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F SPAANSE GESCHIEDENIS VERZAMELD  

 DOOR EEN BRUGSE SPANJAARD  

 JOHANNES VASAEUS (1511-1561)

Het belooft een mooi jaar te worden, voor de aanwinsten van oude drukken in onze 
hoofdbibliotheek. De boekenmarkt is onvoorspelbaar en de voorbije maanden was er 
een verrassend rijk aanbod, met veel boeiend efemeer Brugs drukwerk, soms ook met 
werk van een ‘Bruggeling buiten Brugge’. Hier focussen we op een aanwinst die werd 
gerealiseerd op de Arenbergveiling in Brussel van 27 maart 2021, een fijne renaissance-
druk uit de zestiende eeuw met historische teksten over Spanje.

Deze renaissancedruk bevat teksten bijeengebracht door Johannes Vasaeus (1511-
1561), een vergeten  Bruggeling. Johannes werd in 1511 als Jan Waes in Brugge geboren 
en trok, zoals wel meer leeftijdsgenoten uit onze stad,  als jongeman naar Leuven om 
er te studeren aan het Collegium Trilingue. 
Dit Drietalencollege vormde een stimule-
rend milieu waarin jonge intellectuelen uit 
alle hoeken van Europa elkaar troffen in hun 
enthousiasme voor de vernieuwde studie 
van de oude talen. Ook voor Johannes wa-
ren deze jaren beslissend. Hij ontmoette er 
Fernando Columbus (Hernando Colón, ca. 
1488-1539), zoon van de bekende ontdek-
kingsreiziger die toen door Europa struinde 
op zoek naar boeken voor een universele 
bibliotheek die hij in Sevilla uitbouwde. Fer-
nando dook in die jaren dus op in Leuven, 
deed ook Gent aan en had ook in Brugge 
contacten in functie van zijn bibliotheekmis-
sie. Edward Wilson-Lee reconstrueerde on-
langs Fernando Columbus’ boekenjacht in 
het zeer leesbare The catalogue of shipwrec-
ked books: Young Columbus and the Quest for 
Universal Library (Londen: William Collins, 
2018), een aanrader.
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Fernando zag in de jonge Bruggeling de 
gedroomde bibliothecaris van zijn biblio-
theek, een boekenverzameling met meer 
dan 15.000 titels. Johannes ging  in 1531 als 
prille twintiger op dit voorstel in, verlatijnste 
zijn naam, reisde naar Spanje af en werkte 
er onder meer in Sevilla, als bibliothecaris 
in dienst van Columbus. Toen Columbus in 
1539 overleed, werd het lot van de boeken-
verzameling onzeker en kregen de boeken 
uiteindelijk een plaats binnen de kathe-
draalbibliotheek van Sevilla, waar de mees-
te volumes vandaag nog steeds raadpleeg-
baar zijn. Voor de Bruggeling Jan Waes was 
er evenwel geen plaats meer, en hij trok 
naar Salamanca, als student en hoogleraar, 
en naar scholen in Portugal. Volledig ingeburgerd in Spanje en gehuwd met een meisje 
uit Segovia zag hij zijn geboortestad niet meer terug. Net zoals hij als bibliothecaris 
boeken bijeenbracht, zo verzamelde hij jarenlang historische teksten over Spanje, zijn 
nieuwe vaderland, onder meer in een kroniek met merkwaardige feiten en gebeurte-
nissen, Rerum Hispaniae memorabilium annales. Deze verzameling, met ook werk van 
de Catalaanse historicus Francisco Tarapha (c. 1495-1556),  werd in 1577 postuum in 
Keulen gedrukt, bij Ludwig Alectorius en de erven van Jakob Soter. Een exemplaar van 
deze Keulse druk verrijkt nu de collecties van onze Openbare Bibliotheek (boeknummer 
HF 935).

Het is niet de eerste keer dat dit fraaie exemplaar, gebonden in een perkamenten spit-
selband,  op een Brugse boekenplank terecht komt. De oudste handschriftelijke prove-
nances verwijzen naar de bibliotheken van jezuïetencolleges in Antwerpen en Gent, 
opgeheven in 1773, maar in de vorige eeuw kwam het terecht in de boekenverzame-
ling van één van de meest gepassioneerde Brugse bibliofielen, Albert Visart Bocarmé 
(1868-1947). Albert, zoon van Amedée Visart de Bocarmé, burgemeester van Brugge van 
1876 tot 1924, maakte jaren deel uit van de bibliotheekcommissie van de Brugse ‘stads-
bibliotheek’ en is auteur van het eerste en nog steeds leesbare overzichtswerk over 
Brugse boekgeschiedenis, Recherches sur les imprimeurs brugeois (Brugge, 1926). Als 
boekenverzamelaar ging hij op zoek naar ‘Brugse drukken’: boeken gedrukt in Brugge 
of van Brugse auteurs. Zoals Johannes Vasaeus.


