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Inleiding
Een kennismaking met een bibliotheek

In de kelder van de in 1995 gebouwde Nationale en Universiteitsbibliotheek in 
Zagreb1 bevindt zich achter een zeker 40 centimeter dikke metalen deur, onder 
volmaakte klimatologische omstandigheden de Bibliotheca Zriniana, een col-
lectie die grotendeels is opgebouwd door de  Hongaars-Kroatische graaf Miklós 
Zrínyi (1620-1664). Dat gebeurde gedurende 25 tot 30 jaar in het midden 
van de zeventiende eeuw vanuit de standplaats van Zrínyi, slot Čakovec, ge-
legen in Kroatië, bij de huidige grens met Hongarije.2 Zrínyi maakte deel uit 
van de hoge Kroatisch-Hongaarse adel, die figureerde onder het gezag van de 
Habsburgse keizer te Wenen. 
  De verzameling bestaat uit meer dan 700 titels en is om meerdere redenen 
van belang voor de Europese, maar ook voor de Nederlandse cultuur. Enerzijds 
door de precieze identificatie van de verzameling naar tijd, plaats en persoon, 
een persoon over wie bovendien nog veel bekend is. Daardoor kan een cul-
tuur-historisch profiel van een collectie boeken worden vervaardigd zoals dat 
maar zelden mogelijk is. Hoewel het schrijven voor hem een bijzaak was, heeft 
Zrínyi zelf ook poëzie, essays, brieven en een verzameling aforismen nagelaten. 
Er zijn vele lijnen te trekken van de boeken die hij bezat naar de teksten die 
hij schreef. Tegelijkertijd vormt de collectie een momentopname in de grote 
stroom van de Europese cultuurgeschiedenis. In de bibliotheek gaat een wereld 
schuil met honderden namen van uitgevers, auteurs, redacteuren, handelaren, 
culturele informanten en andere personen die op de een of andere manier een 
rol hebben gespeeld in dit culturele veld. En er is in de verzameling een wereld 
te vinden aan ideeën die ooit relevant werden gevonden en opvattingen waar 
men geloof aan hechtte. Die meningen en overtuigingen zijn niet alleen afkom-
stig van de auteurs maar kunnen ook worden gezien als spoor van de uitgevers. 
Blijkens hun selectiebeleid van teksten en het in de wereld brengen van die tek-
sten in de vorm van boeken ‘geloofden’die uitgevers in bepaalde titels. Ze ver-
handelden hun boeken aan buitenlandse handelscontacten, die al evenzeer in 
1 Over de geschiedenis van de Nationale en Universiteitsbibliotheek van Zagreb en diens 
voorlopers: www.nsk.hr/povijesni-pregled/ (laatst geraadpleegd 12.6.2013). 
2  Uitspraak: ‘Tsjá-kovets’. (de Hongaarse naam is Csáktornya). Het ligt ten noorden van 
Zagreb (104 km), ten westen van Boedapest (232 km), ten oosten van Venetië (392 km) en 
ten zuiden van Wenen (202 km). Ik heb vastgehouden aan de Kroatische naam, omdat de 
plaats in het huidige Kroatië ligt. Voor andere dilemma’s rond taalkeuzes voor woorden en 
namen, zie p. 42-45. Voor de ligging van Čakovec, zie bijlage II.
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de reputatie van titel, auteur of uitgever moesten geloven. Ten slotte belandde 
het boek bij de lezer cq. koper, in dit geval Miklós Zrínyi, die eveneens op basis 
van bepaalde opvattingen overging tot aanschaf. Die individuele opvatting over 
dat boek werd gevormd op basis van een veelheid aan invloeden – meningen 
van een heel palet aan figuren met wie Zrínyi direct contact had (familieleden, 
vrienden, professionele contacten) of indirect (wat Zrínyi in boeken en andere 
bronnen las of via-via vernam). En ten slotte is Zrínyi zelf als denkende, hande-
lende, beslissende figuur niet weg te wissen. Hij was uiteindelijk degene die in 
deze hele kakofonie aan meningen, opvattingen, ideeën en invloeden zijn voor-
keuren en prioriteiten vormde en op basis daarvan een bibliotheek opbouwde. 
De samenstelling van de bibliotheek verschaft inzicht in de voorkeuren van 
deze lezer, de thema’s die deze individuele zeventiende-eeuwer op deze lokatie 
en met deze sociale status interesseerden en geeft een idee welke specifieke au-
teursgeluiden, welke verhalen, deze zeventiende-eeuwer bereikten. 
  De bibliotheek drukt ook een stand van zaken uit. We kunnen er gegevens 
aan ontlenen, die een indruk geven van het Europese krachtenveld van boek-
producenten en van uitgeverssteden en –landen. Ook de taal in de boeken kan 
iets onthullen over de culturele verhoudingen in Europa. Die taal komt immers 
vaak niet overeen met de gesproken taal van de lokatie waar de boeken werden 
vervaardigd - of werden geconsumeerd. Tenslotte kan aan de hand van biblio-
grafische gegevens onderzocht worden of er een relatie bestaat tussen de thema’s 
in de boeken en de specifieke producent en plaats van productie. 
De boeken bereikten Zrínyi vanuit heel Europa. Het verhaal van de Bibliotheca 
Zriniana kan dan ook haar steentje bijdragen aan het inzicht in de gang van 
zaken bij de overdracht van cultuur en kennis in het zeventiende eeuwse Euro-
pa. Overdracht wordt hier zowel in materiële zin bedoeld als de structuur van 
het Europese distributienetwerk, als in een meer immateriële zin als de overtui-
gingen en ideeën op basis waarvan de boeken aan hun vaak verre reis konden 
beginnen.
  Zrínyi’s slot bevond zich niet in een van de toenmalige politieke of culturele 
centra van Europa en dat maakt zijn bibliotheek des te interessanter. Juist dit 
perspectief maakt een nauwkeuriger inzicht mogelijk in de vraag hoe ver  be-
paalde invloeden, bijvoorbeeld  de Nederlandse uitgeverscultuur, reikten. Gro-
te bibliotheken, zoals die van het Vaticaan, van koning Lodewijk XIV of van 
hertog August van Wolfenbüttel verschaffen ons immers niet veel inzicht in de 
vraag hoe de Nederlandse boekcultuur zich verspreidde tot in de kleinste poriën 
van de Europese cultuurwereld. 
  Drie elementen zijn dus het thema van deze studie: de Bibliotheca Zriniana, 
de lezer Miklós Zrínyi en de Nederlandse boekcultuur. In de volgende paragra-
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fen zal ik de perspectieven schetsen van waaruit deze drie elementen met elkaar 
verbonden zullen worden.

Het boekhistorisch debat en de nieuwe perplexiteit
Bert van Selm opende zijn dissertatie Een menighte treffelijcke boecken uit 1987 
met de opmerking dat men de jaren rond 1980 “mogelijk … later zal zien als 
de periode, waarin deze tak van wetenschap zich in de westerse wereld als zelf-
standige historische discipline manifesteerde.”3 Toch zijn studies naar de ge-
schiedenis van het boek bijna zo oud als het gedrukte boek zelf.4 Zeker sinds 
de tweede helft van de negentiende eeuw verschijnen er studies naar drukkers, 
druktechnieken, uitgevers en hun activiteiten en de verspreiding van titels en 
edities.5 Een synthese van dit alles leek L’apparition du livre van Febvre en Mar-
tin, dat in 1958 verscheen.6

  Waarom lijken van Selms woorden dan toch zo juist te zijn geweest? Om-
dat er tussen zo ongeveer 1980 en 1985 publicaties verschenen die de aard 
van het onderzoek drastisch veranderden. Boekgeschiedenis kreeg een centra-
le plaats toebedeeld in de bestudering van de cultuurgeschiedenis in het al-
gemeen.7 Duidelijker dan eerder zag men onder ogen dat het gedrukte boek 

3  Van Selm (1987), p. 2. Deze observatie is later vaak bevestigd, bijvoorbeeld door Howsam 
(2003), p. 70: “The beginnings of the history of the book …are usually located in the early 
1980s…”
4  Het reflecten over het belang van de boekdrukkunst en het schrijven van haar geschiedenis 
vangt al enkele decennia na haar implementatie aan. Enkele voorbeelden uit veel meer: Ulrich 
Zell in de Kölner Chronik (1499), waarin wordt vermeld dat een vorm van boekdrukkunst al 
vóór 1450 in de Nederlanden werd toegepast; Bernhard von Mallinckrodt – De ortu et progres-
su artis typographiae (Keulen, 1639). In dit boek definieert von Mallinckrodt de term ‘incuna-
bele’ voor boekdrukwerk tot het jaar 1500; Cornelis van Beughem – Incunabula typographiae 
s. catalogus librorum scriptorumque proximis ab inventione typographiae annis usque ad annum 
Christi MD unclusive in quavis kingua editorum (Amsterdam, 1688); Prosper Marchand – His-
toire de l’origine et des premiers progrès de l’imprimerie (Den Haag, Pierre Paupie, 1740); Joseph 
Ames –Typographical antiquities or the History of Printing in England, Scotland and Ireland (ed. 
“Thomas Diblin, Londen, 1745?); Gerard Meerman – Origines typographicae (‘s Gravenhage, 
1765). Ook tips voor het samenstellen van een bibliotheek verschenen op de markt: Advis 
pour dresser une bibliothèque van Gabriel Naudé verscheen in 1627 in Parijs; De bibliothecis 
liber singularis van Johannes Lomeier verscheen in 1669; in 1685 verscheen een Franse verta-
ling bij Pierre Le Gallois in Parijs onder de titel Traitté des plus belles bibliothèques de l’ Europe. 
5  Bijvoorbeeld:  Alphonse Willems – Les Elzevier. Histoire et annales typographiques (Brussel, 
van Trigt, 1880).
6  In de Engelse vertaling: The coming of the book: The impact of printing, 1450-1800 (Londen, 
New Left Books, 1976). 
7  In juni 1980 gaf een groep geleerden een Statement on the History of the Book uit, met 
daarin de verklaring: “The history of the book is fundamental to the historical study of so-
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niet in alle eenzaamheid door drukkers en uitgevers werd geproduceerd, door 
handelaars verspreid en door lezers geconsumeerd, maar dat producenten en 
consumenten reageerden en anticipeerden op maatschappelijke omstandighe-
den. Er kwam een nieuwe discipline tot ontwikkeling: cultuurgeschiedenis met 
als belangrijkste onderwerp de studie van de maatschappelijke rol van het boek. 
Dit opende een ander perspectief op wat boekgeschiedenis was en kon zijn. 
Natalie Zemon Davis omschreef  een nieuwe aanpak, waarbij we het gedrukte 
boek moeten zien “…not merely as  source for ideas and images, but as a carrier 
of relationships.”8 Boekgeschiedenis onderzoekt in die opvatting de onderlinge 
beïnvloeding door boekproducenten, opinion makers, groepen lezers en andere 
betrokkenen. Maar daarnaast wordt nu ook de relatie tussen deze wereld van 
het boek en de maatschappelijke transformatieprocessen onderzocht, een des te 
moeilijker opdracht omdat hier sprake is van een dynamische wisselwerking.  
De aldus opengebroken discipline stelt nieuwe eisen aan de beoefening van de 
boekgeschiedenis, want deze “... must be sufficiently broad to allow a history of 
communication and of social and political transformation that goes beyond the 
immediate inception and reception issues of books.”9

  Om dit te laten slagen dient de boekhistoricus een ingrijpende omslag te 
maken. In een invloedrijk artikel stelt Robert Darnton:  “By its very nature 
…the history of books must be international in scale and interdisciplinary 
in method.”10 Dit vereist een omslag in de werkwijze van de vaak specialis-
tisch opererende en op de nationale geschiedenis gerichte boekwetenschap-
per. Daarvoor dient de boekhistoricus op de hoogte te zijn van het concrete 
vroegmoderne boekproductiebedrijf. Die omvat niet alleen kennis van de 
gang van zaken in de drukkerij, maar ook van wetenschapstakken als library 
science , literary criticism, sociology, history and economics.11 Elders worden 
nog culturele studies en communicatiewetenschap genoemd als elementaire 

ciety…” Kenneth E. Carpenter (red.) – Books and Society in History: Papers of the Association 
of College and Research Libraries Rare Books and Manuscripts Preconference 24-28 June, 1980, 
Boston. MA (New York: R.R. Bowker, 1983), p. xi-xii [xi], geciteerd uit: Suarez (2003/2004),  
p. 142.
8  Natalie Zemon Davis – Society and Culture in Early Modern France (Stanford, 1975), p. 
192. 
9  James Raven – London Booksellers and American Customers: Transatlantic Literary Commu-
nity and the Charleston Library Society, 1748-1811 (Charleston, 2002), p. 14, in: Howsam 
(2003), p. 70, 71. 
10  Robert Darnton – What is the History of Books? (2003/2004), p. 185. 
11  Robert Darnton – Histoire du livre, Geschichte des Buchwesens: An agenda for Com-
parative History, Publishing History 22 (1987), p. 33-41 [p. 33]. Geciteerd uit: Suarez 
(2003/2004), p. 142, 143). 
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disciplines voor de tool kit van de boekhistoricus.12 
  De basis voor de studie naar de rol van het boek in de historische transfor-
matieprocessen ligt in de analytische bibliografie, zo benadrukken met name 
Darnton en D.F. McKenzie.13 Volgens McKenzie zou die bibliografie niet lan-
ger één ideale versie van een tekst moeten proberen te reconstrueren, maar 
de verschillende vormen ervan naast elkaar moeten leggen. Het zou de para-
tekstuele inbedding van de verschillende uitgaven moeten beschrijven. Op deze 
wijze kan in kaart worden gebracht hoe uitgevers en lezers ‘betekenis maakten’ 
van teksten en die aldus gevormde betekenis een rol lieten spelen in hun maat-
schappelijke denkbeelden en optreden.14 De boekhistoricus dient ook op dit 
gebied de nieuwste ontwikkelingen te kennen. Daarnaast, zo stelt Suarez, moet 
de boekhistoricus ook met cijfers kunnen werken, wil hij iets kunnen begrijpen 
van het economische aspect van het boekenbedrijf.15

  Met dit takenpakket is de weegschaal misschien een beetje doorgeslagen, want 
bestaat deze ideale interdisciplinaire wetenschapper wel? Hij of zij dient immers 
te beschikken over kennis waarvan je je kunt afvragen of die in in deze tijden 
van steeds verder gaande specialisatie wel haalbaar is.16

Verschillende boekhistorici laten zien dat zij perplex staan, niet alleen over de 
mogelijkheden die het nieuw geopende perspectief biedt, maar ook over de 

12  Howsam (2008), p. 1089. Voor een volledige representatie van de variëteit aan benaderin-
gen in de boekgeschiedenis, zie: Leslie Howsam – Old books & new histories: an orientation to 
studies in book and print culture (Toronto, 2006).    
13  D.F. McKenzie – Bibliography and the sociology of texts: the Panizzi Lectures, 1985 (Lon-
don, 1986). Herdrukt in D.F. McKenzie – Bibliography and the sociology of texts (Cambridge, 
1999), p. 9-76.Voor een kritiek op McKenzie’s benadering, zie G.T. Tanselle  – The work of 
D.F. McKenzie, Papers of the Bibiographical Society of America, 98 (2004), p. 511-521. Geci-
teerd uit Howsam (2008), p. 1089, 1090). 
14  Ook Piet Verkruijsse pleitte er voor dat de bibliografie als wetenschap meer doet dan 
boeken omschrijven. Voor hem leidt de bibliografie echter niet terug naar een reconstructie 
van algemene maatschappelijke processen, maar naar een exacte reconstructie van de activiteit 
van de drukker en de uitgever. Bibliografische gegevens zouden, aangevuld met materiaal uit 
de archieven, moeten worden aangewend voor een reconstructie van (de omvang van) het 
werk van degenen die het boek maakten of daar opdracht toe gaven. Aldus is het de taak van 
de bibliograaf volgens Verkruijsse om ‘boekarcheoloog’ te zijn. Zie P.J. Verkruijsse:  Moeilijk 
en dogmatisch, maar wel buitengewoon rijk. Verleden, heden en toekomst van de analytische bi-
bliografie. In: DBNL - http://dbnl.nl/tekst/_jaa008200201_01/_jaa008200201_01_0001.
phphttp://dbnl.nl/tekst/_jaa008200201_01/_jaa008200201_01_0001.php. Voor het laatst 
geraadpleegd op 8 april 2014.  
15  Suarez (2003/2004), p. 164-168. “Suarez is hierbij zo vriendelijk de talrijke onderzoekers 
in deze discipline met een cijferfobie een tip aan de hand te doen: G.R. Hawk – Economics for 
Historians (Cambridge University Press, 1980). 
16  Robert Darnton, The Kiss of Lamourette (London, Faber and Faber, 1990), p. 135. 
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problemen die dit nieuwe vergezicht oplevert. “... it is deeply worrying that at 
present most of us currently undertaking book-historical investigations are not 
truly conversant, much less genuinely adept, in either bibliography or socio-
logy.”17 Incompetentie is een verwijt dat in deze situatie gemakkelijk op tafel 
kan worden gelegd en ook de besten hebben zich een dergelijke kritiek moeten 
laten welgevallen.18

