
Het Boston Manuscript
keert terug

50 jaar geleden vertrok het Boston Manuscript
naar Amerika om in 2012 terug te keren naar
het land van oorsprong. Dit maakt het Boston

Manuscript, dat een redactle bevat van de Wetten van
Hywel Dda, een van de vele biJzonder manuscripten dle
de National Library of Wales (NLW) in Aberystwyth rijk
is.

ln juli werd bekend dat de bibliotheek in Aberystwyth wel een
heel bijzondere aankoop had gedaan. Het Boston Manuscript
was weer terug in Wales. Tijdelijk werd het in de speciale ruim-
te boven in de bibliotheek tentoongesteld voor het plubliek.
ln een tentoonstelling over zegels prijkte het kleine manus-
cript in een hoekje van de vitrine. Volgens de bibliotheek was
dit omdat ze het boek snel ter beschikking wilde stellen voor
het publiek en deze tentoonstelling was nu eenmaal al ver van
te voren gepland.

Lang is het boek niet beschikbaar geweest, want eind augustus
werd het weer uit de vitrine gehaald. Dat was ook wel nodig,
want het manuscript was en is in een slechte staat. Nadat het
manuscript op 31 augustus uit de vitrine gehaald was, werd
het eerst een paar weken in een speciale cel gehouden. Dit is
standaardprocedure voor manuscripten die van de ene ruimte
naar de andere worden verplaatst. Deze cel bevindt zich diep
in de bibliotheek, ver buiten het bereik van het normale pu-
bliek. De enige manier om een glimp van deze ruimte op te
vangen is door deel te nemen aan de rondleiding van de bi-
bliotheek. De ruimte bevat achttien verschillende cellen waar
de temperatuur, licht en Iuchtvochtigheid beinvloed kunnen
worden om de omstandigheden voor de manuscripten zo
goed mogelijk te maken. De ruimte is dusdanig verstevigd dat
zelfs als het hele gebouw instort en in vlammen opgaat, de
kluis met manuscripten onaangetast blijft.

Nadat het boek de nodige rusttijd had gehad begon voor Ma-
redudd ap Huw, Paul Russell en de rest van het team het werk
pas echt. Hun eerste reactie was dat het manuscript in een
slechtere staat was dan ze verwacht hadden. Niet alleen had
het manuscript de nodige schade door de jaren heen opge-
lopen, er waren illustraties uit het manuscript geknipt en het
was goed beschadigd. Het grootste probleem bleek echter de
manier te zijn waarop het manuscript gebonden was. Hoewel
het Maredudd ap Huw aan het hart ging om de verschillende
folia los te halen, was het een noodzakelijk kwaad. Door de mo-
derne binding werden de bladen krom getrokken, begonnen
ze krimpen en zorgde het voor scheuren en andere beschadi-
gingen. Toch gaf de manier waarop het manuscript gebonden
was wel inzicht in het werk van een monnik 700 jaar geleden.
Een kleine troost, ook al was het niet de originele binding.

Nadat alle restauratiewerkzaamheden aan het manuscript
voltooid zijn, zullen alle individuele bladen gescand en gedi-
gitaliseerd worden. Het is belangrijk dat dit op dit moment in
het proces gebeurt, aangezien de bladen dan goed gescand
kunnen worden, zonder het boek verder te beschadigen. De
bladen zullen vervolgens toegevoegd worden aan de Digitat

  Boston 2.Vanwege de slechte en krappe binding kan het manuscript
niet verder geopend worden in zijn oude cover.

Mirror van de National Library (te vinden via www.llgc.org.ul(
index.php?id=122), waar de mensen vanaf hun eigen com-
puter het manuscript kunnen bestuderen. Hiermee wordt het
Boston Manuscript toegevoegd aan de digitale collectie van
de bibliotheek, waar onder meer ook het Black Book of Car-
marthen te vinden is.

Bijzondere boeken
De afgelopen jaren waren deze boeken echter niet alleen op
het internet te vinden. Boven in het gedeelte van de biblio-
theek waar de tentoonstellingen plaatsvinden, bevindt zich
een speciale ruimte, de Hengwrt Room. Deze ruimte is speci-
aal bedoeld voor het tentoonstellen van fragiele en bijzondere
objecten, zoals oude manuscripten. ln deze ruimte bevonden
zich de vele bijzondere manuscripten die de bibliotheek rijk is.
Toen het Boston Manuscript tentoongesteld werd, bevond in
deze ruimte zich echter een tentoonstelling over zegels en kon
er geen duidelijkheid gegeven worden wanneer de bijzondere
manuscripten weer toegankelijk voor het publiek zouden zijn.
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DeWettenvan Hywel Dda

Belanqrijke aspecten van de Wetten van Hywel Dda zijn on-
der andere:

* Het huwel$k werd gezien als een overeenkomsl niet als
een heilige verbintenis onder het oog van God.

