LauRerurrus

TonnENTrNus

( tAURENS TEENARTSZ. VAN
DEN BTEECK I
boekdrukker en uitgever van den hertog van
Toscane,

r547_r563

Genertse s chïi jvers r_buurt is één der
srraten genoerod" naar eên zekere Antonius
rentinus, die in de 16e eeuw naam EaaktêTor_
afs
taalkundige en die net a1s Macropedl"" i"a""_
tijd les gaf aan de tatinse School
togenbosch. Sêdêït het bestaan .rr..;;;-,;_H;;_
T;";;;_
-i"-à"rJ"t
tinusstlaat kont de naara Torrenti""" a"
-"Toch
over a1s de naan van een. bekencl p""";";;;:
is er over
hen in de hele Nederla.ndse literàtuur ,!ài
litt""
weinig te
vinden (1).
Veef is er wel bekend, en veel is er 6ók geschreven
over d.e
met zekerheid van Genárr e"b
r,à,;ï"fiïi""
rorrentinust
Naar h6m _werd s6én straat- s.";;;;;
" "=iieJt ËËff""r"ndse
titera_
tuur heeft trouwens ook-aan"h6n *"i"Ë""""áàcht
besteed..
In
ftalië is aat echter and.ers.n. de.

ï" i sït'";;;Ëir""r, t" Florence
over hen en zijn hrercken een boek
51 J blad_
zljden ( 2
Tiidens zijn teven en-wer;;"
"""- ,r"i-iiêfst
).
;il;;,
in hêt nidden
van de 16e eeuw, aolat hij dan ook ;í;-";ï;;"eudheict.
In het nidden van het
lvlacroped.ius
$eolgrrus
onlangs uitgegeven in !1et:
,,Bijdragen tot de 14e7_155g,
de rêeks
Geschied.e_
nis van GenertÍ, vindt nen over twee paginars
afgedrukt een
prachtige afbeeldino wan cLe stad nen
i"3"ii
de 16e eeuw.
Deze-afbeeLding konl voor in f,uaovlco-áuiJciardini,s,,Be_
"rt
"iË
schrijvinghe der gantscher Ne
"""""
-(iiáí_l>e9),
t e uitgever
van deze beroend.e ïtaliaanse ae"ranaeri.
s"r"""à"
!/aarvan
nen in elke encyclopedie een. uitvoerigà
í-vensschets
vindt,
-;oi""r,tirro".
was nienand ninder dan
"e112",, i;";;;;ï;"
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Giorglg-lasafi (1511-1574), ïtar-iaans schrijver,
architekt
ên schifaer is vooral r35ó"q
ó;;;á""-á;;i zr;n werk over

ffiiï::ï: Ïffiff:ïïïr:
Dit tel-kens

"i'" vitË-à"iïï"*àIi"ri"ti piito=i,

weer herdrukte, verbeterde
en vertaald.e boek,
-;;;;-;; ti"ri."",,u"
tron
k'*;;;;:
3iii"ïlir3"rb;lanerijkste

De eerste uitgave van

"le_Vite etc.,, ln 1J!0, d.ie kwan uit
de drukkerij van ÍMaestro
.Lorênzo TorrentinoÍ.
Hiernaast vinclt nen een
van zijn,'drukkunet,, afge_
beeld: de opdracht der ui3?lti"
door
"Vj.te"
Giorgio Vasari aan d.e
Hertog van Tos cane.
afkonst van ÍMaestro .T,o.xenzorl
Toen in 1819 cle kanmrnik MorenÍ, het
ineiddeLs bijzontier
zeldgaam geworden boek, 6vs3 d" ;;";;;
vjilóo"="rtinus
É.tnên_
nog onbekend
:!:1*:,
lgt
rorrentino
"1"
se_
boontig of afkonstig was. Moreni
"""*á"=-'lái""lo
g".i;-;;;
-;;;";;;"" clat dit nercgens
wordt aedegecleeld: ',volg"rr"
_ zo zegt hil_
is hii êen duitser, volgens anderei
"o-.igE
.rrïu,iirrg,,.
De