Hoe de schroom met betrekking tot deze ‘’interdisciplinary run riot’19 te over-
winnen? Cyndia Susan Clegg geeft een hint: 

“... to practice interdisciplinary scholarship requires more than becoming con-
versant in the recent literature of another discipline; it requires a certain humi-
lity in the face of long traditions of bibliographic, historiographic, and critical 
practice and a willingness to acknowledge and incorporate these precedents 
along with often unaccustomed methodologies.”20

Daarnaast kan het voor de boekgeschiedenis goed zijn om een principiële or-
ganisatorische keuze te maken. Anders dan Van Selm, die verwachtte dat boek-
geschiedenis zich zou gaan ontwikkelen tot een zelfstandige discipline, keren 
Peter McDonald en G. Thomas Tanselle zich tegen pogingen om  boekgeschie-
denis te institutionaliseren tot een aparte academische discipline.21

Is goed boekhistorisch onderzoek, bedolven onder de interdisciplinaire eisen, 
nog wel mogelijk? Een handvol voorbeelden van de laatste tien tot vijftien jaar 

17  Suarez (2003/2004), p. 151.
18  Wanneer Robert Darnton de vereiste multidisciplinariteit omschrijft en zijn tekortkomin-
gen op dit gebied toegeeft, noemt John Sutherland dit een geval  van ‘vast areas of academic 
incompetence’ (John Sutherland – Publishing History: A hole at the centre of Literary Socio-
logy, in: Critical Inquiry 14 (1988), p. 574-589, [ p. 575]. In: Suarez (2003/2004), p. 157.  
19  Robert Darnton – What is the History of Books (2003/2004), p, 110.
20  Cyndia Susan Clegg – History of the Book: An Undisciplined Discipline?, in: Renaissance 
Quarterly 54 (2001), p. 221-245. In Suarez (2003/2004), p. 144. Daar wordt in dit verband 
ook genoemd: Stanley Fish – Being Interdisciplinary Is So Very Hard to Do, in: Profession 
(1989), p. 15-22. 
21 “Bokhistorie er en tverrfaglig undersøkelsesmodus og ikke en ‘disiplin’, et skjæringspunkt 
og ikke et sted.”[Boekgeschiedenis is een interdisciplinaire onderzoekswijze, geen ‘discipline’, 
een snijpunt, geen plaats], in: Peter McDonald – Bokhistorie og disiplinmisunnelse [Boekge-
schiedenis en discipline-afgunst], in: Tore Rem (red.) –Bokhistorie (Oslo, Gyldendal, 2003), 
p. 71-81 [p. 73]. Tanselle stelt dat ‘the kind of work now labeled ‘histoire du livre’ and the 
kind called ‘analytical bibliography’may be for the most part associated with different groups 
of people, but both will be less fruitful than they might be if they develop as independent dis-
ciplines.” G. Thomas Tanselle – The History of Books as a Field of Study, The Second Hanes 
Lecture, in: Tanselle – Literature and Artifacts (Charlottesville: The Bibliographical Society of 
the Univ. of Virginia, 1998), p. 41-55 [p. 48-49]. Geciteerd uit: Suarez (2003/2004), p. 143. 
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laten zien dat dat wel degelijk het geval is.22 Een recent boekhistorisch debat 
draait om de vraag of uitgevers initiator van dan wel rem op maatschappelijke 
veranderingsprocessen waren. Richard Sher maakt met een gedetailleerde stu-
die aannemelijk dat uitgevers in belangrijke mate verantwoordelijk zijn geweest 
voor de  verspreiding van de ideeën van de Schotse Verlichting (Adam Smith, 
James Boswell, David Hume). Hun keuzes werden bepalend voor de beeldvor-
ming aan beide zijden van de oceaan. Sommige auteurs verdwenen uit beeld, 
andere namen werden definitief gevestigd.23 William St. Clair daarentegen stelt 
dat de wetgeving op het intellectuele eigendom begin negentiende eeuw leidde 
tot monopoliseringen door uitgevers, waardoor de vrije distributie werd afge-
remd. Alleen nieuwe edities van ouder werk waren goedkoop te krijgen en deze 
old stuff zou een conserverende invloed hebben gehad op de mentaliteit van de 
‘gewone’lezer in Groot-Brittannië.24 James Raven toont met behulp van een 
registerboek van een Amerikaans leesgenootschap aan hoe belangrijk het voor 
de leden van dat genootschap was om deel te nemen aan de Europese literaire 
leescultuur en hoe belangrijk hun bestellingen op hun beurt waren voor de 
Londense boekleveranciers.25 Clare Pettit legt in haar studie een verband tussen 
patent-wetgeving en copy right wetgeving in de Victoriaanse tijd, maar waar 
anderen zich concentreren op complexe juridische thema’s, legt ze dit verband 
in de literaire tekst, in het plot en de karakters van de personages.26 

Studies als deze tonen nieuwe facetten van de geschiedenis van het boek: Ravens 
studie slaat een brug over de oceaan en zet zijn studie op vanuit het perspec-
tief van culturele relaties, St. Clair en Sher laten zien hoe uitgeverspolitiek en 
wetgeving het feitelijke lezen en dus de mentaliteitsvorming beïnvloedde, maar 
blijven binnen Groot-Brittannië; Pettit betrekt de verschillende werelden van 
fictie, mentaliteitsgeschiedenis en intellectuele eigendomspolitiek op elkaar en 
is dus bij uitstek multidisciplinair. 

22  Het gaat hier slechts om enkele voorbeelden, voor het gemak gekozen uit de Angelsaksi-
sche boekgeschiedenis. Het is in dit verband niet mogelijk een volledig overzicht te geven van 
de belangrijkste recente publicaties, die ook andere cultuurgebieden omvat.
23  Hij komt tot zijn conclusies op basis van een bestudering 115 Schotse auteur suit de Ver-
lichting en 360 boektitels. Zie: Richard B. Sher – The Enlightenment & the book: Scottish au-
thors & their publishers in eighteenth- century Britain, Ireland, & America (Chicago, IL, 2006). 
24  William St. Claire –The reading nation in the romantic period (Cambridge, 2004). De mo-
gelijkheid dat ‘old stuff’ ook wel innovatiever kan zijn dan ‘new stuff’ blijft onbesproken.
25  James Raven – London booksellers and American customers: transatlantic literary community 
and the Charleston Library Society, 1748-1811 (Columbia, SC, 2002). 
26  Zie: Howsam (2008), p. 1097. Zie ook: Claire Pettit – Patent inventions: intellectual prop-
erty and the Victorian novel (Oxford, 2004). 
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  Een geslaagd voorbeeld van een multidisciplinair onderzoek over de vroeg-
moderne tijd is Brian Richardsons Printers, writers and readers in Renaissance 
Italy.27 In een bespreking van dit boek legt Cyndia Susan Clegg enkele maatsta-
ven aan voor wat goed boekhistorisch onderzoek is:  “Throughout this study, 
Richardson demonstrates a sound assessment of the material book as evidence, 
a solid historiographical approach, and a command of the literature of Italian 
bib liographical studies.”28 Richardsons studie is multidisciplinair van opzet, zo-
als de titel van het boek ook zegt, maar blijft wel binnen de grenzen van Italië.
Een andere ‘moderne klassieker’is Adrian Johns’ The nature of the book,29 waar-
in Johns probeert aannemelijk te maken dat er in de vroegmoderne tijd geen 
sprake was van gestandaardiseerde teksten. Gebrek aan controle door autori-
teiten, de marginale rol van de auteur, piraterij, plagiaat, valse edities, ad hoc 
‘bloemlezingen’ van delen van verschillende titels en een stroom aan drukfouten 
zorgden voor een diffuus, instabiel systeem. Hierdoor mag de uitvinding van de 
drukpers niet worden benoemd als primaire initiator van tekststandaardisering 
en daarmee van wetenschappelijke en maatschappelijke transformaties.30

  Johns’ dikke boek (754 pagina’s) is in feite de meest monumentale aanval op 
een boek dat bepalend is geworden voor de gehele nieuwe onderzoeksrichting, 
Elisabeth Eisensteins The printing press as an agent of change. Dat boek werd en-
kele jaren vóór de door Darnton gepostuleerde desiderata met betrekking tot de 
gewenste internationale opzet en de interdisciplinaire methodiek gepubliceerd, 
en het is nog steeds een van de weinige boeken dat aan de eisen van Darnton 
voldoet. Met dit werk werd de boekgeschiedenis uit het gespecialiseerde en ge-
isoleerde domein van de geschiedenis van het gedrukte boek overgeheveld werd 
naar de veel bredere categorie van de geschiedenis van communicatie en culturele 
transformatie. Eisensteins boek is net als enkele werken van Robert Darnton een 
ijkpunt geworden voor de nieuwe, centrale plaats van de boekgeschiedenis in de 

27  Brian Richardson Printers, writers and readers in Renaissance Italy (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999). 
28  Cyndia Susan Clegg –History of the book: an undisciplined discipline?, in: Renaissance 
Quarterly 54 (2001), p. 227.
29  Adrian Johns –The nature of the book: print and knowledge in the making (Chicago and 
London: University of Chicago Press, 1998). 
30  Dit punt wordt volgens Johns pas bereikt met de invoer van de machinale druk in het 
begin van de negentiende eeuw. Een belangrijk punt van kritiek is dat Johns uitsluitend de 
Londense uitgeverswereld behandelt en dat het zich vrijwel uitsluitend richt op de periode 
1660-1710. Betwijfeld wordt of zijn uitkomsten veralgemeniseerd kunnen worden. Zie: Ri-
chard B. Sher (2006), p. 8 en 10. Een vergelijkbare kritiek is te vinden in Arthur Williamson 
(California State University Sacramento)–Adrian Johns’s History of the Book, in: H-Ideas 
(augustus, 1999). 
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wijde wereld van de geschiedenis van cultuur en communicatie.31 Als zodanig is 
het richtinggevend voor veel gespecialiseerd onderzoek dat vandaag de dag wordt 
uitgevoerd (zie de voorbeelden hierboven). Maar daarnaast is dit boek gedurfd en 
controversieel in zijn stelligheid. Als zodanig is het, zoals we bij Johns zagen, een 
steen des aanstoots voor sommige boekhistorici. Standpunten en onderzoeksrich-
tingen worden gevormd door ‘het gevecht’ met dit boek aan te gaan. Het werk 
van pionier Elisabeth Eisenstein blijft actueel als oriëntatiepunt voor de huidige 
generatie onderzoekers.32 In mijn onderzoek, dat eveneens internationaal en mul-
tidisciplinair wil zijn, zal ook ik haar werk als uitgangspunt nemen. Daarom zal ik 
hieronder haar opvattingen kort samenvatten. 

Elisabeth Eisenstein maakt in The Printing Press as an agent of change uitgebreid 
gebruik van de gegevens die boekhistorici in de loop der tijd hebben verzameld 

33, maar zij ziet een principieel tekort in de werken van haar vakbroeders: “…al-
though the broader historical implications of these data are occasionally hinted 
at, they are never really spelled out.”34 En deze ‘broader historical implications’ 
vormen het thema van Eisensteins werk. Aan de hand van de door anderen 
bijeengebrachte gegevens zet zij het debat op scherp zet omtrent de vraag hoe 
bepalend de  invloed van de uitvinding van de drukpers nu is geweest voor de 
loop van de (cultuur-) geschiedenis. Haar antwoord is duidelijk: de nieuwe 
communicatietechniek veroorzaakte een revolutie, die zijn gelijke in de geschie-
denis niet kent. 
  Doordat boeken niet langer per stuk werden vervaardigd, maar per editie ont-

31  Elisabeth Eisenstein - The printing press as an agent of change: communications and cultur-
al transformations in early-modern Europe, 2 vol. (New York, 1979), in verkorte versie: The 
printing revolution in early modern Europe (New York, 1983). In 2005 werd een nieuwe editie 
uitgebracht met een nawoord van Eisenstein, waarin ze de kritiek op haar boek bespreekt. Die 
editie wordt in deze bespreking gebruikt.
32  Andere ‘klassiekers’uit die tijd zijn Vom Autor zum Leser van Herbert Göpfert en Die Ge-
schichte des Buchwesens: Probleme einer Forschungsaufgabe van Paul Raabe. Met enige goede wil 
zou je hieraan het standaardwerk van Martin en Febvre kunnen toevoegen, aangezien het, vol-
gens Eisenstein (p. 314, n. 3) pas invloedrijk werd na de vertaling in het Engels (The coming 
of the book) in 1976. Dat de waarde van het boek ook in Nederland aanvankelijk niet werd 
onderkend blijkt uit het feit dat het na verschijning noch in het Tijdschrift voor Geschiedenis 
noch in Het Boek werd besproken (feit vermeld in Hoftijzer en Lankhorst, p. 133, noot 61).    
33  Eisenstein (2005), p. 4. Ze noemt met name het flamboyante boek van Marshall 
McLuhan The Gutenberg Galaxy (University of Toronto Press, 1962), dat toch wel degelijk 
‘broader implications’ behandelt,  en daarnaast Printing, selling and reading van Rudolf Hirsch 
(Wiesbaden, Harrassowitz, 1974) en L’apparition du livre van Martin en Febvre (1958).
34  Eisenstein (2005), p. 4.
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stond er razendsnel een overvloed aan boeken, zo stelt zij.35 Daar waar er in 
de eeuwen tussen de alfabetisering van Europa en de komst van het gedrukte 
boek altijd sprake was van schaarste aan teksten, kwamen die nu overal beschik-
baar.36 En er was volgens Eistenstein niet alleen sprake van een kwantitatieve 
sprong, maar ook van een kwalitatieve sprong. Het manuscript kon dikwijls 
een opeenstapeling van fouten in zich bergen. Een fout, eenmaal in een tekst 
geslopen, werd door de kopiërende scribent trouw overgenomen en zelf kon 
hij onbedoeld ook nog eens zijn eigen fout toevoegen. Vanwege de geringe 
beschikbaarheid konden de uitgeschreven teksten niet gemakkelijk met elkaar 
vergeleken worden.37

  Ook tijdens het drukken van edities konden fouten worden gemaakt, maar 
door de grotere oplage van vrijwel gelijke teksten werd vergelijking aanzienlijk 
eenvoudiger. Dit leidde tot een dynamiek van correctie (al dan niet van bui-
tenaf ) en verbetering van nieuwe edities. Zodoende konden er ‚zuivere’ edities 
worden gemaakt van bijvoorbeeld antieke teksten, iets wat daarvoor nauwelijks 
mogelijk was. 
  Door de grotere beschikbaarheid en verspreiding van boeken ontstond er ook 
een grotere diversiteit in het aanbod. Hierdoor werd kritische vergelijking tussen 
ideeën en meningen mogelijk en werd er een fundament gelegd voor toename van 
kennis onder relatief grote delen van de bevolking.38 Eisenstein wijst erop dat het 
gedrukte boek de uniformering van spelling heeft mogelijk gemaakt (zelfs nood-
zakelijk heeft gemaakt) en dat er een veelheid aan structurerende elementen, zo-
als titel en titelpagina, hoofdstuk- en paragraafindeling werden ingevoerd.39 Ook 
werden er nieuwe elementen ingevoerd, zoals de index en het titelblad. Behalve 
als uithangbord om klanten te trekken, bleek het titelblad bijzonder efficiënt om 
boeken te categoriseren en te catalogiseren. Dit bleek weldra nodig, want al in 

35  Dit blijkt ook uit de cijfers van de Short Title Catalogue van Incunabula. Vanaf 1470 is 
sprake van een grote sprong voorwaarts. Zie: istc.bl.uk. 

