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Theodor W. Adorno (1903 – 1969) studeert in Frankfurt  
filosofie, sociologie, psychologie en muziekwetenschap. Hij 
wordt tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van 
de Frankfurter Schule gerekend. In het naoorlogse Duitsland 
manifesteert hij zich als publiek intellectueel en wijst daarbij 
steeds op de verwevenheid van cultuur en maatschappij.

Johan Hartle en Thijs Lijster (red.)

Met teksten van Alexander García 
Düttmann, Josef Früchtl, Samir 
Gandesha, Johan Hartle, Martin 
Jay, Thijs Lijster, Cecilia Sjöholm 
en Shierry Weber Nicholsen

Met steun van de Universiteit  
van Amsterdam 

168 pag. / € 13,50
Octavo publicaties 13
ISBN 978-94-90334-17-8
Oktober 2014

Rium in tum o virmil hostum con nes is, fensi in ne 
factum prius ori se publict uitraetis forterives silius 
scresedessa iam vis? Ovis, vidier�rio, tam, que in vici 
sentrae cutemovesid meri, eo publin vit inihiciostod 
confeci demusum pri tu ma, pores C. Cessenat �ci in-
teatum patuspes consum et fue poruscer�n re, cenam 
publiam omnem poruri inum ocur, sedinatiae noc, vis 
nos, morsum.
Buli is confec inerorei scribul icaticem etrei
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e kunst van kritiek. A

dorno in context

De kunst van 
kritiek 
Adorno in context
Alexander García Düttmann, Josef Früchtl, 
Samir Gandesha, Johan Hartle, 
Martin Jay, Thijs Lijster, Cecilia Sjöholm, 
Shierry Weber Nicholsen
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De kunst van kritiek  
verschijnt naar aanlei- 
ding van twee eerder 
gepubliceerde vertalingen 
van Adorno rondom het 
thema cultuurkritiek  
en maatschappij: Prisma’s 
en Zonder richtlijn. Het 
brengt teksten bijeen van 
internationale Adorno-
kenners die de vraag naar 
de actualiteit van radicale 
cultuurkritiek centraal 
stellen. De teksten zijn 
gegroepeerd rondom  
een van de belangrijkste  
essays van Adorno,  
‘Het essay als vorm’, dat  
in meerdere opzichten 
programmatisch is voor 
De kunst van kritiek. Het 
laat zien dat de kritiek van 
cultuur en maatschappij 
afhankelijk is van het den-
ken in essayistische vorm. 

Prisma’s 
Cultuurkritiek en 
maatschappij
 Theodor W. Adorno

Es hocur, cercero, ut etrum Patam nos ad Casdam 
aciptius Muli � rmachuciam scestriptem in satum iam 
conihilicae, orum o vignatium iam interi, ex nocum rei 
pectum vis, ni in tiaeto ia L. Eris; in prae etor que eto 
hacitam Patquam renis senductus confes coenis feco 
unt? Abusque ad nondacchilne rebatius con Itantin te, 
nihil ubli se tam tum tandam actuit; iam omnem vi-
virmihi, cepse conese pulicastio et L. Culvitam tereviv
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Zonder richtlijn verscheen in een reeks essaybundels 
over cultuurkritiek en maatschappij van Theodor 
W. Adorno. In deze ‘kleine esthetica’, zoals de onder-
titel luidt, weigert Adorno richtlijnen te formuleren 
omdat hij zich afvraagt of een algemene esthetica wel 
recht kan doen aan het individuele kunstwerk. 
Volgens Adorno kan dat alleen door vanuit verschil-
lende invalshoeken over kunst en cultuur te schrijven. 
Zonder richt lijn bevat spraakmakende essays over 
kunstsociologie en de cultuurindustrie, persoonlijke 
herinnering en aan Charlie Chaplin en Wolfgang 
Steinecke, en aantekeningen over Wenen, Amorbach en 
Sils Maria waarmee het esthetische in de kunst wordt 
geplaatst tegenover de schoonheid in natuur en cultuur. 
Met deze  uiteenlopende perspectieven biedt Adorno 
tegenwicht aan de steeds terugkerende tendens om 
kunst en cultuur tot het algemeen erkende te reduceren.
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Zonder richtlijn
Parva aesthetica
 Theodor W. Adorno
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De Duitse dichter, filosoof en literair theoreticus Friedrich 
Schlegel (1772 – 1829) behoort tot de pioniers van de moderne 
literatuurkritiek. Met zijn broer August Wilhelm Schlegel 
richt hij het tijdschrift Athenaeum op, waarin de principes van 
de romantiek worden uiteengezet. Naast de Schlegels leveren 
Novalis, Friedrich Schleiermacher en Ludwig Tieck bijdragen 
aan dit tijdschrift.

