
Erik Kwakkel a hollandiai Leiden University 
egyetemen oktató, ahol napjait középkori kéz-
iratok és könyvek kutatásával tölti, és azt állít-
ja, hogy akkor jó a napja, ha kezét középkori 
por lepi be. 2013 márciusától kezdve ír blogo-
kat, ezek között jelent meg az a bejegyzés, 
amely a művészetkedvelőkön túl a nyomdászok 
figyelmére külön is méltó. 

Kwakkel egy holland adatbázisban találta ezt az 1692-
ből származó könyvet, amelyről kiderült, hogy megle-
hetősen különleges. Egyrészt úgy tűnik, hogy egyetlen 
holland tudós sem publikálta, sőt talán nem is tudott 
róla, másrészt azért is különleges ez a mű, mert szokat-
lan bepillantást enged egy 17. századi festő és illusztrá-
tor műhelyébe. A több mint 700 oldalas németalföldi 
könyvben a szerző, aki egyszerűen csak A. Boogert-
ként azonosítja magát, azt írja le, hogyan kell vízfest-
ményt készíteni. Elmagyarázza a színek kikeverésének 
módját, és azt is, hogyan lehet megváltoztatni azok ár-
nyalatát egy, két vagy három rész víz hozzáadásával. 

Ennek illusztrálásához minden oldalpáron lefesti egy 
adott színnek különböző árnyalatait. Ezek fölött min-
den színnek ad egy indexszámot, és leírja, hogy me-
lyiknek milyen a tulajdonsága. A 17. században, amit 
a németalföldi festészet aranykorának ismerünk, ez az 
útmutató nagy figyelmet kelthetett. Érdekes, hogy a 
szerző azt írja a bevezetésben, hogy a könyvét oktatá-
si célokra készítette. Mindez azért furcsa, mert művét 
kézzel írta, tehát csak egyetlen példányban létezik, így 
nem igazán terjedhetett el a festők között vagy kelt-
hette fel a modern művészettörténészek figyelmét.

Ezt a bejegyzést több újság és internetes oldal átvet-
te. Ezért Erik Kwakkel internetes oldalán fontosnak 
találta megemlíteni, hogy A. Boogert könyvét nem 
ő fedezte fel, csak közreadta blogjában. A munkát je-
lenleg is tanulmányozzák, amelyből 2015-ben PhD 
dolgozat is készül.

Az eredeti könyvet az Aix-en-Provence-i, Biblio thèque 
municipale/Bibliothèque könyvtárban őrzik. A képe-
ket a http://www.e-corpus.org/notices/102464/gallery/ 
weboldalon nagy felbontásban is meg lehet tekinteni.
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