36  Le Roy Ladurie (1993), p. 293-302. 
37  De vraag is of Eisenstein daarbij recht doet aan de grote humanisten die nog vóór de uit-
vinding van de drukpers uitstekende, kritische tekstedities vervaardigden. Over het schrijfon-
derwijs op de middeleeuwse universiteiten, gebaseerd op ‘oral fidelity’,  zie McLuhan (1961), 
p. 93-99. Hij baseert zich daarbij op een studie van Istvan Hajnal – L’Enseignement de l’écriture 
aux universités mediévales (Boedapest, Academia Scientiarum Hungarica Budapestini, 1959).
38  Al was de geletterdheid onder de bevolking eerder hier en daar ook al hoog, bijvoorbeeld 
onder de Broeders des Gemeenen Levens.
39  Een manuscript kende in de regel geen titelpagina, maar begon met een proloog, die tege-
lijk een samenvatting van de tekst was. Zie: H. Pleij: Lezen de leken, of: lezen leken wel? Tekst, 
drukpers en lezersgedrag tussen middeleeuwen en moderne tijd, in: Bijvoet e.a.. red. (1996), p. 
55. 
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de incunabelentijd werd er gesproken van een ongecontroleerde overvloed aan 
boeken.
  Het grootste verschil tussen het handgeschreven en het gedrukte boek ligt 
volgens Eisenstein misschien wel in de illustraties. Landkaarten, anatomische 
afbeeldingen, technische tekeningen, maar ook diagrammen, tabellen met reek-
sen cijfers en andere complexe illustraties konden voor de uitvinding van de 
drukpers slechts met moeite worden gekopieerd. Foutloos overnemen was nog 
moeilijker dan met een tekst het geval was. Met houten drukblokken kon een 
complexe illustratie in veelvoud identiek worden gereproduceerd. 40 Juist deze 
mogelijkheid is volgens Eisenstein van grote invloed geweest op het uitbarsten 
van de wetenschappelijke revolutie. 41

40  Eisenstein (2005), p. 56-70. De eerste die dit punt maakte was William Ivins in: Prints 
and visual communication (Londen, Routledge and Kegan Paul, 1953, p. 71-73, 77-79 en 
125-126. Zie ook: S.H. Steinberg –Five hundred years (Bristol, 1961), p. 25; E.P. Gold-
schmidt –The printed book of the Renaissance: Three lectures on Type, Illustration, Ornament 
(Cambridge, 1950), p. 38. Toch mag hier een kanttekening worden geplaatst, want houtsne-
den bestonden veel eerder dan de drukpers (zie Fevre en Martin 1958, p. 61-110).
41  Eisenstein vertelt het verhaal van de drukpers als ‘agent of change’. Verandering speelt  de 
hoofdrol in dat verhaal. Ook de wetenschappelijke processen in de zeventiende eeuw worden 
door Eisenstein geïnterpreteerd in termen van de wetenschappelijke revolutie (Eisenstein 
2005, p. 209-285) en de glansrijke overwinning van het mechanische wereldbeeld. In het 
huidige debat wint echter het idee aan invloed dat er in de zeventiende eeuw veeleer sprake is 
van een wetenschappelijke evolutie dan een revolutie. Zo bleef Aristoteles tot ongeveer 1675 
gelden als de voornaamste autoriteit in het wetenschappelijke debat. Ook werden belangrijke 
nieuwe inzichten verworven vanuit het oude, aristoteliaanse model, bijvoorbeeld de ontdek-
king van de bloedsomloop door Harvey. Zie: Charles Schmitt, The rise of the philosophical 
textbook, in: Ch. B. Schmitt and Q. Skinner - The Cambridge History of Renaissance Philoso-
phy (Cambridge 1988), p. 801. Opmerkelijk in dit verband is Johannes de Raey (1622-1702, 
hoogleraar in Leiden en Amsterdam), die publiekelijk het cartesianisme propageerde, maar 
tegelijk vasthield aan het aristotelianisme en werkte aan een verzoening tusssen beide systemen 
(zie: T. Verbeek – Descartes and the Dutch. Early reactions to Cartesian philosophy 1637-1650 
(Carbondale, Southern Illinois University Press).  Ook Mersenne, die in nauw contact stond 
met Descartes, handhaafde veel van Aristoteles’ inzichten als zijnde fundamenteel, althans 
niet overtroffen. De consensus die er was of gloorde was dat Aristoteles moest worden gecor-
rigeerd, niet weerlegd. Men voelde aan dat de natuurverklaring anders moest, meestal in de 
richting van het werken van zonder finale oorzaken en met een veel grotere rol voor wiskundi-
ge beschouwing (vooral meetkundig), liefst ook voor berekening en meetbare zaken, en voor 
experimenten. Maar zoeken naar dit soort nieuwe methoden hield niet in dat er ook een nieu-
we filosofie gloort die een betere fundering legt dan Aristoteles deed (zie: Garber en Ayers, 
1998). De standaard-visie, die ook bij Eisenstein doorklinkt, dat de mechanistische filosofie in 
de zeventiende de overwinning behaalde op een aristotelisme dat zichzelf overleefd had wordt 
ook weerlegd in een boek over de Isaac Beeckman, een van de belangrijke geestelijke vaders 
van Rene Descartes:

“Dat dit beeld [van de glansrijke overwinning] niet klopt, is gedurende de laatste decennia 



20

Eisensteins boek is polemisch en zet hoog in. Daarom kon er ook op tegenwind 
gerekend worden. Het grondigst in wat soms een afrekening lijkt te zijn is het 
al genoemde werk van Adrian Johns. Hij stelt dat de handdrukpers allerminst 
een fixity van de tekst heeft veroorzaakt, dus ook niet zorgde voor eenduidig-
heid en standaardcriteria voor de correctie van teksten. Als zodanig heeft de 
expansie van het gedrukte boek niet veel te maken met de wetenschappelijke 
revolutie en met de maatschappelijke transformatieprocessen in de vroegmo-
derne tijd. Andere critici van Eisenstein stelden dat de drukpers geen abrupte 
revolutie veroorzaakte, maar deel uitmaakte van een evolutionair proces, dat 
volgens sommigen niet eens zo belangrijk was.42 Zij wijzen erop dat er al in de 
middeleeuwen essentiële innovaties hadden plaatsgevonden, zoals het scheiden 
van woorden, dat er al in de laatste tweehonderd jaar voor de komst van het 
gedrukte boek in universiteitssteden serieel teksten werden gekopieerd in grote 
zalen met leken als scribenten, die elkaar afwisselden en dus niet zelf een hele 
tekst afschreven; dat er in de renaissance van de veertiende eeuw ook al echte 
boekwinkels bestonden, waar een ruime keus aan manuscripten te koop werd 
aangeboden; dat er ook in de middeleeuwen uitgebreide communicatie-netwer-
ken waren en geavanceerde financieringssystemen bestonden, die meestal als 
karakteristiek worden beschouwd voor het ontluikende drukkerskapitalisme; 
dat Eisenstein met een eenzijdige focus op het boek de rol van de orale cul-
tuur opzij schuift; dat er helemaal geen ruimere variatie aan titels op de markt 
kwam in de eerste decennia na het operatief worden van de drukpers, maar 
juist minder; dat de boekdrukkunst niet kan worden aangemerkt als een zelf-
standige agent of change, omdat die toch altijd onlosmakelijk verbonden is met 
politiek en religie; dat de drukpers helemaal geen gestandaardiseerde teksten 
produceerde, maar zelf grossierde in fouten.43 Ook is de kritiek geuit dat het 

door schrijvers van zeer uiteenlopende achtergrond aangetoond. Het aristotelisme bleek tot 
ver in de zeventiende eeuw allerminst een afgeleefd, verouderd en door het humanisme do-
delijk verwond stelsel dat alleen door de bescherming van kerk en universiteit nog een zekere 
rol kon spelen. Tegen het einde van de zestiende eeuw beleefde het juist een opmerkelijke 
renaissance en ook in de eeuw daarop vertoonde het een grote vitaliteit. De “Indian sum-
mer” van het aristotelisme werkte bovendien niet uitsluitend als een rem op nieuwe ontwik-
kelingen. Van iemand als Harvey, de ontdekker van de bloedsomloop, is aangetoond dat zijn 
ontdekkingen in hoge mate op rekening moeten worden geschreven van sommige aristote-
lische denkbeelden.” Zie: Van Berkel - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van 
het wereldbeeld (Amsterdam, Rodopi, 1983), p. 308. 

42  Zo rekent Frederick G. Kilgour de boekdrukkunst niet bij de vier wezenlijke transforma-
ties in de boekgeschiedenis. Dat zijn: 1. het kleitablet, 2. de papyrusrol; 3. de codex; 4. het 
electronische boek (Kilgour- The evolution of the book, Oxford, 1998) in: Eisenstein, p. 318, n. 
21).
43  In dit verband geldt Adrian Johns als voornaamste criticus met Nature of the book (p. 5, 
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een fout is een stuk technologie boven cultuur te stellen en te zien als de bepa-
lende voorwaarde voor de ontwikkeling van de nieuwe cultuur; en tenslotte dat 
Eisenstein met haar lofzang op de emanciperende werking van de drukpers een 
idee retrospectief projecteert op een geheel andere tijd.44 Tenslotte is Eisenstein 
bekritiseerd om haar retorische stijl.45

  In haar nawoord van de editie van 2005 bespreekt Eisenstein al deze in de 
loop van 25 jaar geculmineerde kritiek.46 Ze benadrukt dat de denkende elite 
dankzij de drukpers beter dan ooit werd bediend. Vanwege de kwalitatieve en 
kwantitatieve verbeteringen intensifeerde het intellectuele debat en kon de we-
tenschappelijke revolutie uitbreken. Niet langer hoefde een geleerde te reizen 
om bepaalde boeken te mogen inzien, niet langer lagen boeken achter slot en 
grendel en vaak nog aan de ketting. Boeken verschenen in standaard-edities in 
heel Europa. Tekstedities, landkaarten, tabellen, grafieken en technische teke-
ningen, van alles was nu in principe één versie op basis waarvan onderzoek en 
debat kon plaatsvinden, waar geleerden uit heel Europa aan konden deelne-
men. 
  Maar is de wetenschappelijke revolutie (zo daar al van gesproken kan worden) 
het directe resultaat van de komst van het gedrukte boek? Speelden ook andere 
manieren van communicatie een belangrijke rol bij de uitwisseling van kennis 
en ideeën? Waren niet veeleer de briefwisseling, de nieuwsbrief en het persoon-
lijke contact (al dan niet aan de universiteit) de media via welke opvattingen en 
onderzoeksresultaten werden besproken? Vonden kennisuitwisseling en weten-

30, 52, 174); ook in AHR Forum, 99-100 ; de discussie met Darnton in Sharp News (zomer 
1994):3 en (winter 1994-5). Verder David McKitterick (2003), p. 11; John Barnard; Asa 
Briggs en Peter Burke –A social history of the media (Cambridge, 2002), p. 22, 58; Julia C. 
Crick en Alexandra Walsham–The uses of script and print, 1300-1700 (Cambridge, 2004); 
Keith Thomas –The meaning of litteracy in Early Modern England, in: The written Word:Lit-
eracy in Transition, ed. Gerd Baumann (Oxford, 1986), p. 119;  Harold Love –Oral and Scrib-
al Texts in Early Modern England, in: Cambridge History of the Book in England IV 1557-
1695, ed. John Barnard en D.F. McKenzie (Cambridge, 2002), p. 2, 119-121); John Feather 
–Revolutions revisited, in: Sharp News (hefst 1999), p. 10-11; 
44  Michael Warner –Letters of the Republic, p. 6-9; Grafton –Importance of being printed, p. 
277; Sandra Hindman–Printing the written word (Cornell University Press, 1991), p. 3. 
45  Joseph Dane bekritiseert zowel Eisenstein als haar opponent Johns om de onduidelijke, 
tendentieuze, manipulatieve relatie in hun teksten tussen het narratieve niveau, bedoeld voor 
het grote publiek (stijl, anekdotes, generalisaties) en het niveau van de documentatie, bedoeld 
voor de kenners (archiefstukken, illustraties, ‘bewijsmateriaal). Zie: The myth of print culture: 
Essays on Evidence, Textuality, and Bibliographical Method (Review van Seth Lerer in The 
modern language review, vol. 100, april 2005, p. 475-477); zie ook Lotte Hellinga –Bookshop 
of the world. In: Bookshop of the world, p. 27.     
46  Eisenstein (2005), p. 313-358.
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schappelijke en technische innovaties niet opvallend vaak plaats zónder de alles-
bepalende invloed van het gedrukte boek? Zonder een veelomvattende kritiek 
op te stellen, kunnen hier toch enkele punten naar voren worden gebracht, die 
kunnen leiden tot een nuancering van Eisensteins hypothese. 
Zouden we voor het analyseren van de invloed van de handdrukpers niet moe-
ten differentiëren per maatschappelijk en wetenschappelijk veld en is het dan 
mogelijk dat het beeld voor het experimentele denken en handelen iets afwijkt 
van andere gebieden? Enkele belangrijke momenten in de geschiedenis van de 
wetenschap lijken in deze richting te wijzen. Vanaf 1590 bestonden de eerste 
prototypes van de telescoop, maar echt bruikbaar waren die nog niet. Een be-
palende bijdrage aan de ontwikkeling daarvan werd geleverd door een Middel-
burgse brillenslijper, Hans Lipperhey.47 Toen Galileo informatie over die kijker 
van Lipperhey kreeg, wierp hij zich op het bouwen van een dergelijk instrument 
en verrichtte er vervolgens zijn baanbrekende werk mee.  De kennisoverdracht 
verliep echter niet via het gedrukte boek, maar via mondeling contact, een brief 
en een nieuwsbrief.48

  De microscoop werd, na de eerste prototypes van vader en zoon Jansen , even-
eens afkomstig uit Middelburg, en gelijktijdig verder ontwikkeld door Robert 
Hooke (1635-1703) en Jan Swammerdam (1637-1680) tot een uitvergroting 
van 30x. Lakenhandelaar van Leeuwenhoek (1632-1723) gebruikte loepen en 
lenzen ter controle van de stoffen. Vanuit die praktijk ontwikkelde hij lenzen 
verder tot een uitvergroting van 480x, waarmee hij in de jaren ’60 en ’70 van 
de zeventiende eeuw zijn ontdekkingen van o.a. bacteriën en spermatozoïden 
deed.49 De bevindingen van deze autodidact kwamen niet in een boek terecht, 
maar werden in briefvorm doorgegeven aan de Royal Society in Londen. Kan 

