortreffelijke algemene studie van Lode van den Branden, Elly Cockxlndestege en Frans Sillis, Bio-bibliografie van Cornelis Kiliaan (Nieuwkoop, B. De Graaf,
1978). Over de nadere betrekkingen tussen Plantijn en Kiliaan als respectievelijk werkgever
en werknemer bevat dat werk, vooral in het biografisch deel, bovendien heel wat interessant,
vaak revelerend materiaal. Dankzij de ontdekking van enkele tot nog toe onbekend gebleven
documenten konden de auteurs de silhouet van Kornelis van Kiel tegen de achtergrond van
zijn tijd en zijn milieu duidelijker omlijnen en tegelijk zijn betekenis als taalgeleerde en
lexicograaf op steviger gronden evalueren. Een van de nieuwe elementen die in de bedoelde
biografie aan het licht werden gebracht, betreft het geboortejaar van Kiliaan. Uit twee nooit

eerder aangehaalde schepenbrieven meent Lode van den
Branden te mogen besluiten dat de jonge Kornelis niet
tussen oktober 1528 en Pasen 1529, zoals tot dusver
werd aangenomen, ter wereld kwam, maar ten vroegste
in de loop van 1530. Dat nieuwe feit zal wel nauwelijks
een domper zetten op de feestelijke herdenking van
Duffels grote zoon in 1979, maar het toont hoe dan ook
aan dat het onderzoek naar Kiliaans leven, werken en
achtergronden nog lang niet definitief is afgesloten. Zelfs
de vraag hoe Kiliaan er in werkelijkheid heeft uitgezien
kan voorlopig slechts onder ernstig voorbehoud
beantwoord worden. In het schilderij, dat in de Plantijnse
proeflezerskamer hangt en een corrector aan het werk
zou voorstellen, heeft men lange tijd Kiliaan menen te
Kiliaan of ‘studerende philosofken’ of ‘een
advocaet studerende’ van Adriaan van de
mogen herkennen, maar een nader onderzoek van de
Venne of van Pieter van der Borcht
archivalische bronnen heeft dr. L. Voet, de huidige
conservator van het Museum Plantin-Moretus, tot een
andere conclusie geleid. In de inventarisboeken van 1696 wordt de zogenaamde proeflezer
beschreven als een ‘studerende philosofken’ en elders als ‘een advocaet studerende’. Wie het
schilderij heeft gemaakt staat overigens ook niet helemaal vast. Volgens sommigen, onder
anderen Rooses, moet het aan Pieter van der Borcht (1545 -1608) worden toegeschreven,
volgens de inventarislijst van de schilderijen
van 1874 zou het echter een werk van Adriaan
van de Venne (1589 -1665) zijn.
Ongeacht dat schilderij zijn er weinig andere,
betrouwbare afbeeldingen van Kiliaan bekend.
De moderne buste die in de proeflezerskamer op
de bezoekers neerkijkt, is een kopie van het
borstbeeld dat de Duffelse beeldhouwer
Konstant Jacobs in 1861 (volgens andere
bronnen in 1863) voor de raadzaal van het
gemeentehuis te Duffel maakte. Jacobs liet zich,
evenals Edward Pellens, die in 1929 een portret
van Kiliaan in hout graveerde, hierbij inspireren
door wat algemeen beschouwd wordt als ‘de
enige echte afbeelding’ van Kiliaan, namelijk
een van de zes medaillonportretjes met
beeltenissen van taalgeleerden die voorkomen
op de titelplaat van Den grooten dictionaris
ende schat van dry talen …
Wordt dat model, wat de gelijkenis betreft,
door de meeste ingewijden als werkelijk erkend,
dan blijft er toch een schaduw van twijfel
Den grooten Dictionaris en Schat van dry talen,
omtrent de echtheid ervan bestaan. Het
Duytsch, Spaensch en Fransch met de name der rijcken,
bedoelde woordenboek verscheen immers
steden ende plaetsen der wereldt.
tweeëndertig jaar na Kiliaans dood en zowel de
N.B. Het portretje van Cornelius Kilianus: in het tweede
medaillonnetje van rechts op de onderste rij.
ontwerper van de titelplaat, te weten Erasmus

Quellin II, als de graveur ervan, dat is Jan
Kristoffel Jegher, kwamen na het overlijden van
de befaamde lexicograaf ter wereld. Er kan dus
hoegenaamd geen sprake zijn van een portret
naar het levend model. De iconografen zullen
allicht nog een hele kluif aan dat probleem
hebben. Het valt overigens te betwijfelen of op
alle vragen die door de figuur en de geestelijke
nalatenschap van «Cornelis dit Special» – zoals
hij in het Plantijnse archief wel eens wordt
geciteerd – worden opgeroepen, bij de 500e
verjaring van zijn geboorte een afdoend
antwoord zal zijn gevonden.
Kornelis van Kiel blijft ook nu nog een
boeiende uitdaging voor wetenschappelijke
vorsers.
Ward Ruyslinck
adjunct-bibliothecaris bij het
Museum Plantin-Moretus en
het Stedelijk Prentenkabinet

Kiliaan bewerkte de tweede druk uit 1588 van zijn
Titelpagina van het Etymologicum Teutonicæ Lingæ (1599)
Dictionarium Teutonico-latinum (1574) opnieuw en
breidde hem sterk uit voor de ‘editio tertia’ van zijn
Dictionarium, zoals Kiliaan zijn woordenboek noemde. In 1599 verscheen de derde druk bij Jan Moretus in de
‘Offícina Plantiniana’ onder de titel Etymologicum Teutonicae linguae sive Dictionarium Teutonico-latinum.
i

Synthaxis Brechtana in metra sane quam facilia nuper coacta, Joannes Custos Brechtanus, Antverpiae : ex
offícina Michaelis Hillenii Hoochstratani, [c.1515].

ii

Historie van coninck Lodovick van Vranck-rijck den elfsten, dies naems, ende van hertogh Carle van
Borgondien, Philippe de Commynes, Antwerpen : by François van Ravelenghien, 1578.
L. homilien, oft: Verclaringhen van de oprechticheydt die den christenen menschen betaemt..., Macaris den
Egyptenaer, Antwerpen : by Christoffel Plantijn, 1580.

iii

iv

Beschryvinghe van alle de Neder-landen; anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt. Door Lowijs Guicciardijn,
Edelman van Florencen. Oversien ende vermeerdert meer dan de helft by den selven autheur: met alle de landtcaerten der voorseyde landen, ende vele contrefeytselen der steden natuerlijck ghetrocken.
Overgheset in de Nederduytsche spraecke, door Cornelium Kilianum. Nu wederom met verscheyden historien
ende aenmerckinghen vermeerdert ende verciert door Petrum Montanum. Met een seer wijtloopighe tafel van de
ghedenckweerdichtste dinghen. T’Amsterdam, Ghedruckt by Willem Jansz. woonende op het Water, in de
vergulde Sonnewyser, 1612.

Miscellaneorum carminum libri duo, lectu non minùs, quàm iucundi, is de titel van de verzameling Latijnse
gedichten, die door Kiliaan met zorg waren uitgekozen en drukklaar gemaakt. Ze werden in de Plantijnse
bibliotheek bewaard en pas in 1880 door de eerste conservator van het Museum Plantin-Moretus uitgegeven:
Kilianus : latijnsche gedichten / uitgegeven en met een levensbericht voorzien, door Max Rooses, P. Kockx,
boekhandelaar der Maatschappij, Antwerpen, 1880.
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