""rr-

De Genertge afkonst van laurentius Torrentinue
is pas be_
kend sedert 1926 toen. c.
Boek,,,
tijdschr.
{.fo"g."*""fr-ti-;ii"t
voor het boek- en b ibli othe
elcie zen a"--t"tJt van een aantal
dokuÍoenten tlubliceerde,
.clie ononsiot"iSt-Ël*"""r, d.at hij van
Gen-ert afkonstig was. (4)
rn het notarieel archief. van ï,]-orence r.rar€n
nameliik een
tweetat- akten van volnacht
ajl'rroo"
wat Hreft
herkonst van ?""s;;;;il;;
t'auienii"" -io"ià'rtinus rruideriJke

ff"itffig*::n
-Ëffïiï:
rorrentinus quond.aro T,eonard i,
Hfi:];:.
:::renrius
De voortreffelijke

lrijten

Meester laurentius Torrentinus, zoon
van
.ft;;";i;;"""àà"iiorar.

r,eonard.uo, was dus

Ghenertr,.

ne beide notariële
reepektievelijk 1! april 1!61
en van 18 april 1562
"Ul:l-lu"
leren ons b-ovendien--Ëat
net neerd.ere Braband ers-,t"""""-a" -r,ioiË"ïU"Ë" Laurens daar
verkeerde; hij
had nanelijk 'volmacht' van twee
.rran wi j
l-en l,Io1f_
sans van Grave uit het diocees t"í:-itt""
""fg"r.;"i- '
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ALLO

ILLVSTRISS.

ET ECCELLENTISS.
GNORE

t

IL

SI.

SIG NOR COSIMO.
dc Medici Duca di Fiorenáa
'
Signore mio oíIcr_
uandiGinro.

Opdrecht der,,Virc" door ciorsio V.Eàri.
Eerste uitgave, r55q.
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Neclerlanders

Ín ïta1ië

Nederlantlers hadrlen in de 16e eeuw een zekere faan i.n
ïta1it. In dit verband. kan genoend. woralen Adriaan Florisz
Soeyene uit Utrecht d.ie in lJ22 tot, paus werd. gekozen. lat
die verkiezing iets bijzonclers was bew{st het feit tlat het
tot 197e duurilê voordat opnj.euw een niei-ïtaliaan paus werd,,
De betrekkingen van !td.e Nederlandenr net Italj.ë waren in de
15e en 16e eeuw hêêl wat belangrijker dan wiirdie in eên eeuw
van gnel verkeer Ieven, zoud.en vernoeden.
Vooral Srabanalers en Vlanj.ngen trokken in deze eeuwen naar
Rone, Florence of Venetië. Onder hen r,raren bedevaarders,
avonturiêrs naar vooral ook anbachtsliêden. Ook vanuit een
betrekkeljjk kleine plaats als Gemert werd neerd.ere nal"en <Ie
reis naar het verre Italië aangevangen. (6)
Eet verblijf in verre landen lras voole een aantal zelfs geen
rerlen orn niêt êventjes terug naar flde heiroatr te keren. Dit
gebeurtle met nane nog a1 eens oIl een erfenis op te str{iken.
De ornvang der aktiviteiten van vooraL nederlandse eaar ook
duitse ambachtslÍealen leitide er toe dat in de grote Itali_
ttbroederg
aanse
De

steden zogenaarode
chappentt ontstonden naar
het voorbeeld van de anbachtsgiLtten. fn- deze Aildên vêrenis_
<Ien zich de vaklieden van Nederlandse (en óf mitse) nei_
kougt. (7)
lJanneer nen er de literatuur van [buitenlanders in Italië,,
op naslaat, d.an kan nen lezen dat te FLorence, waar de van
Gemert geboortige Laurênti.us Torrent5.nus werkte, de Vlaanse
en Duítse textielarbe itlere a].daat bekencl stonden on hun

techniÊche vaardigheid en hun werkluet.
Eet waren echter niet a11een dê textiel-arbe iclers (gastar_
beiders!) naar zeker ook d.e boekdrukkers uit ,,de lage 1andenrr die bekena stond.en om hun vakoanschap. Zo zien we reeds
voor 1J0O in lleneti8 de drukker Johan ván Luttich; verder
waxen er I geboren Eaarlernners aan het werk t.r,r. Nicolaas
Pj.eters te Padua ('1476), Eendrik van Eaa?len te Boloena
(1482) en Gerardus van Haarlen te Florence (t+el). (e)