47   Helemaal duidelijk is de ontstaansgeschiedenis niet. Hans Jansen (1611-?) beweerde 
onder ede dat Lipperhey (1570-1619) het ontwerp voor de telescoop van zijn vader Sacharias 
Jansen (ca. 1570-ca. 1632) had gestolen. Waarschijnlijk hebben de twee (dichtbij elkaar, maar  
toch onafhankelijk van elkaar) aan de verbetering van het instrument gewerkt. 
48  In zijn Sidereus nuntius (1610) [De Sterrenboodschapper] schreef Galileo dat hij in de 
zomer van het voorgaande jaar voor het eerst had gehoord dat een zekere Vlaming die een 
kijker had ontwikkeld en dat dat bericht hem enkele dagen later bevestigd werd door een brief 
van de Franse edelman, Jacques Badovere, een oud-leerling van hem. Vrienden van Galileo 
en Badovere konden van alles over de kijker weten, omdat sommige mensen de kijker hadden 
gezien (onder wie een Spaanse generaal) en één ervan stelde daarover een nieuwsbrief op, die 
ruime verspreiding vond. Facsimile hiervan in: S. Drake - The unsung journalist and the origin 
of the telescope (Los Angeles, 1976). Zie ook: S. Drake –Galileo at work. His scientific biography 
(Chicago, 1978). Met dank aan Henk Jonker.
49  Over van Leeuwenhoek: A. Schierbeek–Measuring the invisible world: The life and works of 
Anthoni van Leeuwenhoek (Londen/ New York, 1959); Edward G. Ruestow–The microscope in 
the Dutch Republic; The shaping of discovery (Cambridge, 1996). 
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het zijn dat niet het gedrukte boek, maar het informele contact, de persoonlijke 
brief en de nieuwsbrief de opmaat vormde voor de wetenschappelijke revolu-
tie?50 
  Ook voor de ontwikkeling van Descartes’ mechanistische wereldbeeld zijn 
de informele contacten van een niet uit te vlakken belang geweest. Persoon-
lijke contacten als die met Isaac Beeckman zijn mogelijk van bepalend belang 
geweest voor zijn denkbeelden.51 Descartes’ ideeën waren door zijn brieven en 
vroege manuscripten allang bekend voordat Discours de la méthode in 1637 in 
Leiden werd gepubliceerd door Maire. Ook Hobbes genoot aanzienlijk intel-
lectueel prestige in Parijs door zijn ideeënuitwisseling in brieven met Mersenne 
(en later Descartes), lang voor zijn eerste boek uitkwam. Dat boek, Elements 
of Law, werd overigens gepubliceerd zonder dat hij er toestemming voor had 
verleend. Ook Gassendi had allang voor zijn ‘debuut’ in druk een reputatie 
van belang verworven.52 Naast de geschreven informele bronnen spelen bij de 
uitwisseling van kennis en ideeën ook de filosofische gezelschappen een rol. Dit 

50  Men zou hier kunnen tegenwerpen dat het algemene klimaat waardoor een lakenhande-
laar zich in deze richting ontwikkelde toch aan het boek te danken is. Dan wordt echter over 
het hoofd gezien dat er voor de beoordeling van de kwaliteit van de lakens al gewerkt werd 
met vergrotende lenzen. De primaire aanzet voor de verbetering van de lenzen lag vermoede-
lijk in zijn beroepspraktijk.  
51  De Nederlander Beeckman was een leermeester van onschatbare waarde voor Descartes, 
zonder dat hij ooit een boek publiceerde. Wel hield hij een dagboek bij (‘Journael’) waarin 
allerlei wetenschappelijke ideeën en observaties zijn terug te vinden. De notities werden in 
1905 herontdekt door Cornelis de Waard en als Journal tenue par Isaac Beeckman gepubli-
ceerd tussen 1939 en 1953 door Martinus Nijhoff, Den Haag. Digitale versie: http://adcs.
home.xs4all.nl/beeckman/index.html Over Beeckman zie o,a,: Berkel, K. van (1983). Isaac 
Beeckman (1588–1637) en de mechanisering van het wereldbeeld ( Amsterdam: Rodopi, 1983). 
Van Berkel ziet Beeckman als een uitzondering in de richtingenstrijd annex spraakverwarring 
tussen twee takken van mechanische filosofie: een strijd vooral tussen de visies van Galileo 
en Descartes, respectievelijk de kwantificerende aanpak in het kader van een beschrijving van 
wiskundige verbanden (Galileo) en een “corpusculaire (met kleinste deeltjes werkende) na-
tuurverklaring, maar dan op microscopisch niveau (Descartes). Beeckman zag hiertussen geen 
tegenstelling, maar achtte de werkwijze complementair. Een mogelijke brug  tussen de twee 
visies is de rol van de meetkunde. Wanneer Descartes een vurig voorstander was van een wis-
kundige aanpak in natuurkunde, dan komt dat niet doordat hij kwantitatieve methoden had 
aan te bieden, maar omdat hij de natuurkunde zag als concreet gemaakte meetkunde, zodat 
meetkundige redeneringen met name over de vorm van kleine deeltjes in zijn natuurkunde 
een grote rol speelden. Van Berkel benadrukt overigens dat ook bij Beeckman aristotelische 
denkbeelden een positieve bijdrage konden leveren aan het ontstaan van de nieuwe natuurwe-
tenschap (Van Berkel, p. 301). Zie ook: Berkel, K. van (2013). Isaac Beeckman on Matter and 
Motion: Mechanical Philosophy in the Making, Philadelphia: Johns Hopkins University Press. 
Met dank aan Henk Jonker.
52  Daniel Garber & Michael Ayers (1998), vol. I, p. 24. 
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waren informele groepen, waar topen werden bediscussieerd en retorica werd 
beoefend. Pas later in de zeventiende eeuw zijn deze gezelschappen uitgegroeid 
tot formele, door de staat erkende en gefinancierde instituten. De bekendste 
voorbeelden zijn de Royal Society in Londen en de Académie des sciences in 
Parijs, opgericht in resp. 1660 en 1666. Maar ook dan is publicatie van een 
manuscript waar het belang van wordt ingezien niet vanzelfsprekend. Zo had 
Christiaan Huygens al rond 1656 zijn mathematische weerlegging van Descar-
tes’ mechanica (de botsingswetten) afgerond. Tot boekpublicatie kwam het pas 
decennia later,53 ondanks het feit dat de Royal Society het belang ervan tijdig 
had onderkend. In gedrukte vorm moest de geleerdenwereld het al die tijd doen 
met een lijst met leerstellingen zonder bewijsvoering in de Journal des Sçavants 
en in de Philosophical Transactions van de Royal Society. 
  Is Eisensteins these dat het boek van beslissend belang is geweest voor de 
wetenschappelijke (r-)evolutie van de zeventiende eeuw misschien toch niet zo 
plausibel als die op het eerste gezicht lijkt? Vinden zowel de experimenteerlust 
van praktische technici (zoals Lipperhey en van Leeuwenhoek) als de rationalis-
tische innovaties van Descartes hun grond eerder in brief en persoonlijk contact 
dan in het gedrukte boek?
  Je zou zelfs een stap verder kunnen gaan en stellen dat het gedrukte boek het 
onderzoek der geleerden juist niet van dienst is geweest in de vroegmoderne 
tijd. Zo was Copernicus (1473-1543) zich bewust van de controversen die zijn 
onderzoeksresultaten zouden oproepen. Hij was niet erg gemotiveerd om iets 
te publiceren, maar door onderlinge contacten waren delen van de geleerde 
gemeenschap wel degelijk op de hoogte van wat Copernicus had bereikt. Pas 
nadat een collega (Rheticus van de universiteit van Wittenberg) over hem ging 
publiceren,54 ging Copernicus ertoe over, inmiddels in zijn laatste levensjaren, 
zelf een boek te laten uitgeven.55

In juli 1540 had Copernicus Osiander (een predikant en theoloog, die bekend 
was om zijn bemiddelende rol bij godsdiensttwisten) om zijn mening gevraagd 
over de vermoedelijk ontvangst die zijn boek zou vinden in theologische krin-
gen. Osiander antwoordde dat het voor een goede ontvangst verstandig zou zijn 
te benadrukken dat het er niet toe deed of de heliocentrische theorie waar was, 

53  In 1703, acht jaar na zijn dood, gepubliceerd als De motu corporum ex percussione , als on-
derdeel van Opuscula posthuma. Boekpublicatie tijdens zijn leven had overigens makkelijk ge-
kund. Zijn vader Constantijn Huygens had er bijvoorbeeld voldoende ervaring mee. Dat het 
niet tot publicatie kwam is niet te wijten aan maatschappelijke omstandigheden, maar omdat 
Huygens het blijkbaar niet nodig vond.  
54  De libris revolutionum […]Copernicus […]narration prima.  Eerste druk bij Rhode, Dant-
zig, 1540.
55  De revolutionibus orbium coelestium (Nürnberg, 1543).
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maar dat alleen telde dat hij als hypothese bruikbaar was, ja zelfs bruikbaarder 
dan de gevestigde theorie van Ptolemaeus, die eveneens niet meer kon zijn dan 
een theorie. Woorden van een dergelijke strekking zijn ook terecht gekomen 
in de inleiding bij het boek van Copernicus, die Osiander schreef. Een derge-
lijk standpunt mag dan vanuit modern wetenschap-theoretisch standpunt zeer 
deugdelijk zijn, feit blijft dat Osiander de inleiding niet ondertekende met zijn 
eigen naam, waardoor het publiek wel moest denken dat deze belangrijke po-
sitiebepaling van Copernicus zelf afkomstig was. Osiander verhulde daarmee 
een privé-opvatting of iets wat hij zelf als een strategische noodzaak wenste te 
verhullen als Copernicus’woorden, iets wat voor het lezerspubliek ook meer dan 
zestig jaar verborgen bleef.56 Of Copernicus daar iets van gemerkt heeft, is niet 
duidelijk. Hij kreeg in december 1542 een beroerte, en zag het boek pas op zijn 
sterfdag. 
  Uit deze affaire met de hoofdrolspelers Copernicus, Rheticus en Osiander 
blijkt dat zij alle drie vooral oog hadden voor de receptie van het boek onder de 
theologische en wereldlijke autoriteiten. Een boek wordt de wereld ingeslingerd 
en Osiander onderkende de noodzaak een geste te doen aan de autoriteiten om 
het verwachte debat te neutraliseren of verzachten. Alle hoofdrolspelers lijken 
zich ervan bewust te zijn dat met het drukken van een boek het onderzoek de 
besloten geleerdenwereld verlaat en een speelbal wordt in de arena van profane 
en sacrale autoriteiten. Natuurlijk was er met het laten drukken en verspreiden 
van een boek voor een dergelijke geleerde ook veel te winnen als alles goed ging: 
eer, naam, faam en openzwaaiende deuren bij hooggeplaatsten, zoals nobelen, 
gezagsdragers en hoogleraren. Daarnaast was het onmisbaar als instrument voor 
de acceptatie van de ideeën en opvattingen in kwestie door een breed publiek. 
Maar het gedrukte boek met natuurwetenschappelijke inhoud, zo lijkt het af en 
toe, speelde tot in de zeventiende eeuw geen belangrijke rol bij het debat tussen 
geleerden onderling. Het vormde het sluitstuk van een wetenschappelijke dis-
cussie onder gelijken, niet het startpunt.57

  Om deze redenen lijkt Eisensteins these dat het gedrukte boek als de sleutel of 
motor van de vroegmoderne wetenschappelijke opkomst moet worden gezien 
niet direct op te gaan. Tenminste niet als het gaat om takken van de natuur-

56  Gedurende de hele zestiende eeuw werd geloofd dat Copernicus dit voorwoord zelf had 
geschreven. Kepler zou in 1609 de ware toedracht uit de doeken doen. 
57  Vanuit dit perspectief dienen ook de aanmoedigingen te worden gezien die te vinden zijn 
in de brieven van vrienden van Descartes om eindelijk te gaan publiceren. Descartes aarzelde 
lang en bleef maar uitstellen. Op het moment van publicatie waren zijn ideeën onder insiders 
en ver daarbuiten allang bekend. 
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wetenschap.58 Anders ligt dat met de humanistische herleving van de werken 
uit de klassieke oudheid, waarmee geletterd Europa werd onderwezen en opge-
voed. Daar zorgde het gedrukte boek wél een accumulatie in kennis en op dat 
punt blijft Eisensteins these over de allesbepalende invloed van het gedrukte 
boek ook onaangetast. 59

  De wereld van de natuurwetenschappers was veel kleiner en de meesten ken-
den elkaar. Daarom voelden dergelijke geleerden, zoals astronomen zich veel 
beter thuis bij correspondentie. Daar stond de betrokkene in contact met een 
klein, select publiek, daar was het dat kennis, fluïde nog, in de ontwikkelingsfa-
se vrij besproken kon worden. Daar ook kun je je bij de juiste mensen etaleren 
en aan een reputatie bouwen. Dit brievenverkeer was niet zozeer een kwestie 
van één-op-één contact, maar van een netwerk. Zoals The Cambridge history 
of seventeenth century philosophy stelt: 
In the seventeenth century, correspondence served to communicate know-
ledge in the way that scholarly journals do today. Consequently, letters were 
often lenghty and were recopied by secretaries for further circulation. The 
medium also allowed writers to communicate ideas that were too controversial 
to obtain the official imprimatur needed for publication.60

Het lijkt er sterk op dat de meeste vroegmoderne geleerden in het gedrukte 
boek eerder een ‘megafoonfunctie’ onderkenden dan een uitwisselingsfunctie. 
Via de universiteiten en het complexe communicatieve netwerk dat vooral met 
onderlinge brieven werd onderhouden, was de ‘incrowd’ immers allang op de 
hoogte. 
  Kan het dan zijn dat de Kerk banger was voor het gedrukte wetenschappelijke 
boek dan voor de wetenschap zelf? Het geval van Galilei Galileo wijst in die 
richting. Galileo timmerde graag publiekelijk aan de weg en moest ondervin-
den dat hier de grenzen van zijn handelingsvrijheid lagen. Op de universiteiten 
kon Galileo vrijelijk zijn gang gaan, ook al wekte hij nogal wat haat en jaloezie 

58  Een voorbeeld dat Eisenstein aanvoert draagt ook al niet bij aan de plausibiliteit van haar 
stelling. Als argument voor haar zaak vermeldt ze dat Tycho Brahe aan Kepler gedrukte af-
beeldingen doorstuurde. Dit zou een illustratie zijn voor het feit dat er een wetenschappelijke 
revolutie doorbrak nu er een goede samenwerking tussen geleerden op basis van gedrukt werk 
kan plaatsvinden. Feit is echter dat Kepler pas echt aan de slag kon toen Brahe in 1600 en 
1601 lijfelijk bij hem in Praag was en zijn eigen documentatie had meegenomen. 
59  Ik beperk dit commentaar tot de experimentele wetenschappen van de vroegmoderne 
tijd. Het is duidelijk dat zowel humanisme als protestantisme de wind onder de vleugels kreeg 
dankzij de drukpers. Daardoor kon bijvoorbeeld Luther een invloed verwerven die voor den-
kers als Abélard ondenkbaar was.
60  Garber en Ayers, p. 88. 
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op bij zijn collega’s. Ook de contacten met de kerk waren niet slecht. In 1616 
was hij weliswaar tegen een veroordeling door de kerk opgelopen, maar die ver-
oordeling was binnen de Kerk zelf verre van onomstreden. De jezuïeten, die zelf 
een onderzoekscentrum hadden in Rome, hadden zich steeds sterk voor hem 
gemaakt en ook de in 1623 aangetreden paus Urbanus VIII gold als een vriend 
en bewonderaar. Van hem kreeg Galileo toestemming om een boek te publice-
ren dat de voors en tegens van Copernicus’ leer zou behandelen. De paus zou 
zelf voor het afsluitende hoofdstuk in het boek zorgen. Deze ‘samenwerking’ 
vond plaats nadat Galileo al decennialang het heliocentrisme had verdedigd.61

Het boek Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Florence, 1632) be-
vatte echter op enkele plekken een lofzang op Copernicus, wat een formele 
schending was van de voorwaarde dat het boek geen duidelijke conclusie pro 
of contra Copernicus zou bevatten. Ook was Galileo zo onvoorzichtig om de 
contra-Copernicaanse  argumenten in ironische stijlte weerleggen. De paus, die 
toch al in het defensief was gedrongen door zijn te lauwe rol voor de katholieke 
zaak in de Dertigjarige Oorlog, moest een daad stellen: Galileo werd gedwon-
gen tot de bekende herroeping van zijn inzichten en boetedoening.
  Werd de Kerk door die beroemde veroordeling meer door gezichtsverlies ge-
tart dan door argumenten? De inzet van het copernicanisme was de Kerk im-
mers allang bekend en die had de paus er niet van weerhouden een boek met 
Galileo te willen maken. Tekenend is daarbij dat de Kerk een publicatieverbod 
van werken die het heliocentrisme verdedigen legitimeerde met het argument 
dat die astronomische leer nog niet bewezen is. Oftewel, onderzoeken mag, 
publiceren niet. 
  Illustratief is verder dat Galileo na zijn veroordeling en huisarrest gewoon 
mocht doorgaan met zijn onderzoek (en daarbij zijn misschien wel belangrijk-
ste inzicht opdoet (de kracht die op een lichaam werkt kan worden gemeten als 
de graad waarin de beweging van een lichaam afwijkt van de constante bewe-
ging in een rechte lijn62). Ook mocht hij ingewijd publiek blijven ontvangen, 
dat Galileo’s onderzoeksresultaten wel op waarde wist te schatten. Wat dus bin-
nenskamers was toegestaan (vrijheid van mening en onderzoek) was taboe in 
het publieke domein van het gedrukte boek.63

61  Vooral in Siderevs nuncius [de Sterrenboodschapper ] uit 1610, uitgegeven in Venetië door 
Thomas Baglionus.
62  Bijvoorbeeld van belang bij de berekening van de baan van een kanonskogel.
63  Wat Galileo toch weer aan zijn laars lapte. Hij publiceerde ten tijde van zijn huisarrest zijn 
veelgeprezen Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno àdue nuove scienze, weliswaar in de 
Nederlandse Republiek, bij Louis Elzevier in Leiden, om nieuwe problemen met de censuur 
te ontlopen. 
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  Terug naar Eisensteins wetenschapsfilosofische en boekhistorische claims, 
want daar gaat het hier om. De hoofdstelling waar haar werk om draait is dat 
zowel de wetenschappelijke revolutie als de versnelde verspreiding van kennis, 
ideeën en opvattingen op het conto zijn te schrijven van één technische innova-
tie, die rond 1450 zijn intrede in de wereld deed, de handdrukpers. 
Het bovenstaande (dat in dit verband niet uitgebreider kan worden besproken) 
wil een nuancering aanbrengen: misschien was het gedrukte boek toch niet die 
catalysator,  die het vrije natuurwetenschappelijke onderzoek en het onderzoek 
naar de grondslagen daarvan in de nieuwe filosofie heeft opgestart.64 Als dat 
inderdaad zo is, valt daarmee een peiler onder Eisensteins werk weg. Daarmee 
blijft er wel een andere peiler over, die van de sociale mobilisatie. Die these zal 
in deze studie wél uitgebreid getest worden.

