
42   2020 # 1   

Uit de bibliotheek van Pompejus Occo

Vijf eeuwen geleden schreef de 
Amsterdammer Pompejus Occo zijn 
naam en adres in twee manuscripten 
voor privédevotie in zijn bezit. ‘Dit 
boek hoert poppius occo tamsterdam 
int paradys’, luidt een van die notities. 
Het Paradijs was de naam van Occo’s 
huis tussen Kalverstraat en Rokin. 
Anno 2020 zijn beide manuscripten 
terug in Amsterdam, in het Allard 
Pierson, op een steenworp afstand  
van waar Het Paradijs stond.

Over particulier boekenbezit in Amsterdam 
vóór de 17de eeuw is maar weinig bekend. 
Opmerkelijk zijn daarom de al aangehaalde 
notitie in een getijdenboek en twee soortgelijke 
notities in een gebedenboek: ‘liber Pompeij 
occo civis Amstelredamensis’ (Dit boek is van 
Pompejus Occo, burger van Amsterdam) en 
‘Dit boeck hoert tamsterdam int paradijs 1525’. 
Deze eigendomsinscripties maken de onlangs 
aangekochte manuscripten voor het Allard 
Pierson, de erfgoedinstelling van de Univer
siteit van Amsterdam, extra interessant.

De handschriften, beide op perkament, zijn 
tussen 1490 en 1520 gemaakt in Vlaanderen. 
Ze zijn rijk voorzien van gedecoreerde initialen 
en margeversiering met zogenaamde Gents
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Brugse strooiranden. Het getijdenboek bevat 
bovendien vijf bladgrote miniaturen, dertien 
initialen met miniatuurtjes met de maagd 
Maria, de vier evangelisten en scènes uit het 
leven van Jezus, en twaalf medaillons met 
scènes uit het dagelijks leven, ter illustratie 
van de kalender.

Beide manuscripten zijn niet lang na hun 
vervaardiging in bezit gekomen van de welge
stelde en invloedrijke bankier Poppe Okkesz 
alias Pompejus Occo (1483–1537). Occo had 
in zijn huis Het Paradijs, een plaats van  
samenkomst voor kunstenaars en humanisten, 
een bibliotheek die volgens een tijdgenoot 
meer dan duizend banden telde. Zijn biblio
theek weerspiegelde het groeiende stedelijk 

bewustzijn van de Amsterdamse burgerij  
in de 16de eeuw. 

Wij kenden maar heel weinig boeken uit 
Occo’s bibliotheek: een 13deeeuws bijbeltje 
in het NoordHollands Archief en een fraai 
muziekhandschrift in de Koninklijke 
Bibliotheek van België. Daar zijn de twee 
aangekochte manuscripten nu bij gekomen. 
Met deze verwerving krijgen we meer zicht 
op het boekenbezit van particulieren in 
Occo’s tijd, een witte plek in de geschiedenis 
van het boek. 

Klaas van der Hoek

Conservator handschriften Allard Pierson
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Portret van Pompejus Occo
Dirck Jacobsz, ca. 1531
Olieverf op paneel, 66,5 x 55,1 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

NIEUWE AANWINST

Getijdenboek in het Latijn
Vlaanderen (Gent?), ca. 1500–1520
Manuscript op perkament, 145 bladen, 
11,5 x 8,5 cm

Gebedenboek in het Latijn
Vlaanderen, ca. 1490–1510
Manuscript op perkament, 155 bladen, 
10,5 x 7,5 cm
ALLARD PIERSON, AMSTERDAM

Bijdrage: € 100.000, waarvan € 15.000 
uit het Drs. H.B. Philipp Fonds, € 10.000 
uit het Themafonds Middeleeuwen 
en Renaissance en € 65.000 uit het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds.

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Drs. H.B. 

Philipp Fonds, haar Themafonds Middeleeuwen 

en Renaissance en haar BankGiro Loterij 

Aankoopfonds), het Mondriaan Fonds, het 

Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en de 

Vrienden van het Allard Pierson.

Getijdenboek van Pompejus Occo 
(links). Miniatuur met Maria met  
Kind en de eerste bezitter van het  
manuscript, bij een gebed tot Maria. 

Gebedenboek van Pompejus Occo 
(boven). Begin van een aanhaling uit 
het Evangelie van Johannes.