Moreni schrilft
drukkuae

t te

in het hiervoor vernelde boek dat de boek_
tr'lorence na d.e eerste d.ecenniën van d.e zestiep
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cle eêuw in verval
geraakt en d.at
CosÍmo de Eerste,
ïIertog van Toscanê,
on in die toestand

was

AeBoeckdrtrcker. S&eptuwGeluck, LIit per,r en druck.

verbetering te

brengen, een vreertr1e en ervaren drukker aanzocht zich

ln zijn hoofd stad.
te komen vestigen.

Die drukker
d-e

was :

veïeaa?de Lau-

renti"us Torrentinug
tot dan toe werkzaa,m in de univer-

siteitsstad

na.

3o1og-

0p 5 april 1147
sloot laurentius
Torrentinus een
overeenkonst waarnetle hij zich verbonrl te Flolcênce
als alrukker en uib

gêver voor d.e HeLtog van Toscane tê zulLen optretlen. (9) Ui; verpflchtte zlch
(laarbij met twee persen te zullen aïbeiden; hd ontving nonopolie voor twaalf jaarrvriirlorn van belastingen benevens ver.dere voorrechten en een jaarlijkse toelage van 1OO goud.en

d.aaklers.
Aan de konst van

I

1

Torrentinus werd. bijzond.ere betekênlB ge_
kan opmakèn uit een tweetal brieven van àen
hoogleraar in dê oude talen (petrus Victorius), tijdgênoot
van Torrentinus, tlie in septenber van het Saar 1j4!, dus
kort na d.e vestiging van de clrukker{i, aan grooihertog Cosino
schrijft en voorzegt hoe groot heil en vóord.eel heI gevolg
zullen ziln van tre stichti.ng êener zo vooxtreffer-iike d;ukke;ii.
hecht zoals

men
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van Ziinê Eoogheid d.e herLelio Tore11i, eerste secretaris
tog, was belast om met ttmaestro lorenzorr te accorderen. Vijf
dagen vó6r het passeren van de overeenkomst net L,aurentius
schrijft deze gecretaris, opgetogen en enthousiast hefemaaL
naar Spanje, aan het ad.res van Antonio Agostinorl. bigechop
van Tarragona, tlat rtde drukkerrr al bezig is naar tr'lorence
te verhuizen.
Het nieuws gj-ng in d.e geleerde lrereld rontl afg een fopend

vuurtje! !
Torrentinus verkreeg in tr'lorence de roeest uitgebreiale Voorerechten die wellj.cht ooit aan eên d.rukkeï zÏn vealeênd. Van
rneet af aan had. hij een roep, die hi! behielcl. ne boeken door