Het gedrukte boek als initiator van sociale mobilisatie 
Met recht benadrukt Eisenstein dat teksten en auteurs er met het gedrukte boek 
een onafzienbaar groot publiek bij krijgen. Met de boekdrukkunst en de door 
de techniek noodzakelijke oplagevergroting wordt, zo stelt Eisenstein de directe 
relatie tussen schrijver en lezer verbroken. Er komt een open dynamiek op gang 
en daarmee wordt er een nieuwe categorie geboren: de niet geïntendeerde en 
niet gekende lezer. Door het commercieel in circulatie brengen wordt een tekst 
los gemaakt van zijn auteur, van diens intentie en zelfs van het bedoelde bereik. 
Het bedoelde bereik van de commerciële onderneming, die een uitgeverij nu 
eenmaal is, wordt vanaf dit moment: zoveel mogelijk mensen bereiken, onver-
schillig waar of wie. In zekere zin wordt hier de informatie-maatschappij al ge-
boren, want wat ontstaat is een oncontroleerbare participatie in de breedte. Een 
tekst wordt niet alleen over heel Europa in tot dan toe ongekende aantallen over 
de maatschappelijke bovenlagen verspreid, maar ook binnen een maatschappij 
over meer lagen.65 Niet alleen krijgen oude groepen de beschikking over veel 

64  Het duidelijkste tegenvoorbeeld is Tycho Brahe, die bij zijn ‘blote-oog-observatorium’ 
(telescopen had hij niet) op het eiland Hven een drukkerijtje had. Owen Gingerich speurde 
zoveel mogelijk bewaard gebleven exemplaren van Copernicus ’all time worse seller’, zoals het 
wel genoemd werd, op en onderzocht ze op lezerssporen. Zijn conclusie is dat het boek hele-
maal niet werd genegeerd. Op basis van de studie van de marginalia reconstrueert Gingerich 
de lezersgroep en de eerste receptie van Copernicus’ideeen. Zie: An annotated Census of Coper-
nicus’ De revolutionibus (Neurenberg, 1543 en Basel, 1566): besproken door Adrian Johns in 
‘Record of a revolution’, in: Nature 418, p. 726-727, 2002). Ook de botanie en de dierkunde 
hebben geprofiteerd van de mogelijkheden die de boekdrukkunst bood. Bovenstaande opmer-
kingen betreffen vooral de mathematische en experimentale wetenschappen. Doel was aan te 
tonen dat Eisensteins these, indien die ongedifferentieerd blijft, niet volledig kan gelden. 
  Ik wil benadrukken dat de hier beschreven processen vanaf het midden van de vijftiende 
eeuw als kiem aanwezig waren, niet in de volle bloei, die pas veel later zou optreden. Vanzelf-
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meer dan ze ooit hadden, ook nieuwe groepen worden lezers - en kleine lezers 
worden grotere lezers. Eisenstein maakt duidelijk dat er sprake is van een gees-
telijke mobilisering, waar alle partijen aan meedoen. Niet alleen de zoekende 
lezer, ook degene die met het lezen zijn wereldbeeld juist wenst te bevestigen 
(bijv. met christelijke lectuur) participeert aan de mobilisering van de geest door 
tussenkomst van het boek. De amorfe massa begint te bestaan uit mensen die 
individueel en groepsgewijs gaan lezen en denken. Dat heeft verregaande con-
sequenties, stelt Eisenstein. 
  Om nog een voorbeeld te geven van de dynamiek die door de boekdrukkunst 
is ontstaan. In Leiden doceerde in 1581/82 de radicale calvinist Daneau, die 
o.a. optrad als protestants demonoloog en die in boeken beschreef aan wel-
ke fysionomische kenmerken heksen herkend konden worden.66 Van 1620 tot 
1635 doceerde Franco Burgersdijck er nog magische filosofie, over de occulte 
kwaliteiten van natuurlijke objecten. Dat deed hij op vrijwel dezelfde manier 
als zijn ideologische tegenvoeter Suarez, de kampioen van de Contrareformatie 
aan de universiteit van Coimbra. 67 De occulte filosofie en praktijken waren 
in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw gemeengoed, maar in 
de achttiende eeuw lijken ze van de aardbodem verdwenen. Men kan wijzen 
op de nieuwe inzichten van mechanistische filosofen, zoals Descartes, Hobbes, 
Bacon en Mersenne, maar zeker zo belangrijk is dat de baanbrekende invloed 
van deze moderne denkers zonder de megafoon van de boekdrukkunst en de 
aldus gemobiliseerde, niet-geïntendeerde lezer nooit zo diep wortel had kunnen 
schieten. De discussies als die rond het pro of contra van het cartesianisme, die 
in eerste instantie vooral werden gevoerd in en rond de universiteiten, in brie-
vencircuits en via schaarse en moeilijk verkrijgbare manuscripten, trokken nu 
openlijker hun sporen door de maatschappij.68

  De boekdrukkunst intensifeerde het debat en liet grotere sociale groepen par-
ticiperen in het debat. Niet alleen het succes van de mechanische filosofie, ook 
de Reformatie én de Contrareformatie zijn ondenkbaar zonder het gedrukte 
boek. Beiden vonden immers hun grond in de acceptatie van het feit dat de 
massa voor ideeën gewonnen moest worden, overtuigd moest worden en dat 
het drukwerk als massaproduct hiervoor een perfect vehikel was. Hervormers 
zoals Luther zagen er van meet af aan een geschenk Gods in. Maar met de ac-
ceptatie van het gedrukte boek lijkt ook het katholicisme zich te hervormen. 

sprekend laat deze revolutie hoe verder naar beneden steeds langer op zich wachten en vinden 
de laatste alfabetiserings- en emancipatiegolven pas begin twintigste eeuw plaats. 
66  Meer over Daneau op p. xxx-xxx.
67  Zie: Garber e.a. red. (1998), p. 458.
68  Eisenstein (2005), p. 102-120.
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Het gaf toe aan een nieuwe  technologie waarmee de publieke opinie kon wor-
den beïnvloed, die van de drukpers. Het bracht een nieuwe manier van denken 
met zich mee: de massa dient gemobiliseerd te worden en kan en moet voort-
durend beïnvloed worden met het boek.69

  De intensieve invloed van de drukpers is niet primair terug te vinden in chi-
que filosofische boeken. De drukpers manifesteerde zich het meest concreet  
in de intensief circulerende pamfletten en manifesten waarin de toestand van 
alledag werd aangevochten of verdedigd. Deze mobilisering van de geest werk-
te niet alleen individuele stellingname in de hand maar evenzeer de vorming 
van collectief gedachtegoed, zoals dat van het protestantisme, katholicisme, en 
nationalisme. Met deze dubbele beweging –actieve individualisering en actieve 
collectivisering– trad Europa de vroegmoderne tijd binnen, een periode waarin 
in zekere zin de hele samenleving geestelijk en sociaal mobieler werd.70 Het 
individu werd meer dan voorheen participant in een wereld van veranderingen. 
Ook als hij kiest voor conservatisme –dus opteert voor géén verandering– is dat 
nu een keuze, geen vanzelfsprekendheid meer. Het drukken kon zowel opstand 
als gezagsherstel bewerkstelligen en het werkte zowel richting individualisering 
als collectivisering. 71  
  Eisenstein stelt dat de boekdrukkunst de directe verantwoordelijke is voor 
twee vroegmoderne aardverschuivingen: een wetenschappelijke en een sociale. 
In de vorige paragraaf werd de eerste claim enigszins gerelativeerd. De tweede 
claim –de dynamisering van de vroegmoderne sociale processen –wordt in deze 
studie nader onderzocht.
De Bibliotheca Zriniana vormt voor het onderzoek van het verband tussen de 
boekdrukkunst en sociale dynamiek een interessante casus. Miklós Zrínyi, de 

69  Wat betreft de Reformatie: Arthur Geoffrey Dickens – Reformation and society in Sixteenth 
Century Europe (New York, 1968), p. 51 e.v. Ook Eisenstein (2005), p. 164-208. Eisenstein 
ontkent in dit fragment de invloed van de drukpers op het welslagen van de Contrareforma-
tie. Zij legt de nadruk op de censuurmaatregelen en het geforceerd vasthouden aan het Latijn 
in plaats van de volkstalen bij de uitgave van bijbels. Naar mijn idee benadert zij de verhou-
ding tussen Contrareformatie en drukpers te negatief. Zonder dieper op de kwestie in te gaan 
zou ik er alleen op willen wijzen dat de enorme output van de drukpersen van de firma Plan-
tijn voor een groot deel kan op het conto kan worden geschreven van  katholieke opdracht-
gevers (vooral de Spaanse koning). Het zeventiende eeuwse huis Plantijn draait er vrijwel 
volledig op en is ook in die tijd dankzij de uitgave van brevaria, missalen en andere katholieke 
uitgaven decennia lang de grootste uitgever van Europa. 
70  Voor een cultuur-historische bespreking van het veelkoppige begrip ‘modernisme’vanaf de 
antieke tijd zie: Jauss (1973), p. 11-64. Mijn observatie in deze tekst licht slechts één aspect 
van dit ongrijpbare concept toe.  
71  Martin stelt dat ook burgeroorlogen werden uitgelokt door het drukwerk, Febvre en Mar-
tin (1999), p. 439. 
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eigenaar van de bibliotheek, was een edelman, politicus, diplomaat en militair, 
maar geen geleerde. Ook cultiveerde hij gedurende zijn leven geen intensieve 
persoonlijke contacten met de geleerde wereld. Met deze bibliotheek verlaten 
we dus het directe domein van de kennisproducenten. Daardoor is de relatie 
tussen boekdrukkunst en sociale dynamiek in deze casus des te interessanter. 
We verplaatsen het toneel naar  een boekenbezitter en –lezer, die buiten het 
netwerk van de auteur valt, precies het domein van de niet-geïntendeerde lezer 
van Eisenstein. Juist bij zo’n lezer willen we weten op welke manier zijn wereld-
beschouwing werd beïnvloed door het gedrukte boek - niet alleen door dit of 
dat specifieke gedrukte boek, maar door de cultuur van het gedrukte boek als 
zodanig. We zouden graag willen weten of en hoe het gedrukte boek de eigenaar 
sociaal heeft ‘gemobiliseerd’? Had hij op een soortgelijke manier kunnen han-
delen als hij deed zonder het gedrukte boek, maar met een verzameling manus-
cripten? Wordt Eisensteins these aan de hand van deze ene casus ontkracht of 
versterkt en is het ten slotte wel mogelijk om een dergelijke vraag aan de hand 
van één bibliotheek uit te voeren?  
  De beantwoording van deze vragen is des te interessanter omdat het gaat om 
het boekenbezit van een edelman, niet uit Engeland, de Nederlanden of Frank-
rijk, maar uit de Hongaarse gebieden, direct grenzend aan het Ottomaanse 
Rijk. Door het bericht uit de periferie, dat dit onderzoek wil zijn, kunnen we 
een beter beeld krijgen van de feitelijke verspreiding en de impact van het ge-
drukte boek in Europa.  

De lezer als sociale participant 
Eisenstein voert het hele amalgaan aan sociale veranderingen terug op de nieu-
we mogelijkheden die één technische innovatie bood, de drukpers. Deze stel-
ling wordt als een deken uitgegooid over alles, iedereen en overal. Om niet in de 
val van een te oppervlakkige generalisatie te lopen kan het zin hebben om aan-
sluiting te zoeken bij de boekhistorici Robert Darnton en Roger Chartier. Ook 
zij concentreren zich op de rol die het boek speelt in de sociale geschiedenis.72 

72  Enkele van de bekendste titels van Darnton zijn: Mesmerism and the End of the Enligh-
tenment in France (Cambridge, MA: Harvard University Press. 1995); The Business of En-
lightenment: A Publishing History of the Encyclopédie 1775-1800 ( Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 1987); The Literary Underground of the Old Regime ( Cambridge, MA: Har-
vard University Press. 1982); The great cat massacre and other episodes in French cultural history  
(New York: Basic Books. 1984); The Kiss of Lamourette: Reflections in Cultural History ( New 
York: Norton. 1990);  Poetry and the Police: Communication Networks in Eighteenth-Century 
Paris ( Cambridge, MA: Belknap Press. 2010). Enkele titels van Chartier: Pratiques de la lec-
ture (Marseille, Rivages, 1985); Les origines culturelles de la Révolution française . 1715-1787 
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Maar anders dan Eisenstein nemen beide auteurs één casus, die ze beiden ove-
rigens zoeken in het Ancien Régime, en reconstrueren die tot in de details. Ver-
volgens stellen ze zich de vraag welke rol het boek heeft gespeeld in de wereld. 
Hiervoor benadrukken beiden dat het boek een veelheid aan sociale praktijken 
dekt, die allemaal in het onderzoek moeten worden betrokken. Daarom is een 
algemene geschiedenis met algemene stellingen volgens hen niet mogelijk, wel 
kan een casus bijdragen aan inzichten in de verschillende manieren waarop het 
boek de sociale geschiedenis beïnvloedt.
  Een van de strategieën die door Darnton werd ontwikkeld was  de integratie 
van Intellectual history en Book history. De eerste discipline richt zich op de bete-
kenis(-sen) in een bepaald boek en zijn intertextuele verhoudingen met andere 
teksten; het tweede soort onderzoek richt zich op de verspreiding van boeken 
onder de lezers en de vraag welke effecten een tekst op lezers heeft gehad. Los 
van elkaar schieten beiden tekort, aldus Darnton. Boekhistorici beperken zich 
in de regel tot een reconstructie van de verspreiding van een titel. Ze hebben 
te weinig oog voor de vraag hoe boeken werden gelezen en komen niet toe aan 
vragen als: hoe kon dit lezen een rol gaan spelen in de publieke opinie over 
maatschappelijke zaken? Hoe beïnvloedde dat lezen vervolgens de loop van de 
maatschappelijke gebeurtenissen? Aan de andere kant sluit onderzoek naar In-
tellectual history zich doorgaans op in de studie naar de onderlinge verhoudin-
gen tussen gepubliceerde teksten. Daarmee blijft volgens Darnton net als in de 
boekhistorische benadering de vraag onbehandeld welk sociaal effect een boek 
nu precies had.73