* Het was toegestaan om te scheiden.
* Er stond geen straf op diefstalals de misdaad gepleegd

werd met als doel om te overleven.
* Het was,toegestaan om drie dingen van de straat op te

pakken als je ze vond: een hoefijzer, een spijker en een pen.

lmmers, de bibliotheek heeft maar 66n ruimte. "Vanwege de
bijzondere en onverwachte aankoop die we in juli deden, was
het noodzakelijk om het Boston Manuscript een plek te ge-
ven in de lopende tentoonstelling. Dit moest gedaan worden
zonder de externe partners voor het hoofd te stoten. Zij zijn
jaren bezig geweest met het voorbereiden van de zegelten-
toonstelling. Dit is echter geen weerspiegeling van de mate
waarin we het manuscript belangrijk achten. lntegendeel!"
meent Maredudd ap Huw, conservator handschriften van het
NLW. "Het was voor ons juist belangrijk om het boek zo snel
mogelijk tentoongesteld te krijgen en aan de mensen te laten
zien, voordat het uit de vitrine gehaald werd om aan de her-
stelwerkzaam heden te beginnen."

Hoewel het dus de bedoeling van de bibliotheek is om het
manuscript zo snel mogelijk weer tentoon te stellen aan het
publiek, is nog niet duidelijk wanneer dit kan plaatsvinden. Dit
is namelijk afhankelijk van de lopende tentoonstellingen. Wel
wil Maredudd ap Huw kwijt dat er momenteel gekeken wordt
naar een mogelijkheid om alle belangrijke middeleeuwse
Welshe manuscripten tentoon te stellen tussen oktober 2013
en maart 2014. Ten tijde van dit schrijven was er echter nog
niets zeker, aangezien de planning nog in de kinderschoenen
stond.

Het manuscript
Het Boston Manuscript heeft ondertussen al een lange weg
achter zich. Het Welshe manuscript was oorspronkelijk in het
bezit van een recorder in de Brecon, William Phillips (1663-
1721). De details zijn volgens de medewerkers in de biblio-
theek wat onduidelijk, maar in het begin van de achttiende
eeuw is het manuscript in Amerika terechtgekomen. De meest
voor de hand liggende reden is dat Philips dochter trouwde
met iemand van de Scourefield-familie en aangezien zij haar
vaders bibliotheek had gedrfd, werd deze automatisch bezit
van haar mans familie. Vlak voordat het boek naar Amerika

< Het manuscript wordt voorzichtig uit elkaar gehaald om vervolgens zo
goed mogelijk geconserveerd te worden voor latere generaties.
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vertrok is het echter nog goed onder de loep genomen door
Edward Lhuyd. Daardoor is er nu bekend dat er bladen uit het
manuscript missen. Nadat het manuscript naar Amerika was
verhuisd verdween het een tijdje uit het publieke oog. Het
dook pas in het begin van de negentiende eeuw weer op als
een gift aan de bibliotheek van de Massachusetts Historical
Society in Boston. Daar kreeg het de naam 'M5. 5'en daardoor
staat het manuscript dus ook bekend als het Boston Manus-
cript.

ln juli 2012 werd het manuscript echter te koop aangeboden
via Sotheby's in Londen. Een bijzondere situatie. De laatste
keer dat een Welsh manuscript te koop aangeboden werd was
in 1923 toen de National Library het Hendregadredd MS (NLW
MS 6680) kocht voor f. 150. lets wat een koopje lijkt tegenover
de geschatte waarde van het Boston Manuscript: f 500.000-
700.000.

Toch werd al snel duidelijk dat de verkoper er niet het maxima-
le uit kon halen: het manuscript was in slechte staat. Een kort
bezoek van de staf van de National Library of Wales maakte
duidelijk dat het boek goed geconserveerd moest worden. ll-
lustraties waren uit het boek geknipt, sommige pagina's waren
bijna aan flarden en het was duidelijk dat het boek veel te ver-
duren had gehad. De reis naar Engeland en het warme weer
deden hier zeker geen goed aan.Toch besloot de bibliotheek,
met behulp van een fonds dat beschikbaar was gesteld door
het Heritage Lottery Fund, Friends of the National Libraries en
de Welshe overheid, een bod uit te brengen. Hoewel de ge-
schatte waarde behoorl'rjk hoog lag, kwam het manuscript op
de markt voor f 450,000. Uiteindelijk kocht de bibliotheek het
boek voor f 541 .250. Dezelfde dag werd het voorzien van een
nieuwe naam: NLW M524029A.

Toen begon voor Maredudd en zijn team het echte werk pas.
leder blad werd losgehaald en geconserveerd. Samen met het
digitaliseren duurde dit proces duurde ongeveer tot de kerst.
Daarna ging een gespecialiseerd team aan de slag om het
boek met een nieuwe cover zo goed mogelijk in te binden. Een
van de dingen die ze tijdens het proces tegenkwamen waren
zichtbare tacket holes die suggereren dat de verschillende folia
eerst met dunne strips vellum bijeengehouden waren voordat
het handschrift ingebonden werd.

Daarnaast zijn in een enkele katern vier wormgaten aange-
troffen. Dit suggereert dat het boek een tijd ongebonden is
geweest en dat de verschillende katernen apart bU elkaar ge-
houden zijn.

Dit alles laat genoeg stof over om te onderzoeken rondom dit
manuscript. Het zal dan ook niet lang duren voordat er boe-
ken zullen verschijnen over dit specifieke manuscript. Het is
in ieder geval de bedoeling van de National Library om ook
voor dit manuscript een boek samen te stellen zoals de biblio-
theek eerder voor Peniarth 28 deed. Naast de online publicatie
van het manuscript is er dus meer dan genoeg om naar uit te
kijken. <rr

De rondleiding in de bibliotheek vindt elke woensdag om 14.00 uur plaats.
De rondleidingen zUn gratis, maar moeten wel van tevoren gereserveerd
worden.
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