\I

I

hen uitgegeven gold.en a1s d.egene dj-e toennaals het flaàist
wertlen gedrukt ên naar het, uiterlijk het best verzorgd.
Van de 260 boeken, grote en kleinere, die de rrhof tlrukkerii rl
tussen 1547 en 1561, dus in 16 jaren,heeft doen verschijnen,
zasett et 140 in de eerste viif jaren het l-icht.Het iaar 1J)1
wal net niet nincler dan {.1 publikaties een secordiaar voo?
dê drukkeri. Gewaagtl word.t zelfs van een recortl voor het ge.'
hele Europese uitgeversb êdrijf.
Niet a1leen in Solog.rra en vervolSens in Fforence, naar ook
in Pescia en Mondovi is Torrentinus we?kzaan geweest. Ïn
1554 stichtte hij een filiaal van ziin drukkerij te Pescia en
in Mondovi werkte hii op verzoek van tle Eertog van Savoye.In
1560 stichtte Eerctog Emmanuel Filibert te Mondovl een universiteit en aan de Eêrtog van Toscane verzocht h{ of tllens
hoftlrukker, Laurentius Torrenti.nus, enlge tiid te Mondovi zou
nogen verblijven om afdaar enkelê uitgaven tê veazorgen. De
Eertog van ToBcane gaf d.aartoe toesteromÍng en in het Jaar
1J62 heeft Torrentlnus in ied.er geval in de nog i onge universitietsstad Mondovi cle voorbereidingen gêtroffen voor
het afdaar ter perse leggen van een aantal verlangtle boekwerken. (tO) net aaar aaugevangen wêrk zou hij echter niet
afmaken. Segin februarí 1561 overleed l,aurentiua vrÍj plotseling. 0p 12 februafi 1561 wertt hij te tr'lorence be8:caven.
(tt) zi3n tlrie zoons hebben het bedrijf van hu:r vader voortgezet tot 157O..Tot 1566 ded.en ziJ in Mondovi enkele boeken
verschijnen. (12)
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f.,eonard.ug Torrentinus, de ouclste zoon van laurentius, wordt
bij de clood van zijn vader, ofechoon hij pas fg

iá""'i"r-"i
nêteen. genoend. a1s 'typogzaphus d.uca1ís; ( arufÈer
d.
hertog). Ín 1J66, nog geen !. jaren na d.e doàa van zijn.r.á
vader
overleetl h!.
De drukken van de kindexen van ï,aurèntius (t.w. leonardus,
Ronulus en Bonaventura Torrentinus), die zièh sinds de dooá
van hr:n vader geassocieerd. haddeir net de d.ru}ker pettfnari,
waren van meet af aan niet zo goed en zo fraai afs aie tij
het lêven van laurentius verschènen.
Enkel en^a119:l-?p basis van d.e genoeqde publikatie van c.
Hoogewerff \1)26) zot:, behalve het hiervoor reeds vernelde,
nog uitvoexig kunnen word.en ingegaan op d.e rêlatie
tussen
de hertog van Toscane (Cosino áe-Meaici) en laurentius,
en
zeker ook over d.e Brabanders net wie fríj in Italië samen_
werkte én over de d.rukken d.Íê hij er .,r"""oieà".
l,Iaar laurentius Tor?entinirs het vak van boekdrukker geleerd
heeft is tot nu toe nog- een onbeantwoord gebleven vráag. 0p
d.eze vraag, en op de rre?kzaanheid van TorrËntinus
in trloren_

ce, konen we terug in een volgend. Gemerts E";.-(tt)Een and.ere vraag die tot nu toe onbeantwoorrl
Uit wat
voor rrmilieurr stande de befaande hofrlrukkerbLeef:
van Toscane?
ka-n voor een groot d.eel lnnidd.els
lÀ"rrt"oorcl word.en
!iedankzl j een groot aantal bi j zonderheclen
"ei nei tetre*fng
tot
laurentius en zijn Genertse fanilie, die
a"
schepenoro_
roKolJ-ên van cenert kunnen worclen opgelepela.(1{)
"ii

Uit de

rlokumenten

van het Rijksarchief

te FJ.orence blijkt
d.at de vader van Laurentiuo, Lóonarrt of leenOert
heette. De
drukker noend.e bovend.ien z{in oudste ,oor, ,r""= hen.
De naaro
laurens Lenertsz. kont in-ae perioa"-"à" ïiiO tot 1J62
een
aantal malen voor in cle_Generti" ofr.p.rrp"oíoko11en,
en
te1_
kens.blíjkt ttaarbij dat deze figuur" ,i-;;';;;
punt staat ver
weg te gaan, 6f ver van huís iË. Hetten-wá-hier
te d.oen net
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Laurentius Torrentinus