(Paris, Seuil, 1990); Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude (Paris, Albin 
Michel, 1998).
73  Darnton (2005), p. 22. In die leesgeschiedenis wordt doorgaans een initiërende rol toe-
bedeeld aan de uitgever. Hij selecteert de titels die op de markt worden gebracht, hij bepaalt 
de status van het boek door de keuze van vormgeving, formaat en prijs. En hij zorgt voor 
een zo efficiënt mogelijke verspreiding van de titel. Waarschijnlijk probeerde hij ook wel te 
anticiperen op de voorkeuren van de lezer en doorkneedt die lezer daarmee. Het is frappant 
dat in het communicatiecircuit van Robert Darnton (What is book history, in Daedalus, 
1983) geen sprake is van een rechtstreekse beïnvloeding van het lezerspubliek op de uitgever. 
De uitgever bereikt de lezer in dit schema op de klassieke manier via drukkers, distributeurs 
(waaronder ook smokkelaars vallen) en boekverkopers. Het lezerspubliek op zijn beurt kan de 
uitgever slechts beinvloeden via de auteur (in spe). Het draait om bij Darnton auteur, uitgever 
en distributeur; de lezer is het eindstation. Dat die lezer vervolgens maatschappelijk actief 
wordt, is een andere zaak. Een feit blijft dat bij Darnton de stroom aan informatie, ideeën en 
verwachtingen eenrichtingsverkeer is van uitgever naar lezer en niet andersom: uitgever be-
invloedt lezer, lezer beinvloedt maatschappij. De vraag is of dat terecht is. De vroegmoderne 
lezer is immers een dynamische sociale categorie; de ware vroegmoderne uitgever weet daar 
dan adequaat op in te spelen. Is de uitgever niet net zoveel reageerder op de publieke smaak 
als initiator daarvan? In dat geval is de uitgever in hoge mate kanaliseerder zijn van wat ‘in de 
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Darnton verduidelijkt het tekortschieten van beide benaderingen met twee 
voorbeelden. Een tekstuele analyse van Leviathan van Hobbes kan dit werk zijn 
rechtmatige plaats geven in de intellectuele geschiedenis. Maar daarmee blijft 
het werk buiten zijn maatschappelijke realiteit staan. Hobbes zag volgens Darn-
ton zijn boek als instrument voor een maatschappelijke verandering en had in 
het begin opvattingen over de wijze waarop dit boek verspreid moest worden.74 
Om recht te doen aan het belang van Hobbes’ Leviathan zouden dus zowel de 
sociale intentie van de auteur als de receptie van publiek en instituten moeten 
worden geïntegreerd in het onderzoek. 
  Aan de andere kant kan een op zich matig, maar populair werk als catalysator 
werken voor veranderde opvattingen. Darnton geeft als voorbeeld L’an deux 
mille quarante quatre van Millet. Tekstuele analyse zou alleen maar teleurstellen 
(‘little more than vulgarized Rousseau’). Ook volstaat een boekhistorisch on-
derzoek naar verkoopaantallen en verspreiding hier niet. Om recht te doen aan 
het sociaal-historische belang van dit boek zou er, net als bij Hobbes, aanvul-
lend onderzoek moeten worden gedaan naar de sociale rol van dit boek.75

  Bij een auteur als Voltaire blijkt de vruchtbaarheid van een gecombineerde 
aanpak het duidelijkst. Om Voltaire te begrijpen is een tekstkritische benade-
ring volgens Darnton volstrekt ontoereikend. Ook intertekstualiteit (een verge-
lijking met werken van andere Verlichtingsfilosofen of daarmee contrasterende 
teksten uit die tijd) kan maar een beperkt deel van het effect van Voltaire tonen. 
Het beeld is pas compleet als we Voltaire aan het werk zien als actieve versprei-
der van Verlichtingsliteratuur: 
He intervened actively in the publication of his works. He knew every trick of 
the book trade, devised elaborate strategies for promoting his works, played 
one publisher off against the other – not to make money, but to spread light. 
Engagement in the diffusion of the printed word lay at the heart of the Voltai-

lucht hangt’, van wat speelt en rondgaat bij het publiek. Hij probeert te raden naar de behoef-
ten van het publiek en in zijn pogingen daaraan te voldoen is hij eerder duider en volger dan 
initiator. 
74  Het moest de rede zo efficiënt mogelijk verspreiden. Leviathan moest eerst een leerboek 
voor de toekomstige vorst worden en daarna op universiteiten en in de geleerdenwereld wor-
den ingezet. Darnton reikt enkele mogelijkheden aan waarmee Leviathan als maatschappelijke 
factor in de tijd na zijn verschijning kan worden onderzocht: het bestuderen van de documen-
ten van de Stationer’s Company en de Short-title Catalogue van D.G. Wing. Darnton baseert 
zich in deze passage over Leviathan op een artikel van Noel Malcolm, maar dit artikel wordt 
niet bij naam genoemd, (Darnton, 2005, p. 22).  
75  Darnton (2005), p. 22. Het duidelijkste voorbeeld in de geschiedenis van de literatuur 
van de enorme sociale impact die een op zich matig boek kan hebben lijkt mij: Uncle Tom’s 
cabine van Harriet Beecher Stowe. Een van de vele studies hierover: Rosenthal, Debra J. Rout-
ledge Literary Sourcebook on Harriet Beecher Stowe’s Uncle Tom’s Cabin (Routledge, 2003).
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rean Enlightenment…76

Het verhaal van de Verlichting komt doorgaans tot ons via enkele apart staande 
zuilen: een historische weergave van de politieke en maatschappelijke verwik-
kelingen, daarnaast (inter-)textuele studie van de werken van de grote namen 
en ten derde een onderzoek naar de verspreiding van titels. Darnton poogt een 
stevig, interdisciplinair verband te leggen tussen deze drie benaderingen, aange-
vuld met een gerichtheid op de lezer als sociale factor.77 
  Dat laatste aspect komt bij Chartier helemaal centraal te staan, maar bij hem 
ligt de nadruk nog meer op de lezer, de lezersgroepen en hun receptie. Du livre 
au lire, zo luidt de veelzeggende titel van een van zijn artikelen.78 De concepten 
Intellectual history en History of ideas worden door hem ingeruild voor een focus 
op de wijze waarop lezers en lezersgroepen zich een bepaald werk toeëigenen. 
Daarbij citeert Chartier vaak Hans-Robert Jauss, die zegt dat een boek net zo-
veel betekenissen heeft als er lezers zijn. De receptietheorie die Chartier uit-
werkt verschilt echter radicaal van die van Duitse literatuurhistorici als Jauss en 
Wolfgang Iser.79 Voor hen blijft ‘de impliciete lezer’ een factor binnen de tekst 
zelf, waarop de auteur anticipeert, waarmee de auteur manipuleert, enz. 
  Chartier neemt de term ‘impliciete lezer’ van Iser over, maar voert deze de 
tekst uit en plaatst hem in de wereld. De impliciete lezer is voor hem de lezer 
waarop de auteur zich tijdens zijn tekstproductie richt, de zgn. geïntendeerde 
lezer met diens verwachtingspatroon en mogelijke wijzen van ontvangst en ver-
werking. De auteur maakt echter eveneens deel uit van een sociale realiteit en 
kan zich in allerlei afhankelijkheidsrelaties bevinden die de genese van de tekst 
beïnvloeden. Dat kan factoren betreffen als de relatie met een beschermheer zo-
als de koning, maar ook het schrijven in opdracht. Maar ook de materiële vorm 
waarin de tekst wordt gegoten, beïnvloedt de manier waarop een tekst wordt 
ontvangen. Hierin heeft de uitgever een groot aandeel. 
  Daarmee zijn drie factoren behandeld (de schrijver in zijn sociaal-culturele 

76  Darnton ( 2005), p. 25.
77  Met de focus die Darnton legt op het onderzoeken van de productie, distributie en con-
sumptive van boeken is er volgens Dijstelberge en Verkruijsse (2010, p. 164) in de boekwe-
tenschap ook iets verloren gegaan:”Het vroegere doel van analytisch-bibliografisch onderzoek, het 
vervaardigen van een zo goed mogelijke teksteditie, is daarmee op een zijspoor gerangeerd. Deze 
discipline bestaat nog wel, maar ze staat niet langer in het centrum van de wetenschappelijke be-
langstelling.”
78  In: Pratiques de la lecture, p. 62-88. 
79  Hans Robert Jauß–Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (Konstanz, 
UvK Univers, 1967); Wolfgang Iser–Der implizite Leser (München, Wilhelm Fink, 1972); 
Rainer Warning–Rezeptionsästhetik (München, Wilhelm Fink, 1975). 
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context, diens anticipatie op lezersgroepen en de vorm of materialiteit van het 
boek), die van invloed op de receptie van een tekst zijn. Wat nu nog ontbreekt 
is de vierde pool: de lezer zelf. Met de lezer als onderzoeksobject maken we een 
sociale geschiedenis van het praktische effect van een tekst: het gebruik en de 
interpretatie (de receptie) door lezers en lezersgroepen met een specifieke, soci-
aal bepaalde verwachtingshorizon. Binnen dit type onderzoek wordt bekeken 
hoe de toeëigening (l’appropriation) van een tekst door lezers precies plaats-
vindt. Eenduidigheid is daarbij onmogelijk, want toeëigening is een proces dat 
volgens Chartier per sociale context verschilt. Bovendien is het zelf construeren 
van betekenis door de lezer, de individuele factor, niet volledig te elimineren. 
Ondanks alle beperkingen blijft het lezen een autonome activiteit, een schep-
pingsdaad die het op kan nemen tegen de scheppingsdaad van de auteur zelf. 
Toch blijft de l’histoire de la lecture van Chartier een histoire culturelle du social. 
Het onderzoek, ook als dat inzoomt op de individuele lezer, vindt haar belang 
in het leveren van een bijdrage aan het onderzoek van een culturele geschiedenis 
van de realiteit.80 Van de vier polen van Chartier (auteur, tekst, boek en lezers) is 
de lezer voor hem het belangrijkst, want alleen via de lezer beïnvloedt het boek 
de geschiedenis. Is er een vergelijkbare reconstructie te maken van de geschie-
denis door de bril van de lezer en ‘social agent’ Miklós Zrínyi?

Het sociaal georiënteerde lezersonderzoek houdt zich liever bezig met lezers-
groepen dan met individuen. Ofschoon het zich richt op het reconstrueren 
van de effecten van een boek op groepen of individuen, gaat het primair om 
het effect van dit lezen op de sociale werkelijkheid, niet zozeer om het effecr op 
het individu.81 Het individu wordt door Chartier en Darnton vooral benaderd 

80  Daarmee sluit het aan bij de onderzoeksschool les Annales, waar Chartier een vooraan-
staand lid van is. Deze school is mede opgericht door  Febvre, de co-auteur van het baanbre-
kende L’apparition du livre (hoewel dit boek geen typisch Annales-product is). De Annales 
school past een sociologisch perspectief toe op de geschiedenis. Het is niet geïnteresseerd in 
belangrijke politieke gebeurtenissen, biografieën van beroemde en invloedrijke mensen of in 
de militaire of diplomatieke geschiedenis. In plaats daarvan richten de onderzoekers van de 
Annales groep zich op de sociale geschiedenis van de lange termijn. Daarbij mag een veelheid 
aan onderzoeksobjecten in het spel betrokken worden. Een daarvan is het onderzoek naar de 
manier waarop gewone mensen in het leven stonden, de zogenaamde mentalité geschiedenis. 
Een voorbeeld daarvan is het Montaillou van Emanuel Le Roy Ladurie. Deze reconstructie 
van het leven in een ketters dorp in de Middeleeuwen in de Pyreneeën laat zich lezen als een 
roman. Door een dergelijke benadering van de geschiedenis is ook dit onderzoek geïnspireerd. 
Over de Annales school zie bijvoorbeeld: Carrard, Philippe. Poetics of the New History: French 
Historical Discourse from Braudel to Chartier, (1992).
81  Het gevaar van dit type onderzoek is dat het gemakkelijk teleologisch wordt ingezet, dat 
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als sociaal wezen, d.w.z. als lid van een gemeenschap. Het individu als individu 
wordt buiten beschouwing gelaten. 
  Contrasterend met deze aanpak is het inzoomen op iemands individualiteit, 
op de uniciteit van iemands bibliotheek, de uniciteit van diens aankoop- en 
lezerskeuzes en mogelijk ook de uniciteit van diens ‘toeëigening’. Deze benade-
ring zou je, naar de titel van het gelijknamige boekhistorische congres Bladeren 
in andermans hoofd kunnen noemen.82

  Een van de aspecten waarop ik me in deze studie wil richten is de individuele 
dimensie van Zrínyi’s leesgedrag, zijn particuliere keuzes en zijn particuliere 
receptie in plaats van een typische receptie voor de lezersgroep waar hij naar 
afkomst en interesse toe behoorde. De achtergrond hiervoor is het idee dat hoe-
zeer een mens deel uitmaakt van  een sociale groep, hij daar toch nooit volledig 
mee samenvalt; hij is ook een individu. Vrienden, familieleden maken in een 
soortgelijke sociale werkelijkheid andere lezerskeuzes of laten zich, in geval van 
dezelfde keuzes verschillend beïnvloeden. Ik wil met deze studie mede  bekijken 
of het mogelijk is om de lezer, die altijd in een sociale context staat, als indivi-
duele lezer tijdelijk los te maken van die context. 
  Een dergelijke optiek veronderstelt een individuele, ‘a-sociale’ kern in lezers-
keuzes en beïnvloedingswijzen. Problematisch is echter de vraag of en hoe je 
deze individuele kern in kaart kunt brengen. In deze studie zal ik niet alleen 
onderzoeken welke invloeden Zrínyi als lezer onderging en op welke manier 
die invloeden zijn denken en handelen beïnvloedden. Ook zal ik kijken naar de 

dus lineariteit en zingeving in het contingente worden gelegd ten bate van de verklaring van 
wat later pas optreedt. Opmerkelijk is dat zowel Eisenstein, Darnton en Chartier allen de 
Franse Revolutie en de decennia daarvoor in hun curriculum hebben staan. Boekgeschiedenis 
dreigt dan in dienst gesteld van een extern doel: de verklaring van de oorzaken die hebben 
geleid tot de Franse Revolutie. Zo kan de uitmonding altijd worden verklaard uit het voo-
rafgaande. Al te licht wordt geschiedenis verklaard vanuit de lijn van een gerichte ontwikke-
ling. Het gevaar van een deterministische benadering (een doel, eind- of culminatiepunt 
verklarend) is dat het bepaalde andere aspecten van de sociale en historische realiteit dreigt te 
verdonkeremanen. Er zijn ook veel processen in de geschiedenis waar het niet tot een uitmon-
ding komt. Daarom mag tegenover deze lineaire teleologie wel een boekgeschiedenis geplaatst 
worden die zich richt op de wereld van de pas op de plaats, de historieloos gebleven illusie 
en desillusie. Een boekgeschiedenis die zich niet zoals een komeet langs een tevoren bepaalde 
baan beweegt, maar die zich ophoudt in een individueel gebleven, donkere plooi van de gesc-
hiedenis. 
82  Dit congres werd in het najaar van 1994 georganiseerd door de Nederlandse Boekhistori-
sche Vereniging (NBV) ism. Het Aio-netwerk voor de geschiedenis van de Kunst en Cultuur. 
De bundel met teksten van dit congres, zie: Bijvoet e.a. red. (1996). De term bladeren in an-
dermans hoofd is in deze bundel niet gebruikt in de afperkende zin tegen de sociale lezer, zoals 
ik dat hier probeer te doen. 
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individualiteit van zijn keuzes en zijn individuele receptie als lezer. 
  Keblusek wijst erop hoe moeilijk het is te bladeren in andermans hoofd: ge-
tuigenissen van lezers over het effect dat het gelezene op hen had zijn uiterst 
zeldzaam en wat zij te melden hebben hoeft niet overeen te komen met de 
werkelijkheid. Boekhistorici richten zich daarom primair op de uiterlijke lees-
cultuur, het wat, waar en wanneer van het lezen: 
Wat werd er in boekwinkels verkocht en via welke instituties hadden lezers 
toegang tot drukwerk? Op welke lezers mikte een auteur of uitgever? Dit kan 
men bijvoorbeeld afleiden uit het voorwoord of uit de vormgeving van een 
boek. Waar en wanneer las iemand? En wat had een lezer op een bepaald 
moment in zijn boekenkast staan?..... De lezer van vlees en bloed blijft daarbij 
vaak op de achtergrond. Hij is ondergeschikt gemaakt aan het grotere verhaal 
van de cultuurgeschiedenis.83

