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Deventer ‘Boekenman’ begint 
aan een nieuw hoofdstuk

Sander Grootendorst
Deventer

G eorg Hartong (76) be-
ziet de wereld in breed, 
historisch perspectief. 
Vanuit zijn grote bele-
zenheid en kennis van 

dat verleden, internationaal, landelijk 
en vooral ook: lokaal.!Maar hij is ze-
ker niet iemand die alleen terugkijkt. 
Zijn blik is juist voorwaarts gericht. 
Hij is van plan te verhuizen, naar 
Friesland. Daar woont zijn vriendin.

Hartong is boekenverzamelaar en 
in de Friese woning is daarvoor min-
der ruimte dan in zijn Deventer op-
trekje. Hij wás al bezig met het over-
dragen van boeken, aan Athenaeum 
Bibliotheek en Geert Groote Huis, 
die daardoor hún collecties zagen 
groeien met vaak unieke exemplaren.!

Het wegdoenproces komt nu in 
een stroomversnelling. In deze krant 
grapte hij eens over invloed van zijn 
vrouw Joke daarin, die vond dat het 
wel wat minder mocht. Niet zozeer 
vermanend als wel liefdevol. Ze is in 
2016 overleden en zei hem nog: ,,Ge-
org, je hebt zoveel kennis in je hoofd 
zitten. Als je straks omvalt, is het al-
lemaal weg, dan heeft niemand er 
wat aan.”

Dat knoopte hij in zijn oren. ,,Na 
haar overlijden heb ik eerst een jaar 
niets gedaan. Maar vanaf 2018 heb ik 
elk jaar twee of drie artikelen gepu-
bliceerd, meestal in de Overijsselse 
Historische Bijdragen of het Deven-
ter Jaarboek. Langzamerhand heb ik 
de onderwerpen die ik wilde behan-
delen wel zo’n beetje gehad. Dus nu 
ben ik op een kruispunt aangeko-

men. Ik neem een boekenkastje mee 
naar Friesland, en wat ik dan hier nog 
heb staan, kan ik weggeven of verko-
pen. Daarna ben ik klaar om wat an-
ders te gaan doen.”

Een recent artikel van Hartong 
staat in het Deventer Jaarboek 2021. 
Het gaat over de ooit zeer populaire 
dichter Jan van der Veen (1587-1659), 
een soort stadsdichter avant la lettre. 
Inmiddels is hij vrijwel vergeten – 
ten onrechte, betoogt Hartong. ,,Hij 
schreef over Deventer zaken en werd 
veel meer gelezen dan Revius. Hij 
verdient op z’n minst een straat-
naam!”

De bel gaat, de postbode brengt 
een pakketje. Eén keer raden: boeken. 
Zo komt Hartong natuurlijk nooit 
van z’n verzameling af…

Daar blijft het niet bij. Halverwege 
het gesprek legt hij opeens twee 

verse boeken op tafel. Zelf geschre-
ven. Het ene heet Sprokkelingen uit de 
boekdrukgeschiedenis van Deventer, 
het andere Zicht op Deventer tussen 
1500 en 1800.

Deventer drukkers
Sprokkelingen, ‘verzameld door Ge-
org Hartong’, gaf hij uit in eigen be-
heer. Oplage vijftig exemplaren. ,,Ik 
had al heel lang in mijn hoofd dat ik 
iets wilde maken waarin alle vijf-
tiende- en zestiende-eeuwse druk-
kers én hun drukkersmerken, hun 
huismerken, bij elkaar staan. Het zijn 
houtsnedes, vaak ware kunstwerkjes, 
zoals je ziet.”

Enkele liefhebbers en de Athe-
naeum Bibliotheek kregen een exem-
plaar. Zicht op Deventer is evenmin in 
de boekwinkel te vinden, maar wel te 
koop. Het werd uitgegeven door anti-

 e Georg Hartong, de 
bekende auteur en 
verzamelaar van boe-
ken over Deventer, 
bladert in zijn laatste 
werk. FOTO RONALD HISSINK

quariaat De Kameleon en in Olst ge-
drukt. ,,De Kameleon wilde wat met 
topografische prenten doen, ik zei: 
daar kan ik een boekje over maken. 
Als je in de boeken zit, zoals ik, weet 
je ook veel van prenten. Want 90 pro-
cent van de prenten is uit boeken af-
komstig.”