?

gebezisde achtêrnaam trvan
;:";ï 3;
;:l:n;ï:Ij""
-ïi;à"i;"
";;ï",:-"" bevestisend antlnoord. den Bleek,,,
Ï" ai"
"van de Ë".r;"r,"Ji*Ë":Ï:k:l!k tlat.lenanci d.ie t'van Beek,, of

jï::ffi
1"
;:"lm;;l jr".Hjji:í"
i:,:i:ï,
-ar.J",rïi'Ë"t"
Torxentlnussen :T:"ï::"li:*:ïtl:
blijkt zowel uit cie
ri t eraiiur
"
6r "van-Jlnï;";,ï ;:i;:Íl"iï;ï*o"" dat z{i zich ;;;;nï;e;;

0p lO april 1542 w ord.t voor de
Genertse schepenbank een ak_
te verleden, waarbii^taur""", *;;;i;;")oli
rr"r, wiJlen renart
zí;n
;""Ë"tË"i*""r,
alr.e rêchten
;i:"$::rii";ï5,ni'i.$l"rteiri_fi"í!f
r,o.r""" -

,t;"i:;:rujj"*l"Tli

"irl;,:Ë"ij"ïiï:

j

uo' s"iáJ ;'";;;;" Govart aan r,au:*3';":ï;.:":"3;::"-'1:.
";;;=lJjiá:i
daartoe nos doen zal" .
ar"
lllo:laurens
""
vast Laten leggen áat z13n
"*iil
eoedex luitje, h"t

*.tto
tenschap .,,an trenart-"dee-1te dat.hij had geerra-iiï
dat zu dat tot.haar
zou nogen bezigen .rr'I1."?1:='
daarna pas

;;";ii:
Govart ziSn lroerLiià

'""r't"Ï-"oo-i"iàl"l"tï3i

d;"á-;;"

ii=J"ï5f:ïïlï;:,'ff";iiiËi.,i";j.ï'"iï!"#ff:";i*:
i\>i-.'.-*"

iggr.
lijkheid overteden tussen .ti4Z

:fl-: #i"3;i"l;31urï:"1:-y-oo=.

"n

.de schepenen van Genert

een

r",.""i*i;;ïilïï"::!:-!iii;*;tï3',,ff _5:1ï:;1"Í:;"Íl;
wettige huisvrouw. de hun_nagel"t""
oí"oJi"irae
r.,,

de overledên ouclers verd.er""]
Voor rleze
-i r scheid.inse

t"#;ff ;:ï

-

(ii

i--

goederen van

*!ij=ii; *:;"3ï3

:'ï13:;,
1r*1
1
i; aflrezise tróer.-r,auren;.
t.rgd.e
';vanu"ziin
*:,,1:i:
"ff
B;;i+" d.e reed.s
.
neeF
ma.t.en genoende Goyart de
jonge, ;""i'r,""""""
-aiËï".,ï:ir
nog
een
broer
sêhad. hebben en we1 Goyari aË á"á",
reeds over_
leden blijkt te ziin. Bàhalrr"_ t"""-i""Ë""'ri.á
verd.er
nog twee zusters. te lreten er"iá"
""o""rru
.r"t-óáii. Mechtelt.
Aalke van den Bleek was getrouwd i;it"l"Ëi
flendriks van
strijbos ( taurentius Torreitinus ;""-á;" -;;-;ud_oon
van a1b.
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Strijbos, pastoor van Gernert en tevens
rector van cle
Latijnse School alhiêr (zie: Genealogieeerste
Siri;los
in Cenerts
Eeen, 1!f8, ny. J).
Mechtelt, de and.ere zuster van laurentiug, lras getrouwd. net