Een onderzoek naar de innerlijke leescultuur zou misschien meer recht kunnen 
doen aan de individuele pool, die er naast de sociale pool in de mens bestaat. 
Keblusek toont zich sceptisch over de uitvoerbaarheid van dergelijk onderzoek: 
Wat gaat er om in het hoofd van een lezer? Registreren wij zelf wat het lezen 
van een boek in ons losmaakt? Laten wij zelf wel sporen na, die ons de moge-
lijkheid geven onze leeservaring op een later tijdstip te reconstrueren? ‘Blade-
ren in andermans hoofd’ is misschien wel de meest fascinerende benadering 
van de leescultuur, maar het is in feite een onmogelijke benadering.84

Van een dergelijk standpunt geven ook andere boekhistorici blijk. Suarez stelt dat 
het meeste materiaal voor dergelijk onderzoek anecdotisch en atypisch is en dus 
niet bruikbaar. Ook Alastair Fowler spreekt van het onoverkomelijke probleem 

83  Keblusek - Haags stilleven met boeken, p.83, in Bijvoet e.a red. (1996). Vervolgens werkt 
Keblusek het lezersleven uit van de Haagse schoolmeester David Beck. Elders in de bundel 
doet Han Brouwer verslag van het onderzoek naar het leesgedrag van Vincent van Gogh, dat 
hij samen met Keblusek heeft verricht. Ook in haar andere studies geeft Keblusek er blijk van 
de individualiteit van een betrokkene in de boekenwereld zo nauwkeurig mogelijk te profile-
ren, zonder die alleen maar als case study te zien voor het grote verhaal van de sociale geschie-
denis. Bijvoorbeeld over de Engelse uitgever Samuel Broun in Den Haag, in: The exile expe-
rience: Royalist and Anglian book culture in the Low Countries (1640-1660), in: Dongelmans 
e.a. red. (2000), p. 151. Zie ook: M. van Otegem – Omweg of dwaalspoor. De bruikbaarheid 
van boedelinventarissen voor onderzoek naar boekenbezit in de zeventiende eeuw, in: Theore-
tische geschiedenis 26 (1999), p. 78-87; W. van den Berg en J. Stouten (red.) – Het woord aan 
de lezer. Zeven literatuurhistorische verkenningen (Groningen, 1987): J. Blaak – Geletterde 
levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland,1624-1770 (Hilversum, 
2004).
84  Bijvoet e.a. red. (1996), p. 83.
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van een gebrek, maar nu omdat “a minute phenomenology of reading ultimately 
depends on a nonexistent history of sensibility and psychological events.”85 Leah 
Price tenslotte wijst erop dat je voor een studie naar concrete lezerssporen (auto-
biografie, marginalia) steeds weer uitkomt bij een bepaald type lezer en een stijl 
van lezen.86 
  Vormen deze problemen een onoverkomelijke hindernis voor de ontwikkeling 
van het onderzoeksveld van een geschiedenis van het lezen? Historicus Carlo 
Ginzburg meent van niet. Hij pleit voor een zekere mate van tolerantie voor on-
volledig en zelfs vervormd of verwrongen bewijsmateriaal, mits de onderzoeker 
de beperkingen hiervan kent. “With a thorough analysis of its distortions (the 
codes according to which it has been constructed and/or it must be perceived) 
... a sound historical reconstruction is impossible.”87

  Ik zou eraan toe willen voegen dat ook een procedure van indirect aantonen 
of indirect plausibel maken niet bij voorbaat afgeschreven mag worden. Steun 
voor de rechtvaardiging van een dergelijke  methodologie is te vinden Han 
Brouwer. Ook hij constateert dat het vaak onduidelijk is wie tot het lezerspu-
bliek mag worden gerekend en dat er een schaarste is aan materiaal dat direc-
te informatie over lezen en boekgebruik verschaft. Daarom pleit hij voor de 
omweg als methode. Via boekenlijsten in boedelinventarissen, klantenboeken 
van boekverkopers, catalogi en ledenlijsten van leesgezelschappen en kasboe-
ken van particulieren kan wellicht ook ‘Bladeren in het hoofd’ in het domein 
van de wetenschap worden getrokken. 88 In deze studie zal onderzocht worden 
of een dergelijk onderzoek van indirecte bronnen van waarde kan zijn voor 
een individueel lezersonderzoek van de eigenaar van de Bibliotheca Zriniana.  

85  Suarez (2003/2004), p. 161. Zie ook: Alastair Fowler – The selection of literary con-
structs, in: New Literary History 7 (1975), p. 39-55 [p. 45]. 
86  Suarez (2003/2004), p. 162. Zie ook: Leah Price – Reading: The state of discipline, in: 
Book History 7 (2004), p. 303-320 [312].
87  Carlo Ginzburg – Checking the Evidence: The Judge and the Historian. In: Questions of 
Evidence: Proof, Practice and Persuasion across the Disciplines, ed. James Chandler e.a. (Univer-
sity of Chicago Press, 1994), p. 290-3-3 [p. 295]. Ginzburg heeft zelf een baanbrekend voor-
beeld gegeven met De kaas en de wormen. Het wereldbeeld van een zestiende eeuwse molenaar 
(Amsterdam, Bert Bakker, 1982).
88  Daarbij laat Brouwer zien dat die bronnen ieder voor zich vaak een vertekend beeld geven. 
Met een voorbeeld laat hij zien dat slechts met gebruik van complementaire bronnen (dus 
zowel kasboeken als inventarislijsten en leenlijsten) eenzijdige interpretaties kunnen worden 
vermeden. Zie: Han Brouwer – Over omwegen, bestedingspatronen en perspectivistische 
bronnen, in: Negentiende-eeuwse leescultuur [gastred. J.J. de Kloek en W.W. Mijnhardt], speci-
aal nummer van De Negentiende eeuw 14, 1990, p. 171-180.  
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Vroegmoderne culturele transacties en de Bibliotheca Zriniana
Het boek was ook in het vroeg-moderne Europa al transnationaal cultuur-
goed.89 De politieke en culturele bovenklasse van Europa las in hoge mate Eu-
ropees. Een boek uit een dergelijke bibliotheek kon zijn geschreven in het ene 
land, geproduceerd in het andere land, doorverkocht of geruild naar weer een 
derde land om te eindigen bij een lezer die zich weer elders bevond. Niet zelden 
waren er nog meer tussenschakels. De Bibliotheca Zriniana is een voorbeeld van 
een dergelijke bibliotheek. Voordat de boeken op hun eindstation belandden 
moeten ze een reis langs de professionele participanten hebben gemaakt die in 
een ingewikkeld netwerk van onderlinge relaties verwikkeld waren. Hoe kan 
nu de handelswijze van deze ‘agenten van het boek’ worden verklaard? Waarom 
verliep de internationale stroom van boeken in de richtingen waarin hij liep? 
Binnen de boekgeschiedenis heb ik drie uitgangspunten voor dit soort onder-
zoek gevonden.90 Ten eerste is er de opvatting dat de reis van kennis en cultuur-
goed een kwestie van uitwisseling is en dat er niet zoiets bestaat als een enkele 
reis. Dit gezichtspunt wordt uiteengezet door Christiane Berkvens Stevelinck: 
De transmissie van cultuur geschiedt niet langs vastgestelde paden maar is 
veelzijdig…bovendien, en hier wil ik echt de nadruk opleggen, de transmissie 
van cultuur is nooit en te nimmer éénrichtingsverkeer. Te vaak gaat men nog 
van een soort hiërarchie van culturen uit. Heersende culturen zouden andere 
culturele omgevingen bevruchten zonder dat het tot reactie en weerwoord 
leidt. Dat is onjuist en komt voort uit een achterhaald lineair concept van de 
geschiedenis…. Transmissie van cultuur is per definitie tweerichtingsverkeer.91

Overal waar buren zijn, nemen buren zaken van elkaar over. Kennis en cultuur 
reizen in twee richtingen. Berkvens Stevelinck wijst op de Franse hugenoten, 

  Zie: Shep, S. (2008). Books without borders: The transnational turn in book history. In: 
Robert Fraser & Mary Hammond (Eds.), Books without borders: The cross-national dimension 
in print culture ( Basingstoke, Palgrave MacMillan).
90  Deze drie uitgangspunten  komen uit werken van verschillende pluimage: de inauguratie-
rede Cultuurtransmissie: Een grensconflict? van Christiane Berkvens-Stevelinck, een detailstudie 
van de boekhistoricus Lotte Hellinga en een cultuursociologisch artikel van Johan Heilbron, 
die mij op zijn beurt verder bracht bij de econoom Wallerstein. Deze drie uitgangspunten zijn 
dus spontaan tijdens mijn ‘leeszoektocht’ bijeengesprokkeld. Een voordeel van een dergelijke 
werkwijze kan zijn dat er een verrassend licht wordt geworpen op de vraag naar de grondsla-
gen van de internationale uitwisseling van cultuurproducten in de vroegmoderne tijd. Dat 
blijkt ook hier. De bontheid aan achtergronden, ieder met zijn eigen benadering, leidt tot het 
opstellen van verschillende uitgangspunten over deze vraag. Van ieder van die uitgangspunten 
kan bekeken worden of ze in een andere discipline hun geldigheid kunnen bewijzen.    
91  Berkvens Stevelinck (z.j.).
De termen één- en twee (-richtingsverkeer) zijn in het origineel cursief gedrukt.
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die in Brandenburg in contact komen met het Duitse piëtisme. Langzaam maar 
zeker sluipen er in hun preken ‘zinswendingen, beelden en oproepen met een 
onmiskenbaar piëtistisch karakter.’ Maar tegelijk zorgen ze voor een veel wij-
dere verspreiding van piëtistisch gedachtengoed over heel Europa. Cultuuruit-
wisseling wordt dus bepaald door een proces van geven en nemen van gelijk-
waardige partijen.92 Nu kan dit een open deur lijken, maar Detlef Haberland, 
docent germanistiek aan de universiteit van Keulen, meent dat de kennis van de 
interculturele relatie tussen oostelijk en westelijk Europa precies op dit punt te-
kortschiet. Over die relatie zegt hij: “Unter dem Gesichtspunkt der Theorie des 
Kulturtranfers betrachtet sind es wechselseitige Einflüsse, die auf verschiedenen 
Ebenen zu Veränderungen führten.” Voor Haberland staat vast dat de verhou-
ding tussen westelijk en oostelijk Europa in de vroegmoderne tijd ook wordt 
bepaald door deze wederwijdse beïnvloeding. Westelijk en oostelijk Europa zijn 
als de twee kanten van de maan, maar in onze tijd is oostelijk Europa ‘the dark 
side of the moon’ geworden.93 In deze studie wordt bekeken of wederzijdsheid 
inderdaad het kenteken is van de vroegmoderne uitwisseling van cultuurpro-
ducten tussen oost en west. 
  Berkvens Stevelinck en Haberland veronderstellen dat ‘gelijktijdigheid’ en ‘ge-
lijkwaardigheid’ deel uitmaken van het basispatroon van de uitwisseling van 
cultuurproducten. Anderen benadrukken andere aspecten. Lotte Hellinga laat 
zien hoe drukkers uit de Nederlanden er als de kippen bij waren om de Veneti-
aanse lettertypen naar het noorden te halen zodat ook zij boeken konden druk-
ken die eruit zagen alsof ze in Venetië waren gedrukt.94 In 1473, slechts vier jaar 
nadat het eerste boek in Venetië van de drukpers kwam, schafte Johannes de 
Westfalia er al typografisch materiaal aan om het te gebruiken in zijn drukkerij 
in Leuven. 95 Vanaf nu hoefde een ‘Venetiaans boek’ niet meer uit Venetië te 
worden gehaald. Maar, en daar zit de crux van Hellinga’s redenering, daar bleef 
het niet bij: imitatie leidt tot toeëigening. De nieuwe typografie bepaalt ook het 
nieuwe gezicht van een cultuur:… “typography is more than merely a mani-

92  Met haar voorbeelden wil Berkvens Stevelinck illustreren dat dit een universeel proces is. 
Ze wijst op de Grieks-boeddhistische cultuur in Afghanistan. ‘Beide culturen schaven zich aan 
elkaar en versmelten tot een nieuwe … cultuur.’ Beelden van Boeddha en de Bodisattvas krijgen 
antropomorfe, menselijke trekken (p. 9). Zij ontleent dit voorbeeld aan: Jared M. Diamond 
– Guns, germs and steel. The fates of human society (Norton, 2005). Een ander voorbeeld zijn de 
vrijmetselaarsloges in het negentiende eeuwse Iran.  
93  Zie: Haberland, Detlef: Buch- und Wissenstransfer in Ostmittel- und Südosteuropa in der 
frühen Neuzeit. Zwischen Regionalhistorie und Medientheorie(n), in: Haberland (2007), p. 9-22. 
94  Hellinga geeft een overzicht van de drukkers uit de Nederlanden die nog in de incunabe-
lentijd actief waren in Italië. Zie Hellinga (z.j.),  p. 13-20. 
95  Hellinga, p. 16. 
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festation of commercial astuteness. It is a declaration of identity.” Aldus maakt 
de nieuw vormgegeven drukletter deel uit van een nieuwe culturele identiteit. 
Iets dergelijks gebeurde tweehonderd jaar later met Engeland. Voor de vorming 
van de Oxford University Press lieten de Engelsen drukletters en matrijzen uit 
Holland overkomen. Hun drukwerk moest eruit zien als het hoogkwalitatieve 
drukwerk uit Leiden en Amsterdam. De Fell-types, genoemd naar de man die 
het materiaal uit de Republiek liet komen, vormden het fundament van de 
Oxford Press en hebben het uiterlijk van het Engelse gedrukte boek rond 1700 
bepaald. Bij Hellinga bepaalt dus opeenvolging en niet gelijktijdigheid de struc-
tuur van de uitwisseling van culturele producten. In haar eigen woorden: 
What I wish to highlight here…  is a longer term and much more constant 
phenomenon, that of a country absorbing from another’s cultural aspects of 
its identity and the styles that express them, and then, once fully incorporated, 
using them for self definition. It is a process that is often repeated in history; 
it can be seen very clearly in English publishing, and (especially in the early 
period) and also in the Netherlands. … for just as script can suggest a great 
deal about the identity of the individual writer, in printed books typography 
is the way of expressing cultural identity…96

Cultuurtransmissie heeft dus een diachrone structuur: de innovator initieert en 
vervolgens vallen de dominostenen. Maar waarom vallen sommige dominoste-
nen wel en andere niet? Oftewel, waarom gingen drukkers in Vlaanderen aan 
de haal met de Venetiaanse drukletter en anderen niet? Waarom plaveide het 
Hollandse drukkerssucces de weg voor een Engelse opmars en niet van anderen? 
  Waar Berkvens Stevelinck en Haberland het synchrone aspect van de uitwis-
seling van cultuurproducten benadrukten (gelijktijdig en gelijkwaardig), geeft 
Lotte Hellinga dus een voorbeeld van het diachrone aspect van de cultuur-
transmissie: na elkaar en door elkaar, niet naast elkaar. Deze ‘inktvlektheorie’, 
met als grondstructuur het overnemen van het beste van de ander ligt ook ten 
grondslag aan de cultuurgeschiedenis sinds de komst van de drukpers zoals die 
Eisenstein geeft. 
  In een derde perspectief wordt de transnationale verplaatsing van cultuurpro-
ducten bepaald door het verschil in economische dynamiek. 
Een dergelijk perspectief werd vooral ontwikkeld door de Amerikaanse socio-
loog Immanuel Wallerstein. Wallerstein bracht de hiërarchie in kaart  van de 
mondiale socio-economische relaties van het kapitalisme.97 Hij karakteriseert 