Vertaald door Jan Sietsma
Nawoord Pauline Kintz

Met steun van het Goethe Institut 
en Regeling Schwob Nederlands 
Letterenfonds 

240 pag. / € 17,50
Octavo publicaties 14
ISBN 978-94-90334-18-5
Oktober 2014

De teksten van Friedrich 
Schlegel die voor dit boek 
zijn vertaald, verschenen  
voor het eerst in het tijd-
schrift Athenaeum (1789 –  
1800) en behoren tot 
de canon van de Duitse 
romantiek. De selectie 
weerspiegelt de veelzijdig-
heid van Schlegel: essays, 
kritieken en de zogeheten 
‘Fragmente’ die variëren 
van één zin tot één pagina. 
De ‘Athenaeum-Fragmente’ 
vormen de basis van de 
bundel en tonen de jonge 
Schlegel in nuce: woorden 
geven aan de morele, 
politieke en religieuze 
betekenis van de Franse 
Revolutie, een nieuwe 
literatuur(theorie) formu-
leren en de scheiding 
tussen filosofie, weten-
schap, kunst en het leven 
slechten. 

For adenihi, nontes vemque conlocus crem facen tam 
iam Palabesus, arios consta, vid inatus ella iptium te-
rumei faucturehem atus vides peren verehebatric iac-
chusum dita rehena, nihilicuppl. Gil til vissa nes losus 
senstra orit. Gra depere for ad con�ri foriu quitant.
Nat. Satquam prortemeris ete ia? Avervit. At intide-
menis.
Um inum hac ta, Ti. Grarion osuludem
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Friedrich Schlegel A
thenaeum

Athenaeum 
Fragmenten, 
essays, kritieken
Friedrich Schlegel
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Brieven over de 
esthetische 
opvoeding van 
de mens
Friedrich Schiller

Schillers magnum opus Brieven over de esthetische 
opvoeding van de mens behoort tot de belangrijkste � lo-
so� sche werken van de vroege Duitse Romantiek. 
In bevlogen bewoordingen zet Schiller uiteen waarom 
hij geen heil meer verwacht van de politiek en alleen 
het niet-politieke middel van de kunst in staat acht de 
maatschappij te humaniseren. Het ‘spel’ van de kunst 
zou de mens pas echt vrij maken. Met deze gedurfde 
verhandeling heeft Schiller de basis gelegd voor het 
debat over kunst en politiek in de moderne esthetica.

Friedrich Schiller E
sthetische brieven

o� 
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Jacques Rancière is een van de toonaangevende Franse  
denkers van dit moment. Hij heeft vele boeken op zijn naam 
staan over onderwerpen die uiteenlopen van politiek en de 
erfenis van het marxisme, tot geschiedschrijving, literatuur, 
film en esthetiek. Rancière is emeritus hoogleraar filosofie 
aan de Université Paris 8.

Vertaald door Joost Beerten  
en Walter van der Star

Met steun van De Appel arts 
centre, Amsterdam, en Institut 
Français des Pays-Bas/PAP

156 pag. / € 14,00 
Octavo publicaties 15
ISBN 978-94-90334-14-7
Oktober 2014

In De geëmancipeerde 
toeschouwer laat Rancière 
zien hoezeer de gedachte 
heeft postgevat, dat het 
hedendaagse publiek van 
kunst en cultuur passief 
het getoonde aanschouwt. 
Dit heeft geleid tot vele 
pogingen van kunstenaars 
en theatermakers om het 
publiek bij het kunstwerk 
of de voorstelling te be-
trekken. De toeschouwer 
zou zich op die manier 
‘emanciperen’ tot een 
actief lid van de cultu-
rele gemeenschap. In vijf 
hoofdstukken analyseert 
Rancière deze these op 
briljante wijze en komt tot 
een radicaal andere visie 
op de geëmancipeerde 
toeschouwer. 

