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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 

Gods Woord gemeengoed 
Een sociale geschiedenis van de Delftse Bijbel (1477-ca. 1550) 

Mart van Duijn 
Groningen, 12 juni 2014 

 
 

1. Boekgeschiedenis is onlosmakelijk verbonden met sociale 
geschiedenis, aangezien boeken het product zijn van menselijk 
handelen binnen een complexe, veranderlijke context. 
 
 

2. Voor het begrijpen van de vorm en de ontstaans- en 
receptiegeschiedenis van een vroeg gedrukt werk, zoals een bijbel in 
de volkstaal, is het bestuderen van meerdere exemplaren van 
dezelfde editie noodzakelijk. 

 
 

3. Met betrekking tot de inhoud van laatmiddeleeuwse volkstalige 
bijbels moet niet uitgegaan worden van compleetheid naar huidige 
maatstaven, maar van een concept dat ‘functionele volledigheid’ 
genoemd kan worden. 

 
 
4. Hoewel de Delftse Bijbel wortelt in de traditie van de Hernse 

Bijbelvertaling, vormt de eerste een opzichzelfstaande Bijbel-
bewerking, die op het moment van verschijnen een voor de 
Nederlanden nieuw bijbeltype representeerde. 

 
 
5. Dé Delftse Bijbel en dé laatmiddeleeuwse Bijbel bestaan niet, 

aangezien vroege bijbels zich kenmerken door grote verscheiden-
heid, ook wat betreft de exemplaren van specifieke edities en 
vertalingen. 

 



6. De laatmiddeleeuwse receptiegeschiedenis van de Delftse Bijbel 
bevestigt de stelling van Roger Chartier dat het gebruik van een 
cultureel object niet voorbehouden is aan een specifieke groep, 
maar dat personen met uiteenlopende sociale achtergronden zich 
een object kunnen toe-eigenen en er betekenis aan kunnen geven 
door het op een bepaalde manier te gebruiken. 

 
 

7. Boekhistorische modellen, zoals het communicatiecircuit van 
Robert Darnton, zijn een middel en geen doel, in die zin dat ze geen 
historische situatie weergeven, maar richting geven aan het onder-
zoek daarnaar. 

 
 

8. Anders dan de introductie van internet en tablet doet vermoeden, 
zijn mediarevoluties niet voorbehouden aan het digitale tijdperk, 
maar komen ze doorheen de geschiedenis voor en tonen ze 
onderling grote overeenkomsten. 

 
 

9. Het doen van promotieonderzoek als onderdeel van een Europees 
onderzoeksproject biedt een promovendus grote voordelen wat 
betreft onderzoeksfaciliteiten en -contacten en het presenteren van 
onderzoeksresultaten. 

 
 
10. Het emancipatieproces aan de Rijksuniversiteit Groningen is 

bijzonder goed merkbaar als men als mannelijke promovendus 
onderdeel uitmaakt van een onderzoeksteam dat verder uitsluitend 
uit vrouwelijke onderzoekers bestaat. 

 
 
 
 
 


