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vrkanties lxrorl slcerast ook c.ln
bezekjc aan Edger {92 }, ook ccn
Vlanring. Edgar wnrdr een dagjc
oudcr (sicl en zit met Gen DÍoblcem: wat zal er na di" ao."t
góeuren met een oud licdcrlandsralig handgcschrcrrn
dathcmoveralhecÍtvergczclden
"**
waan?n
hij dc bcrehenis cn
waarde allern kan verm6a-61r1)
Hij mag nicr aannenren dar ziin
rtrspaansle nitzalen cr hcr rt'paste respekt zulkn voor 5g' r.
nrn.
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ij J.1n í71). Jan is Jan Dcs_
clunllls, gclrtrsionccrd nraar als
handichriílkundigc nog volop in
oe rl'ceÍ rtxrr dc Koninklijkc Bibliolcel in._8russcl.Aan dc telel(x)ll ls hU nrclccn entrrsiasl:
..[cn \edt-rlands gcrijdcntrr;.*k
dal ll) SpanJe is gcmaakr?! Dat
zoq gc|eldi.q zijn. Dat licn-ikno,{
nrt.t. Stuur die loplcÈ mabr àn.t
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gegiordc fanrilie jn ArÊcnrinië.
van tg]0 tm t9l3 in nàrqs.
Aan de rdcfoon: .Ja, roen heb
ik.dar hrndrhrift
gekochr. Her
lag in de arlage ran ern klein
-rvinkehje. tXe Madame
Micheau
maakre ook zelí miniaturen.., De
z]n rtor avonruur bratht Edgar
daarna naar &ilir-ia waar hij ils
landbourrondcrnr'mer
nog mer
de ' slarrmij
gelionfronreerd
rv6rd. Van dc landbou*, naar de
tixrr+'. Dan horclhouder. Financiêle regcnslag brachr hcm - en
rijn handschriÍr - na biina 40
jaar Boliria naar Spanjc, nlar hij
nu al ló jaar rvc$u. In Bolilii
had hij orcr dc llora en fauna
gt:clrrtr cn cn r olkrr.crha lcn r erzamcld Hij kopicerdt, \'laamse
;ximiticvcn cn rnaakr nu nor:
fijnzinnigc lxrrltxilrekrningen.
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\crs[).rJn\lc nJZJtcn cr ltct gcp.lrtc í('rpcLt zullcn vrxrr trt'toncn
Bij ccn gtis'èn i5ri babticl rrli
zijn tcrras geeft Edgar dc lcraar
fotokofts
nrtt van dc t>rnslag t'n
varr de ctrstr bladzijdc. Kan de
lcraar. als hij tt'rug Ihuis is, rcns
informcren oÍ dic icnranrJ icts
zeSgen?
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Via vi.a belanden de kopies bij
ondergetekende. want journalisten wcten altijd met alles raad
nictwaar... Hij - aan dc univcrsiteir (xit nog nrcr de neus op oude
leesl met
tekstcn gedrukr En toen hiclp het g€luk op een
mtlcitc
-Hicr beghint vander maniet zoals iedere speurdcr dat
mynliker tor(oeinst ons liefs he- nodig heeft. Jan bleek ecn volren Jtrcsu. Opten iersten sondach treffer. Tocn de kopics een halve
inden Muent. Mit cwigher rnyn- week brj hem waren en vve hem
nen hebctu my O almechtige god opbcldcn om te horen wat hij had
gemynL.. " Niet bt'paald tle stijl vastgesteld, zei hij: ,,Dat is een
die men van pcrsbureaus Belvoon werk van Jacobus Yan GruitrG'
is, en van religieuze minne viel de de". Zo.maar. En daarmee stapte
laatstc tiil ook niet veel mecr te Jacobus ( 58E jaar ) in ons verhaal.
horerr.
Was Jan eear specialist in hct
vinden van naalden in hooibergen? Nee, niet speciaal. Zoals
DÊ :eÈst begint met een fraai gezegd: wc hadden geluk. Jan
uitgor*rlrc
htrcr. Er zinen blo€- Deschamps had in de voorgaande
metje linlf
bovtn en onder. De maanden verscheidene werken
kopie rnn de omslag laat een opgespit van... Jacobus, en was
armctkrfe
Kristus zien. tot aan daardoor zoveel als de ontdeller
zijn mildcl JlaandÊ in ecn soon yan Van.Gruitrode gewordct Hii
'
van brd. Ir dat allenaal ectr of is had hem metecn herkend.
het btdroj?
: Maar e€n LqÉe was maar êen
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nurnnrrr IVI:O in riin bibliotèek
bt'rindt. wat betekr-nt ,lat dezdfdc (onbckcndc) nriniaturist ongt:r'r't'r 50ojaar sclcdcn heeft gebogen gcst.rerr trvrr btidc handxhriftcn
Hii ir hr1 bintltekt'n
lusscn dc trver', de grrnt'enschapptlijke .,vadcr". \Vant of de tckst
van beide is overgeschretcn door
ctn kopiïsr, modt nog nàgegaiul
rvorden; L'n wat Jatrrbrrs aangaall
die is rvegens de genrcenschappclijke inhoud ncl een soort van
Íadcr.
maar die inhoud werd
toentcrtijd wcl mctr.orcrgsschre:.
ven.
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dc'rc kJnt van dc tclefrrcnlijn een
t'n ander lverd gesuggereerd. Te
got'der trouw overigens. De mogelijkhcid van een gróóóre onrdekking rvakkcrtlc hcr cnroesiasme aan. Nadrcn zou het ,,gewoon" om cen ontdc-kking blijken tc gaan. niet gróóór mcr dric
o's maaÍ indcrdaad belangwekkend genocg )
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