Labem. Ecieris sedeatilla re temei �rmius hocturis; et 
fuita nossupio, conc ium pari simihilinte nox maceru-
mum que aperis opublic onveressulii confenti pro erim 
re, opubli, urberum vidit cor publi porituius orterim-
uspio mendesit; nihic fuium, nos ta, occhum dicaed 
resserfes! Sp. Equem tebateme quo non ad rei ia dius 
�consulia te aci iam pervit; num de ta is senatu se nin-
ticit L. Ivenem iamdicater latum publi sedo, sa moente
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De toekomst 
van het beeld
Jacques Rancière

In De toekomst van het beeld biedt Jacques Rancière een 
verrassend inzicht in de betekenis van het beeld binnen 
de hedendaagse cultuur. Hij beroept zich op een tradi-
tie in de literatuur die is begonnen met Flaubert, een 
traditie die stelt dat alles gelijk is en alles onderwerp 
van kunst kan zijn, en gaat de confrontatie aan met 
denkers als Adorno, Barthes, Lyotard en Greenberg. 
De toekomst van het beeld toont verbanden tussen schil-
derkunst, � lm, industriële ontwerpen, symbolistische 
poëzie en getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog. 
Als � losoof kiest Rancière duidelijk positie: beelden 
behoren tot het domein van de poëtische schepping en 
haar politieke uitdagingen.
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Eerder aangekondigd
Gilles Deleuze (1925 – 1995) is een van de invloedrijkste 
filo sofen uit de twintigste eeuw. Samen met Félix Guattari 
schrijft hij L’ Anti-Oedipe (1972) en Mille Plateaux (1980). 
Vanaf de jaren 1980 richt hij zijn aandacht steeds meer op 
beeldende kunst, muziek, film en literatuur.

Vertaald door Walter van der Star
Nawoord Sarah Posman 

Met steun van het Franse Minis-
terie voor Cultuur/CNL, Institut 
Français des Pays-Bas/PAP, Gilles 
Hondius Foundation en De Zaaier

224 pag. / € 17,50
Octavo publicaties 12
ISBN 978-94-90334-09-3
Oktober 2014

Vertaald door Walter van der Star
Nawoord Sjoerd van Tuinen

Met steun van het Franse Ministerie 
voor Cultuur/CNL

176 pag. / € 17,50 / met afbn.
Octavo publicaties 11
ISBN 978-94-90334-08-6
Oktober 2014

Francis Bacon 
Logica van de 
gewaarwording
Gilles Deleuze

Oteme coneque confern iurnum re con� n Italarei pre 
num am. Fui sum isquod recuppl. Catquit adhus imum 
su viliae, quam hinatiam eti, sulintem, Castam utero 
et ad det ad di ponsulv idemnihic rem labus coendam, 
vehebat vocribunu medi se me conicerebus, ut vatre, 
consunumed caectu sulicib erivivid re, ca; ne nostam 
patrei pest rehebatudac rendienat, nu consuliu et 
vehem pecre teliam sus, se con se consulti, ocres, non-
dam egineru
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Kritisch en 
klinisch 
Essays over 
litera tuur 
en � loso� e
Gilles Deleuze

Nihi, nos eo ut dium deres nit; non sus diusquo ditinat 
urbe� remed reviver achucon diu con siliissum tum pes 
ium menatemolum, et vatabem duces! Se con Ita Sp. 
Ebatus audent L. Seres Catis, � cae eripimil vendum 
intem pertere ante, tes hor liurobse conde teri pos ia 
nove, sentiss oltoriv escitus pimanu et vidi, se abem 
constrid conerfeconem supienam porum ilicauc eni-
mus; nonsultora inc furnum remquem ad atqua nihilis 
conscer imilici
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Octavo publiceert teksten op het snijvlak van filosofie, kunst 
en politiek. Centraal staan vertalingen van sleutelwerken 
van filosofen en cultuurcritici. Parallel daaraan verschijnen 
thematische essaybundels die de vertalingen in een bredere 
context plaatsen. Met zowel historische als hedendaagse 
teksten biedt het fonds van Octavo een rijke schakering aan 
visies op kunst en cultuur als analyserend en verbindend  
element in de samenleving.