zekere Jan Dirkszoon van Zeeland..
De fanilie rtvan den Bleek was een i,n.Genert
zeer hoog in
aanzien staande fanilie.(19) Goyart lenariuu. .rr",
d.en BLeek
optreden_"ru
"s"r"";.tisae,, van zijn
*::^:"*^.T^]56'1
_bliift
D?oer laurentius
was onstreeks 1)6f pres ident_ s chepen oár,
Genert, _têrwiil hij reeds sedert l iql 1" áe -À crreperrtank
zit_
ting had.. Als pres i dent- s chepen wás - fril ae opvofger van Wil_
lern van Zeeland., de broer van zijn ur^!.r.
Over het aanzien van d.e aangetrJuwde ï"rifi"
Strijbos is de
laatste jaren in Geuerts Eèen zoveel g"p"bfi""""a
d.at dat
bj.nnen het kader van dit artikel g""rr".áá"=" toelichting
behoeft en wat het aanzien van cle àangetrouwae fami-lie van
Zeeland betreft kan voorlopig volstaai
met te ver_
wijzen naar de gepubliceeráe genealogie"À"a""
-rrn aez. faroilie,
*aarin een apart hoofdstuk gewi;a
van d.e fani.lie.
""id ".r, de Gemertse tak
Na 1570 kont tie faniLienaam lvan den Bleekr in de
Genertse
s chepenprot okolLen niet meer voor.
Mogel{jt i" a" fami.lie in
Genert uitgestorven of vertrokke".UogËfïË-ook is dê betref_
fende fanillenaan in onbruik geraakï
A" band net de
goederen rraan clen Bleek in den lvloxtêLrràrA"i
in
de
l-oop van de
zestienale eeuw werd verbroken.
DE HOE.\[E VOGETSANG

uit alle net betrekking tot de fanille van den Bleêk veïzanelde
is het niet. alleen nog"fiik Jen aard.ig stan_
-gegevens,
op
te
zetten,
naar kan torrenaïen"nei vrij grote ze_
Pooppig het
kerheid
geboortehuis varr f"""""iio" ràirenti.nus
worden
aange!^teZen.
Een. oorkonde gedateercr

{ septenber 1560 verschaft hierover
inlichtingen. (1p)
Deze oorkonde bevat eetuigenissen
veLkLaringen aangaand e
het onderhoud van d.e rosnolen b{ deenhoeve
Vogelsanck,
welke
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hoeve door de Duitse orde wercl verpacht.
De hoeve vogersangr waarevan in het R{lksàrchief
te nen Bosch
nos achttiende eeuwse plattegronden ie vinaen-"ii"
(àó11""àï
gefegen pa1 aan tte Rips
d.e plaate
oo
het zwenbad is
-op jaren
gebouwd en waar tot v6ór
de """=
)
St. Jo zefparochie in de
boerderiikerk een onderkomen iond.
Eén van cle getuigen uit de oorkonde van 1!60,
een zekere
Peter Queens oud omtrent gO jaar, verttaarae: ,,ende
dat hij
eerrnaals gewoont hevet bij lenerd.en van den B1eek, pacht-i
ende laat vander hoeven.genoenpt den Vogeisanck,
nu omtrent
geled.en stndê vieftich jaren..;

getuige
P":
"11?"".te weten. Henrik Jan Coenen 70 jaar,verklaarde
hetzelfde
Als getuige in cle akte treedt verdêr op Gooït Lenerts,
!g
jaar en schepen van Geroerí. Deze Goort ienerts crie dus geboren noet zijn in of rond. het jaar fiózl-Ià nj.enand
minder
dan d.e broer van laureng- r,enartó (ro="""ii""" j:-**
.In cle eerder vermelde schepenakte'""" ijii-*o"dt deze Goort
(of Goyart) genoemd als aË ;ongste--brá;; ;"" raurêntius,
waaxuit nen af zou kunnen leirien
d.at Lauïentius Torrentinus
geboren noet z{n v6& 1502.
ne getuigenissen van 1560 wettigen het d.an te veronderstellen dat laurentius op 'rde VogelËang" ;"---*"bo="rr.
Sarnenvat t j-ng