Nieuwe informatie
Hartong vervolgt:!,,Ik stuitte tijdens 
het werk aan het boek ook op interes-
sante nieuwe informatie. Bijvoor-
beeld over het oudste stadsgezicht 
van Deventer. Het is gedateerd rond 
1550 en een Duitse ontwerper zou 
het hebben vervaardigd. Maar dat kan 
niet kloppen als je diens overige werk 
bekijkt. Het is alsof je een Van Mee-
geren (vervalser, red.) aanziet voor 
een echte Vermeer… De prent moet 
destijds zijn gemaakt in opdracht van 
het stadsbestuur. Ik heb Henk Nalis 
gevraagd of hij die opdracht in het ar-
chief zou kunnen opsporen. Ik ben 
een boekenman, hij een archiefman. 
Twee dagen later  belde hij op en zei: 
geloof het of niet, maar ik heb iets ge-
vonden. ‘De Meister van Utrecht’ 
kreeg in 1552 de opdracht’.” Welke 
naam daarbij hoort, hebben de twee 
niet kunnen achterhalen. Wél dat het 
mogelijk het eerste werk is van de 
Deventer drukker Richard Pafraet ju-
nior.”

Hartong durft niet te zeggen dat 
zijn boek compleet is, maar veel zal 
het niet schelen. Elke prent heeft zijn 
verhaal. Hij bladert verder: ,,Dit is 
een zeer zeldzame plaat, ik ken er 
geen tweede exemplaar van. Hij is 
opgedragen aan Lodewijk de Veer-
tiende. Je ziet dat de Franse troepen 
Deventer hebben veroverd, maar 
eh… dat hebben ze in werkelijkheid 
nooit gedaan. En is het voor ons ook 
meteen duidelijk dat dit Deventer 
helemaal niet is, maar een grotere 
stad. Om de Franse heldendaden nóg 
beter te laten uitkomen. Zo zie je 
maar weer: fake news is van alle tij-
den…”

l 
Zo zie je maar 
weer: fake 
news is van 
alle tijden
 – Georg Hartong

 c Georg Hartong neemt afscheid van zijn collectie en verkast naar Friesland
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Penninckshuis aan Brink 
krijgt flinke opknapbeurt
Een groot deel van de buiten-
kant van het Penninckshuis 
aan de Brink in Deventer wordt 
flink opgeknapt. 

Door een provinciale subsidie kan 
NV Bergkwartier, eigenaar van 
het gebouw, 141.749 euro uittrek-
ken om het casco aan te pakken en 
toekomstbestendig te maken. 

Het is een van de grootschalige 
projecten die de eigenaar van de 
‘verstopte kerk’ aan het stadsplein 
in het komende jaar aanpakt. 
,,Naast het ‘grote onderhoud’ aan 
het casco zijn we bezig met het 
restaureren van verborgen schil-

derijen”, zegt Barend Jan Schrie-
ken, directeur van NV Bergkwar-
tier.! Als derde project wordt de 
oorspronkelijke koffiekamer aan-
gepakt.

In april 2020 werden de muur-
schilderingen in het Pennincks-
huis bij toeval ontdekt. Restaura-
tieschilder Hannie de Keijzer 
stuitte tijdens een bezoek op 
kleine stukjes schilderwerk. On-
derzoek dat ze deed met toestem-
ming van NV Bergkwartier wees 
uit dat de schilderingen door de 
hele kerk te vinden zijn.

 – Job Oldegbers

De Deventer boekenverzamelaar 
Georg Hartong gaat verhuizen 
naar het noorden en neemt 
afscheid van zijn collectie. Maar 
het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan, hij bracht zelf twee 
nieuwe boeken uit.!