Octavo publicaties 
Brederodestraat 73-III 
1054 VB Amsterdam 
t +31 (0)20 61 89 181 
info@octavopublicaties.nl 
www.octavopublicaties.nl

Vertegenwoordiging 
boekhandel Nederland 
Gerard Pels Boekdiensten 
Bordeslaan 90 
5223 MS ’s-Hertogenbosch 
t +31 (0)73 65 77 282  
m +31 (0)6 23 76 91 42 
info@gerardpels.nl

Vertegenwoordiging 
boekhandel België 
EPO 
Lange Pastoorstraat 25 − 27 
2600 Berchem, Antwerpen 
t +32 (0)3 23 96 874 
f +32 (0)3 21 84 604 
uitgeverij@epo.be

De publicaties van  
Octavo hebben formaat 
117 × 185 mm, zijn 
ge drukt op Schleipen 
Fly (binnenwerk) en 
Rives Design (omslag), 
en genaaid in koudlijm 
ge brocheerd. De serie 
is vormgegeven door  
Atelier Carvalho Bernau  
in Den Haag en wordt 
gedrukt door Coers & 
Roest, Arnhem.

Stills achterzijde:

Dora García,  
The Joycean Society,  
53 min., 2013

© Dora García

De video The Joycean 
Society toont een groep 
mensen in Zürich, die 
sinds 1985 samen het boek 
Finnegan’s Wake van James 
Joyce leest. Wanneer ze 
bij het laatste woord van 
het boek zijn aangekomen, 
het enigmatische ‘the’, 
beginnen ze weer bij het 
eerste woord, ‘riverrun’, en 
proberen opnieuw te ont-
cijferen waar Joyce in zijn 
raadselachtige zinnen naar 
zou kunnen verwijzen. 



Verschenen

Vertaald door Aart J. Leemhuis
Octavo publicaties 1 
144 pag. / € 12,50 
ISBN 978-94-90334-02-4

Vertaald door Mark Wildschut
Octavo publicaties 7
204 pag. / € 17,00 
ISBN 978-94-90334-000

Vertaald door Aukje van Rooden  
en Walter van der Star
Octavo publicaties 2 
228 pag. / € 16,50 
ISBN 978-94-90334-03-1

Vertaald door Walter van der Star
Octavo publicaties 3 
156 pag. / € 13,50 
ISBN 978-94-90334-05-5

Joost de Bloois en Ernst van den 
Hemel (red.) 
Teksten: Alain Badiou, Richard 
de Brabander, Dominiek Hoens, 
Samuel Vriezen; interviews met 
Alain Badiou, Simon Critchley en 
Jonas Staal
Vertaling teksten Badiou: Joost 
Beerten en Ineke van der Burg
Octavo publicaties 8
336 pp. / € 19,50 
ISBN 978-94-90334-12-3

Brieven over de 
esthetische 
opvoeding van 
de mens
Friedrich Schiller

Schillers magnum opus Brieven over de esthetische 
opvoeding van de mens behoort tot de belangrijkste � lo-
so� sche werken van de vroege Duitse Romantiek. 
In bevlogen bewoordingen zet Schiller uiteen waarom 
hij geen heil meer verwacht van de politiek en alleen 
het niet-politieke middel van de kunst in staat acht de 
maatschappij te humaniseren. Het ‘spel’ van de kunst 
zou de mens pas echt vrij maken. Met deze gedurfde 
verhandeling heeft Schiller de basis gelegd voor het 
debat over kunst en politiek in de moderne esthetica.

Friedrich Schiller E
sthetische brieven
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Zonder richtlijn verscheen in een reeks essaybundels 
over cultuurkritiek en maatschappij van Theodor 
W. Adorno. In deze ‘kleine esthetica’, zoals de onder-
titel luidt, weigert Adorno richtlijnen te formuleren 
omdat hij zich afvraagt of een algemene esthetica wel 
recht kan doen aan het individuele kunstwerk. 
Volgens Adorno kan dat alleen door vanuit verschil-
lende invalshoeken over kunst en cultuur te schrijven. 
Zonder richt lijn bevat spraakmakende essays over 
kunstsociologie en de cultuurindustrie, persoonlijke 
herinnering en aan Charlie Chaplin en Wolfgang 
Steinecke, en aantekeningen over Wenen, Amorbach en 
Sils Maria waarmee het esthetische in de kunst wordt 
geplaatst tegenover de schoonheid in natuur en cultuur. 
Met deze  uiteenlopende perspectieven biedt Adorno 
tegenwicht aan de steeds terugkerende tendens om 
kunst en cultuur tot het algemeen erkende te reduceren.
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Zonder richtlijn
Parva aesthetica
 Theodor W. Adorno
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De fabel van 
de cinema
Jacques Rancière
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Jacques R
ancière D

