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Over de auteur

Peter Cuijpers (1944) studeerde sociologie 

en promoveerde lang daarna op Neder-

landstalige vroege drukken, waaronder de 

oudste volksboeken (die toen nog voor de 

burgerij bestemd waren). 

U kunt zich aanmelden voor de boek- 

presentatie tot 20 november 2014 bij  

WalburgPers: 

publiciteit@walburgpers.nl 

b ISBN 9789057301827  

Uitgeverij WalburgPers en BGNB hebben het genoegen u uit te nodigen voor de boek-
presentatie van Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel van Peter Cuijpers.  

Op 24 november 2014 om 15.00 uur wordt Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel gepre-
senteerd in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Het eerste exemplaar 
wordt aangeboden aan Prof. dr. Paul Hoftijzer van de Universiteit Leiden. Deze uitgave 
verschijnt als deel 16 in de nieuwe reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederland-
se Boekhandel (BGNB).

U bent welkom vanaf 14.30 uur, de aanvang van de presentatie is 15.00 uur. Na afloop van de 

presentatie is er gelegenheid om, onder genot van een drankje, het boek door de auteur te 

laten signeren.

        Programma

15.00 uur Ontvangst door Marieke van Delft 

15.15 uur  Rita Schlusemann, ‘“Een nyeue ghenoeghelijcke  

histori”. Verhalende literatuur in de eerste decennia van de 

boekdrukkunst (tot ca. 1540)’

15.45 uur Jeroen Salman, ‘De waarde van populaire boeken’

16.00 uur Anton van der Lem, ‘Reinaert en Tijl, thuis in Leiden’

16.15 uur overhandigen eerste exemplaar aan Prof. Dr. Paul  

Hoftijzer

16.30 uur Borrel

 

Van Reynaert de Vos 
tot Tijl Uilenspiegel
Op zoek naar een canon van volksboeken, 1600-1900
Peter Cuijpers
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Bezoekadres
Universiteitsbibliotheek Leiden 

Vossius-zaal

Witte Singel 27

2311 BG Leiden

Openbaar vervoer
Met de fiets (10 minuten) of lopend (20 minuten) vanaf station Leiden Centraal.

Eigen vervoer 

U kunt uw auto parkeren op de bewaakte parkeerplaats aan de Haagweg.

Voor een uitgebreide routebeschrijving 

http://www.bezoekers.leidenuniv.nl/locaties/universiteitsbibliotheek.html

Veel spectaculaire ridderverhalen en andere vertellin-

gen uit de middeleeuwen zijn totaal in de vergetelheid 

geraakt, maar sommige hebben de eeuwen getrot-

seerd. Van deze teksten in verzen werden na de hand-

schriftentijd prozaversies gemaakt, die aanvankelijk als 

dure boeken op de markt werden gebracht. 

Toen deze bij het lezerspubliek in de betere kringen 

uit de mode raakten, werden sommige ervan na 1600 

in steeds goedkopere edities voor het gewone volk 

herdrukt. Telkens ongewijzigd, telkens met dezelfde 

houtsneden, tot ver in de 19de eeuw. De boekjes, die 

onder meer door marskramers werden verkocht, zijn 

zeer talrijk geweest, maar ondertussen zijn ze uiterst 

zeldzaam geworden. 

Deze studie behandelt de lotgevallenen van Reynaert, Tijl, de Heemskinderen, Doctor 

Faustus en Griseldis, plus nog een twintigtal andere. De selectie was een zoektocht en 

beperkt zich tot de titels die het tijdens de drie eeuwen na 1600 hebben ‘volgehouden’. Zij 

kunnen worden gezien als een canon van Nederlandse volksboeken. 

Deze boekhistorische studie plaatst de kleine, vaak 

onooglijke volksboekjes  nadrukkelijk in de context van 

ander goedkoop drukwerk, zoals volksprenten, lied-

boekjes en almanakken.U
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