Omstreeks 1l0O wercl in Genêrt geboren traurens
van d.en Bleek
a1s wettige zoon van tenart Goórtsz. ;;-à;; Bleek
en f,uit_
gard. ziin huisvrouw. To_t onstreek" fifO A"*oonde
trenart
v.d.
";áe
B1eek, a1s pachter de Duits Oraens iráevJ
Vogelsang,san
de lodderrlijk, alwaar Laurens vernoedeliJk werd. geboren.
A1s
boekclrukker en uitgever van tle hertog-vao-To"oarr"
zou
hij
ontler de naan f..,aurentius Torrenti.""u tËtà"ifr"ial
verwerven.
Waar hii dit vak leerde,is tot nu t".
vet_
bljjft hj.j nos (opnieuw) in cenert. i"-ïii?-"""at
""f"I""0. Ínhij1i':,42
aange_
steld aIs boekdrukker
-van Cosiuo de Meáici"in Florence. fn
januaxi

of februari 1!6] overl{jdt hij à;;;.-

rt àt t3
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Ad. Otten

NOTEN:

(l) Over zl1n Gernertse aikorost is in feite nog hêleEaal niets gesch?even,
lrehalve dan dat tr'ol)pens ín 1719 in zijn ',Bibliotheca Se]gica,' schrjjft
iiat Ántonius Torrentinus (gestorven in 1596) evenals Macroledius van
Genêrt geboo?tig }tas.

(2) DoÍÊenico l{oreni, "Annali de1la ti}ografia fiorentina ali torenzo
Torxentino, inFesore alucalerr, uitg. I'rancesco naddi., Iirenze 1819.
(l) Aldus de winkler Pxins Encycl. onder yaEari (195r)
(4) C.J.Hooeewerft, laurentius Torrêntinus, Het .3o'ek - tjjatsch?ift voor
boek en bilrfiotheeklrezen, 15e jaargang, 1926, b7z.27t-ze\ ei 169-tBt.
(5) le tetst van éán van alezê votnachten luiatt:
lgregius oagister Laurentius Torrentinís quondaE Lêonartli tle vi1la
GheEert, alucaius lrabantie, alucalis tylographus Florentie resialens,
ut procurator et noDine uagistri Justi sive Judoci heredis quonata!0
nagnifici Volfgangi l'ranchi et roagrifici et exinii utriusque juris
licentia.ti Dot0ini ?auli Rasonis, cohexealis prefati quonaian llolfgangi
de oplialo Gravie diocesis leodiensis..,...
subÊtituit et loco 6ui
posuit et subrogavit Èagnificiun aloninu-R Àntoalul! Iaxusiu.n quondan
Gabrielis filiun, Rêgien8en.
gedateeral: 1562, 18 april - Rijksatchief tr,lorence; Not.archief yol.C
afsealrukt in ,'Hêt Boek', 15e jE. 1926 brz.11'.
JO2,faIia tzg.
(6) Orostreeks 15OO veÍtrok zekere Loy Loyen SEotle?s riit Genert; hij ging
op beilevaart ns.ar RoEre - Rijksrrchiel Den Boschi Cenert R99 f.84v.
(7) Mario Battiètini, l,a conf!érie de Sainte-3arbê des Slarands à
Fforence, Bru6sel 1911.
Drs. J.X.Leuleis, l,i&buïgse ardbachtsliedlen ale! 15e en 16e eeur, Hei
oude land var. Loor',1915, b72.41 e.v.
(8) ÀIdus de Winkler Prins Encycl. (1949) onder "boek".
(9) le triervoor reeds vernelde publikatie van c.J.Foogelrerff Aeeft niet
a1leên een vrij uitvoerige biografische schets van l,aurentius ToÍrentinus naar pubficeeri bovenalien de volleilige Latijn6e tekst van het
contxact dat o! 5 a!ri] 1547 \tetd opgenaa.kt.
(tO) le tetst van een brief,gedateerd 18 augustus 1562, waarin de hertog
van Toscane dle he?tog vai'I Savoye in toesteEnendle zÍn antrarootalt oI}
zijn verzoek, vrerd afgedrukt bjj Moreni !.IXVIT.
(tt) Op aeze alatu-E verd hij ingêschreven in het ',Resistri dei defunti" aldus G.J.Hoog.eneÍff iD zijn lublikatle var' 1926i ale bronnen werilen hero
aangereikt door Mario SattistinÍ, die 5 jaar later in ziirl boekr la
Confrérie de St.larbe aes llanands à llorence (Bruxellee 1911 ) o! !aA,
56 schrljft: Le cé1èbre tylographe Eourut à Pfolence 1e 12 ierylgf i56r.
(tZ) Over ale aktiviteiten van dê Torrentini's in Monatovit
lloreni, lella Tipog:cs.fia atêi Torrentini in }Íondovi. Menorie alel Chj.ar.
Eo sigror baronê ciuselle Vernazza ili trreney, Sib1iotecario inperiale
di Torino......ïirenze
1 A1 t.
(aldus een voetnoot in dê publikatie van c.J.Eoogeverff: oet aearaveeral
!ortr.e+ van To.rrenLinus door lrancesco InahiTani | )
Gioa.cchino Grassi, nissertazionê sufla iilografia d.i MontloÍi, Monalovi,
1804.