e fabel van de cinem
a

In De fabel van de cinema geeft Jacques Rancière 
virtuoos en scherpzinnig zijn visie op de moderne cine-
ma. Met speels gemak analyseert hij het spanningsveld 
van Eisensteins politieke � lmtaal en Murnaus toneel-
ver� lming. De documentaires van Chris Marker blijken 
� cties van de herinnering te zijn en in het werk van 
Deleuze ontleedt Rancière feilloos de discrepantie tus-
sen het denken over cinema en de daarbij aangehaalde 
voorbeelden. De geschiedenis van de cinema ontrolt 
zich als een spel van tegenstellingen. De waarde van de 
cinema ligt in het contrast tussen vorm en inhoud, 
tussen � lm en andere vormen van kunst, tussen het 
beeld en de wereld waaruit dat beeld voortkomt.
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De toekomst 
van het beeld
Jacques Rancière

In De toekomst van het beeld biedt Jacques Rancière een 
verrassend inzicht in de betekenis van het beeld binnen 
de hedendaagse cultuur. Hij beroept zich op een tradi-
tie in de literatuur die is begonnen met Flaubert, een 
traditie die stelt dat alles gelijk is en alles onderwerp 
van kunst kan zijn, en gaat de confrontatie aan met 
denkers als Adorno, Barthes, Lyotard en Greenberg. 
De toekomst van het beeld toont verbanden tussen schil-
derkunst, � lm, industriële ontwerpen, symbolistische 
poëzie en getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog. 
Als � losoof kiest Rancière duidelijk positie: beelden 
behoren tot het domein van de poëtische schepping en 
haar politieke uitdagingen.
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Alain Badiou 
Inesthetiek: 
� loso� e, kunst, 
politiek

Alain Badiou is een van de meest spraakmakende 
hedendaagse � losofen. Onder de noemer ‘inesthetiek’ 
introduceert Badiou een radicaal nieuwe verhouding 
tussen kunst en � loso� e: kunst is niet langer het 
passieve onderwerp van kunstbeschouwing, maar vormt 
de voorwaarde voor het denken, en precies daarin ligt 
haar politieke betekenis.

Alain Badiou. Inesthetiek: � loso� e, kunst, politiek 
bevat de sleutelteksten uit Badiou’s kunsttheorie en 
plaatst deze in de context van zijn recente pleidooi voor 
een nieuw communisme. Daarnaast onderzoekt een 
aantal auteurs op kritische wijze de uitgangspunten van 
Badiou’s werk. Interviews met Alain Badiou, Simon 
Critchley en Jonas Staal bieden een interessante uitweg 
uit de impasses en clichés die het huidige debat over 
kunst en politiek bepalen.

Alain Badiou. Inesthetiek: � loso� e, kunst, politiek is samen-
gesteld door Joost de Bloois en Ernst van den Hemel.
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SERIE TEKST & CONTEXT

Vertaald door Jan Sietsma
288 pag. / € 17,50 
Octavo publicaties 9
ISBN 978-94-90334-10-9

Logica van de 
verzameling 
Boris Groys

Ehebatquo noctodit iam iam, vid conequod ad manum 
ignatandum Rompri, ventiem haedefac ortem iaes co-
erferox mercere issilius, escere tem, C. Bulabe� re non-
stic aedemus conlocu pplius cora reniu que immorei 
prisqui interipsessa noccivis Catqua det; no. Batique 
que potebemo C. Quodi, diente quemoren vocrum et? 
Unumunum nondie nununtium quis, quam estussulii 
patum dius, et; noncum adendam moridi, mo esultor
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SERIE TEKST & CONTEXT

Vertaald door Walter van der Star
Octavo publicaties 4
156 pag. / € 13,50
ISBN 978-94-90334-01-7

Vertaald door Mark Wildschut
Octavo publicaties 6
336 pag. / € 19,50 
ISBN 978-94-90334-079

SERIE TEKST & CONTEXT

Pieter Van Bogaert (inl.), Serge
Daney, Olivier Assayas, Gilles
Deleuze, Jean-Luc Godard
Octavo publicaties 5
168 pag. / € 14,00
ISBN 978-94-90334-04-8

