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5. Johannes Leusden
Als  professor  voor  Hebreeuws  aan  de  universiteit  te 
Utrecht  wijdde Johannes  Leusden (1624-1699)  vanaf  1653 
talloze  studenten  in  in  (de  kennis  van)  de Heilige  Taele. 
Met het oog daarop liet hij een lange rij van grammaticale, 
lexicografische en filologische studies over het Hebreeuws 
verschijnen. Ook verzorgde hij samen met de joodse druk
ker en uitgever Joseph Athias (1635-1700) onder meer een 
nieuwe, uiterst  nauwkeurige editie van de  Biblia  Hebraica 
(Amsterdam 1667). 

In deze aflevering geven we een indruk van enkele belang
wekkende werken van zijn hand: de Philologus hebraeus, de 
Clavis hebraica en het Manuale hebraicum et chaldaicum ofwel 
Manuale hebraeo-latino-belgicum.

* * *

5a. Portret
Het portret op het voorblad van deze aflevering is een fraai 
voorbeeld van 17e eeuwse graveerkunst. Het is opgenomen 
in de derde druk van zijn Philologus hebraeus, een bundeling 
van ruim 40 disputaties over het Hebreeuwse Oude Testa
ment die onder zijn leiding werden verdedigd:

Philologus hebraeus continens quaestiones hebraicas, quae
circa Vetus Testamentum hebraeum fere moveri solent.

Editio tertia.  Utrecht, Halma, 1686. in 4to.
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5b. Philologus Hebraeus

Gegraveerd extra titelblad
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5c. Extra titelblad - detail 
Van het hierboven afgebeelde extra-titelblad van Leusdens 
Philologus hebraeus halen we er een detail uit: de boekrol die 
begint met de eerste woorden van Genesis 1.

5d. Clavis Hebraica – extra titelblad
Clavis hebraica Veteris Testamenti, in qua themata difficiliora  
Veteris Test. referantur, & voces ac constructiones irregulares

explicantur, aliaeque difficultates circa textum hebraeum  
enodantur. Utrecht, Halma, 1683. in 4to.

Op de volgende bladzijde het  gegraveerde extra-titelblad 
van Leusdens Clavis Hebraica, de "sleutel" tot het rechte ver
staan  van  de  Hebreeuwse  en  Aramese  teksten  van  het 
Oude Testament. Hier eerst een detail: een inkijkje in de sy
nagoge.
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Evenals bij zijn Philologus hebraeus betreft het hier een bun
deling van academische disputaties, waarin vele taalkundi
ge en grammaticale problemen in het Oude Testament aan 
de orde worden gesteld. De gegraveerde titel maakt tegelijk 
duidelijk wie die sleutel tot het rechte verstaan in handen 
heeft, en wie er nog in het duister tasten (sic): het hoge licht 
der Openbaring gaat aan de synagoge voorbij... 
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5e. Manuale hebraicum & chaldaicum 
continens omnes voces V.T. primitivas & derivatas, 

cum versione Latina & Belgica =
Een woorden-boek van alle de Hebreusche en Chaldeusche

woorden des Ouden Testaments, in de Latijnsche
en Nederduytsche tale over-geset. 
Utrecht, Coesvelt, 1668. in 12mo.
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5f. Manuale hebraeo-latino-belgicum
De eerste bladzijde van dit handzaam uitgegeven beknopte 
woordenboekje, bedoeld als "behulp-middel", zoals hij zelf 
schrijft, niet alleen voor zijn studenten, maar "ook voor die 
gene die de Latijnsche taal niet en verstaen". In zijn "Aan
-sprake tot den christelijken leser" refereert hij daarom ook

aan het (Nederlandstalige) werk van Sixtinus Amama.
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