(11) Ifet lijkt zinvol na te zien of de naalo van l,aurens Lenarts (v.d.Bteek)
voorkoEt in ile archieven van stedlen a1s nen 3osch, Keulen, Ántwerpen,
Leuven e. a.
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(t4)

Schepenprotokollen van cênert (147r_1600), bewaard
in het RtjkÊ_
archief tê 's_Ferhogenbosch,- zUn door
de Heen_
kundekring

ljoponiemen.

uit

Cemert LoeganKê-{lK genaa<1
".",r"rf.áràip
".,
op pe.rsoon6naDe!
en

(1r) lrgf!z!:.M.41Nêuup.laeTis,

i:Jt'iíi; iï::ïq;:

t"

l,a

rijnse schoot en onder!,ijs

de ceschiedenis

te

,s_Bosch

""' r'.t i"ià""'""n

Nedrer'..

Van atezetfde schriiver:

Attestatie van Jan van rantfort (1595) a_f_
ded?ukt in '.AtlesraLien bFrrerrende a"
i" r ij"À'ij,i )"c;nzen
voor ite kan!.nniken, dienaren van rret raptiei,
",r;"
"ij"
a"_
centen en zansers re ' s-Herr oselb oê ch ii riii, ""IE"i"Ë"ïà".",
'i.;u".*"r,
21e iaarsani,19i2,

,
brz.105. r,i""i" *."át íáí,Jrá"ài
" " "ii",,."."
"il

Antoniu-E de Bteeck Torreni

Bleeck, in

r.iá.'À""àiiàï"ilir"i,:ï.:i3:ï;

ï:;:"t"ii:'::,.Ëi,*i
d.\t.2. v6& 159j, recto' van ire latjjnse ;;;,i;;_;;;t;senbosch

(16) Rijksaxchief len Bosch- Schêpenlrotokoltên
cenert R1O5 d,dJA.4.1542
\r/_r
ldêrn
id.
ceÈert RjO5 Ad. 2.1.1jjj
( 1s )
ide'
GeEe-r! R1O5 dd..J.15a1r 2.1.15j1r
a1.12-15A5
uene"1 Ê109 folio 2 (Ánno .567)
GeEert R104 dd.2j.1.1|519
cenert R107 raJio 74_15 (1.2.1561)
B.V.van Schiindel, Genealosie van Zeeland,
BrussêI 196j, \Iz.j-5_13r.
(19) ceroeentearchief GeEert - charters
in',oo?kondenboek van
cenert" uttgave van Feenkundekring ;-afgedrukt
KonEanderij GeEert, oorkondle
ald. 4 septerober 1560, txanscriptié _!e
l//. Vos en A.0tten.
(20) Rijksarchief nen BoÊch - Ko4roanderjJe
Axchief CeÍÁert.
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