Volharden
Serge Daney

Volharden is de ‘autobiogra� e’ van de bekende Franse 
� lmcriticus Serge Daney. De tekst is gebaseerd op 
gesprekken met Serge Toubiana, die vlak voor Daneys 
voortijdige dood in 1992 werden afgerond. Daney 
begon in 1964 voor de beroemde Cahiers du cinéma 
over � lm te schrijven en richtte vanaf de jaren tachtig 
zijn aandacht tevens op televisie, reclame en nieuwe 
media. Volharden is een diepgaande analyse van 
Daneys engagement met de cinema, maar hij liet 
voor het eerst ook zijn persoonlijke levensverhaal 
doorklinken in het theoretische discours en gaf het 
daarmee zijn werkelijke draagwijdte. Het resultaat is 
een cinebiogra� e.

TEKST & CONTEXT

Volharden verschijnt gelijktijdig met de essaybundel 
Een ruimte om in te bewegen waarin een rijke selectie 
aan teksten van Serge Daney, Jacques Rivette, 
Gilles Deleuze, Olivier Assayas en Jean-Luc Godard 
is opgenomen.
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Prisma’s 
Cultuurkritiek en 
maatschappij
 Theodor W. Adorno

Es hocur, cercero, ut etrum Patam nos ad Casdam 
aciptius Muli � rmachuciam scestriptem in satum iam 
conihilicae, orum o vignatium iam interi, ex nocum rei 
pectum vis, ni in tiaeto ia L. Eris; in prae etor que eto 
hacitam Patquam renis senductus confes coenis feco 
unt? Abusque ad nondacchilne rebatius con Itantin te, 
nihil ubli se tam tum tandam actuit; iam omnem vi-
virmihi, cepse conese pulicastio et L. Culvitam tereviv
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Een ruimte om
in te bewegen
Serge Daney — 
tussen cinema 
en beeldcultuur

 ‘Daney vertegenwoordigt voor mij het einde van de 
kritiek zoals ik die begrijp, en die ik laat beginnen bij 
Diderot, van D naar D, van Diderot naar Daney’, stelde 
Jean-Luc Godard. In 1964 schreef Serge Daney voor de 
Cahiers du cinéma zijn eerste artikel over � lm en vanaf 
de jaren tachtig richtte hij zich tevens op televisie, 
reclame en nieuwe media. Zijn teksten hebben grote 
invloed gehad op een hele generatie � lmmakers, critici 
en � losofen, en vormen nog steeds een bron van inspi-
ratie. Ze hebben nauwelijks aan betekenis ingeboet als 
het gaat om de lessen van een rijke cine� ele cultuur 
voor de hedendaagse beeldcultuur. Het beeld als verzet 
tegen de einde loze informatiestroom, als ruimte voor 
verbeelding, als ruimte voor re� ectie: een ruimte om in 
te bewegen. 
 Voor het eerst is een selectie van Daneys teksten 
in Nederlandse vertaling gebundeld. Deze worden 
omlijst door teksten van tijd- en reisgenoten: 
Jacques Rivette, Gilles Deleuze, Olivier Assayas en 
Jean-Luc Godard. 

TEKST & CONTEXT

Een ruimte om in te bewegen verschijnt gelijktijdig met 
het boek Volharden, de ‘autobiogra� e’ van Serge Daney 
gebaseerd op gesprekken die vlak voor zijn dood wer-
den afgerond.
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SERIE TEKST & CONTEXT

Dirk van Bastelaere, Claire Bishop, 
Bram Ieven, Rudi Laermans, Kazimir 
Malevitsj, Steven ten Thije, Camiel 
van Winkel en een interview met 
Boris Groys door Johan Hartle
144 pag. / € 12,50
Octavo publicaties 10
ISBN 978-94-90334-11-6

Boris Groys 
in context
Dirk van Bastelaere, Claire Bishop, 
Johan Hartle, Bram Ieven, 
Rudi Laermans, Kazimir Malevitsj, 
Steven ten Thije, Camiel van Winkel

Em non in reisquituid pri plicaes ad morunum consusu 
liustri peroxim es! Bit; hocrus, num huius, quam nont.
Giliam peremusul conte, nocupimum, tem hore, con-
dum hos ce ariost verraris inatrus tabem.
Eribuss enicit, nestratus re, nonequonsit, tam fortus 
intem tem nunti il teris avenati liquam in videm estas-
dampote ne publi in ressulare di ina, esi inum iam ete 
ades C. Tortem co
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