96  Zie Hellinga’s artikel: The bookshop of the world: books and their makers as agents of cultural 
exchange  in Hellinga e.a. red. (z.j.), p. 11-31 (p. 12).  
97  De drie delen waarin Wallerstein zijn economische wereld-systeemtheorie ontwikkelt 
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deze als een policentrische dynamiek, waarvan hij de aanvang plaatst in de 
vroegmoderne tijd. Toen al was er volgens Wallerstein sprake van een globale 
economie, waarbij de wereld uiteenviel in drie gebieden: de kern, de periferie en 
de semi-periferie. De landen uit de periferie leveren voedsel en grondstoffen aan 
de kernlanden (de later rijke, geïndustrialiseerde landen); de kernlanden leggen 
zich toe op de ontwikkeling van hoogwaardige producten en beheersen de in-
ternationale handel. Dit economische systeem neemt in de vroegmoderne tijd 
de dominante rol van het politieke systeem van de gecentraliseerde wereldrijken 
over. Anders dan in het economische systeem is typerend voor wereldrijken, 
zo stelt Wallerstein, dat hierin noch productievergroting noch technologische 
vooruitgang werd nagestreefd. Overproductie zou immers op de weg naar bo-
ven verdwijnen in de bureaucratische middenlagen, wat een gevaar was voor de 
heersende klasse. Daarom streefde die klasse naar ‘meer, maar niet teveel’.98 Een 
vorm van deze politiek geunificeerde economie is het feodalisme.99

zijn: The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European 
World-Economy in the Sixteenth Century. New York/London: Academic Press, 1974; The Mod-
ern World-System, vol. II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 
1600-1750. New York: Academic Press, 1980; The Modern World-System, vol. III: The Second 
Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840’s. San Diego: Academic Press, 
1989. De meest relevante gedeelten voor dit onderzoek zijn: uit deel I hoofdstuk 4 From Se-
ville to Amsterdam: the failure of empire (p. 164-223); deel II. Hoofdstuk 2 The Dutch hege-
mony, p. 36-73 , hoofdstuk 4 Peripheries in an era of slow growth, p. 128-177 en hoofdstuk 7 
Semiperipheries at crossroads, p. 178-243.
98  Wallerstein (2010),  p. 171.
99  Wereldsystemen op basis van deze driedeling werden er vervolgens ook op andere ge-
bieden ontwikkeld. Zo werkten Abram de Swaan en Johan Heilbron een model uit voor de 
identificatie van wereldwijde. netwerken van cultuurproducenten en –consumenten. Volgens 
de theorieën van De Swaan en Heilbron is ook de culturele productie onderhevig aan de 
economische wetten van het wereldstelsel. Cultuurproductie is over de hele wereld verspreid, 
maar de culturele standaarden, de artistieke smaak en de populaire trends worden in enkele 
toonaangevende centra bepaald, in de kernregio’s. Net als bij het model van Wallerstein wor-
den ook hier naast een centrum ook een periferie en een semiperiferie gevormd. Zie: Abram 
de Swaan - Perron Nederland (Amsterdam, Meulenhoff, 1991) en Johan Heilbron - Mondi-
alisering en transnationaal cultureel verkeer. In: Heilbron, J. Wilterdink,  (red.) Mondialise-
ring. De wording van de wereldsamenleving. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift  Amsterdam/
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1995).  Abram de Swaan stelde ook een model op voor het 
wereldtalensysteem en liet daarin zien dat er voor het transnationale culturele verkeer een pa-
rameter bij moet: de verschillen in strategische positie. A. de Swaan –Woorden van de wereld. 
Het mondiale talenstelsel (2002). Johan Heilbron gaf de aanzet voor een wereldsysteem van 
vertalingen,waarin alle bovengenoemde principes worden teruggevonden. Werk uit kernlan-
den wordt relatief veel vertaald, terwijl deze kernlanden zelf vrij passief zijn als het gaat om 
vertalingen uit (semi-) periferale landen. Ook is de belangstelling in (semi-) periferale landen 
voor de vertaling van werken uit andere (semi-) periferale landen klein. Vaak wordt er pas 
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De vraag is of deze theorie kan worden aangesloten op een detailonderzoek naar 
een bibliotheek uit deze tijd. Is Zrinyí’s bibliotheek als lokale momentopname 
in de vroegmoderne uitwisselingsprocessen bruikbaar om de plausibiliteit van 
alle drie bovengenoemde uitgangspunten te testen? 
  Ik heb hierboven drie benaderingen van de basisstructuur voor de vroegmo-
derne culturele transactie: als min of meer gelijktijdige en gelijkwaardige uitwis-
seling (Berkvens Stevelinck), als ‘inktvlekmodel’, de ongelijktijdige actie en re-
actie (Lotte Hellinga) en tenslotte als transactie of het gebrek daaraan, die altijd 
bepaald wordt door een hiërarchische, policentrische grondstructuur (Waller-
stein). Deze drie benaderingen vormen de leidraad bij mijn benadering van het 
corpus van de Bibliotheca Zriniana in het A-gedeelte van deze studie, Boek en 
Wereld. Met mijn analyse van het bestand van de Bibliotheca Zriniana hoop ik 
een bijdrage te kunnen leveren aan de vraag naar de aard van de internationale 
culturele transacties, de reis van cultuur en ook de dynamiek van de taalkeuze 
in de vroegmoderne uitgeverswereld.
  Nu kan men sceptisch zijn over een dergelijke onderneming. Wat kan één en-
kele collectie van enkele honderden titels zeggen over de stroom van boeken die 
in het midden van de zeventiende eeuw werden gepubliceerd en die door heel 
Europa circuleerden? Kan worden volgehouden dat de gegevens gegenereerd uit 
één particuliere bibliotheek een patroon laten zien dat een zekere representativi-
teit heeft?
  Voor een antwoord op dit bezwaar wil ik om te beginnen aansluiting zoeken 
bij de microhistory, ofwel microstoria, zoals die vooral in Italië werd ontwik-
keld.100  Dit type onderzoek richt zich op kleinere, vaak lokale of zogenaamd 

overgegaan tot vertaling als een kernland besluit tot het vertalen en in de markt zetten van een 
titel of auteur uit een (semi-) periferaal land (Johan Heilbron –Waarin een klein land (1995). 
Dit verschijnsel valt ook in de dagelijkse praktijk gemakkelijk te ondervinden. 
Extramurale neerlandici als ondergetekende lopen daar voortdurend tegen op. Uitgevers in 
oostelijk Europa tonen doorgaans geen enkele belangstelling voor een Nederlandse auteur, 
totdat deze auteur is opgepikt door een kernland. Vanaf dat moment storten zij zich op de 
vertaling en uitgave van deze ‘grote’auteurs. Vanaf het moment dat Cees Nooteboom in de ja-
ren negentig van de vorige eeuw doorbrak in Duitsland, kreeg hij heel oostelijk Europa er gra-
tis bij. Eenzelfde fenomeen doet zich op het moment van schrijven voor met Herman Koch, 
wiens roman Het diner in de Verenigde Staten hoge ogen gooide. Zo kan het gebeuren dat als 
er in één land één gezaghebbende criticus het licht op groen zet voor een bepaalde auteur (in 
het geval van Nooteboom Marcel Reich-Ranicki) direct ‘de halve wereld’ meegaat.   
100  Vooral vanaf de jaren ’70. De bekendste werken in deze historische discipline zijn van 
de al genoemde Carlo Ginzburg –Il formaggio e i vermi (1976); E.P. Thompson –Whigs and 
hunters: The origin of the Black Act (1975); Emmanuel Le Roy Ladurie –Montaillou (1975) en 
Natalie Zemon Davis –The return of Martin Guerre (1983). Ginzburg schreef ook een artikel 
over het concept microhistory:  Microhistory, Two or Three Things that I know about it. In: 
Threads and traces (Berkeley University Press of California, 2012), p. 193-214. 
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onbelangrijkere zaken en personen, zoals een gebeurtenis, een gemeenschap of 
dorp of een familie of persoon. Dit kleine of slechts lokale verhaal opent het 
zicht op de grotere lijnen.101 Het kleine staat dus niet op zichzelf, maar maakt 
deel uit van grotere verbanden. Zo gaat ook dit onderzoek uit van de veronder-
stelling dat de structuur van de Bibliotheca Zriniana niet toevallig is, maar een 
lokale aftekening is van een grotere Europese stroom van cultuurproducten. 
Onderzocht zal dan ook worden of de gegevens uit het kleine corpus van de 
Bibliotheca Zriniana de bestaande ideeën over culturele uitwisselingsprocessen 
op macro-niveau bevestigen dan wel tegenspreken. Iets dergelijks zou kunnen 
gelden voor de talen. Een nationale bibliografie zoals de STCN of de STCV 
herbergt een schat aan gegevens over de taal waarin een boek werd gedrukt. Die 
gegevens kunnen tezamen in een diachroon model worden geplaatst, waarin te 
zien is hoe het aandeel van een bepaalde taal door de tijd toe- dan wel afneemt. 
Een nationale bibliografie differentieert echter niet naar lezer. Zo weten we 
niets over de relatie tussen de taal enerzijds en de lezers anderzijds. Zou het 
mogelijk zijn om de gegevens (de gelezen talen) te onderzoeken per particuliere 
bibliotheek? Daarmee zou het talenonderzoek in dienst komen te staan van 
een onderzoek naar lezers en lezersklassen. Een analyse van het bestand van de 
Bibliotheca Zriniana kan hier een bijdrage aan leveren.102

  Daarbij kunnen we dankbaar gebruik maken van het feit dat de Bibliotheca 
Zriniana duidelijk gemarkeerd is in de tijd. De vorming van deze bibliotheek 
kent namelijk een begin- en eindpunt in een vrij duidelijk gedefinieerde pe-
riode, iets wat niet vaak het geval is met bibliotheken, waaraan verschillende 
generaties hun bijdrage hebben.103 We hebben vaste punten en exacte gegevens 
omtrent de omvang van de bibliotheek, de ontstaansperiode, de plaats van de 
bibliotheek, de eigenaar en diens sociale status. 
  De veronderstelling die hier in het spel is, is dat met de microhistory van de 
Bibliotheca Zriniana een specifieke bijdrage kan worden geleverd aan het in-

101  “Microhistory can be distinguished from a simple case study insofar as microhistory as-
pires to ask large questions in small places.”(Charles Joyner –Shared traditions: Southern history 
and Folk Culture (Urbana: University of Illinois, 1999), p. 1.
102  Zo geeft van Selm (1987) een overzicht van de talen van boeken van Nederlandse geleer-
denbibliotheken in twintig veilingcatalogi van vóór 1611 (van Selm, 1987, p. 111-116). Deze 
gegevens zouden, net als die over de talen in de Bibliotheca Zriniana (zie p. 73-78, alhier) heel 
goed in grotere verbanden van verschillende standen en sociale klassen in heel Europa opge-
nomen kunnen worden. Indien dit onderzoek bij veel particuliere bibliotheken is uitgevoerd, 
kan bekeken worden of ook hier alle gegevens kunnen worden opgenomen in een diachro-
nisch model dat de veranderingen van taalaandeel in particuliere bibliotheken door de tijd 
heen weergeeft.  
103  Zie p. 131 e.v. 
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zicht in grotere structuren. Kortom, onderzocht zal worden of het mogelijk is 
dat een microhistory, zoals dit werk over de Bibliotheca Zriniana, een bijdrage 
kan leveren aan inzicht in de macro-sociologische en cultuurhistorische proces-
sen.

Onderzoeksvragen en onderzoeksopzet
De hoofdvraag van Bibliotheek en wereld, het eerste gedeelte van deze studie is: 
- Wat zegt het boekbezit van Zrinyi over de Europese cultuurgeschiedenis van zijn 
tijd?
In dat verband worden enkele vragen aan een nader onderzoek onderworpen:- 
- Kan de microgeschiedenis van deze particuliere bibliotheek inzichten aanreiken 
over de krachtenverhoudingen tussen, tussen uitgeverssteden, tussen de keuzes voor 
bepaalde talen in de Euopese uitgeverswereld? 
- Kunnen de aanwezige titels, auteurs en uitgevers uit de Nederlanden iets zeggen 
over de wijze en graad van beïnvloeding van deNederlanden aan de rand van het 
vroegmoderne Europa?

De hoofdvraag in het B-gedeelte Boek en lezer is:
- Welke boeken had Zrinyi, waar gingen die over?
In dat verband worden enkele vragen aan een nader onderzoek onderworpen:
- Door welke sociaal-maatschappelijke factoren (ideeën, overtuigingen, gebeurtenis-
sen) werd Miklós Zrinyi beïnvloed als koper en als lezer? -Op welke manier heeft 
Zrinyi als lezer zijn eigen denken en handelen (en daarmee ‘de wereld’) veranderd?-
- Blijft er, zoveel mogelijk ontdaan van de invloed van de sociale omgeving,  een niet 
te reduceren deel over van de individuele lezer Zrinyi? 

De achterliggende vraag die de aanpak in dit onderzoek al dan niet zal recht-
vaardigen is die naar de relatie tussen klein en groot, tussen microgeschiedenis 
en globale historische verbanden. In verband daarmee staat de vraag of en zo ja 
op welke manier, het particuliere op dit terrein een indicatie van het algemene 
kan zijn. 
  Het onderzoek begint met een aantal concrete vragen rond persoon en biblio-
theek. Wie was de eigenaar? Wat was zijn maatschappelijke positie en sociale 
status? Hoe was zijn bibliotheek georganiseerd? Op welke wijze kocht hij boe-
ken? Is er iets bekend over distributielijnen? Welke titels had hij? Zijn er lezers-
sporen in de boeken of laat de eigenaar zich elders uit over het belang van zijn 
boeken?
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Onderzoeksopzet
Mijn vooronderstelling is dat de bibliografische context een belangrijk uit-
gangspunt blijft, ook als we willen bladeren in iemands individuele hoofd of 
het gelezen boek als ‘agent’ van sociale verandering willen benaderen. Ik ben 
daarom begonnen het bestand van de Bibliotheca Zriniana te beschrijven vol-
gens de methode die wordt gebruikt in de Short Title Catalogues van Nederland 
en Vlaanderen.104 Die bibliografie van de Zriniana is in de bijlage terug te vin-
den.105 Op basis van deze bibliografie is deze studie tot stand gekomen. Die  
valt uiteen in een A- en een B-gedeelte. In het A-gedeelte, Bibliotheek en wereld 
wordt de Bibliotheca Zriniana eerst sociaal gelokaliseerd. In het tweede deel van 
deze studie, Boek en lezer, verplaatst de aandacht zich van het boekencorpus en 
de data die daaruit te genereren zijn naar de lezer Zrínyi. In de conclusie zal ik 
eerst laten zien welk type cultuuroverdracht ten grondslag ligt aan de gegevens 
die het A- gedeelte (Boek en wereld) heeft gegenereerd. Daarna zal ik Zrínyi als 
lezer van boeken die in de Lage Landen zijn gedrukt onder de loep nemen. 

Voor het individuele boekenonderzoek van dit tweede deel is het gehele cor-
pus van de Bibliotheca Zriniana van zo’n zevenhonderd titels te omvangrijk. 
Daarom richt het  onderzoek zich  op het aandeel in de Bibliotheca Zriniana 
dat afkomstig is van uitgevers uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. 
Met deze methodologische beperking wordt in feite een nieuw speerpunt van 
onderzoek gecreëerd. Het geselecteerde deel maakt het mogelijk een intensieve 

104  Voor het toepassen van de vingerafdrukmethode heb ik gebruik gemaakt van de instruc-
ties in: Dijstelberge, en L. Noordegraaf - Plague and print in the Netherlands. A short title cat-
alogue of publications in the University Library of Amsterdam (Rotterdam: Erasmus Publishing, 
1997). 
Voor het identificeren van de plaatsnamen in het Latijn heb ik gebruik gemaakt van:
- Graesse, J.G.TH – Orbis Latinus (1909): http://net.lib.byu.edu/~catalog/people/rlm/latin/
names.htm
- Maxwell, R. L. Latin place names (1997): http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/con-
tents.html.
105  Met dit werk hoop ik ook te laten zien dat het opstellen van een bibliografie en het 
werken met bibliografieën geen uitstel van het ‘echte’ werk hoeft te betekenen, maar er een 
integraal onderdeel van kan vormen. Over het ongemak dat een uitsluitend bibliografische 
oriëntatie oproept schreef ook H. de la Fontaine Verwey:“het onderzoek [mag] zich niet bepa-
len (…) tot het oplossen van bibliografische raadsels, het determineren van onbekend druk-
werk, het invullen van ontbrekende jaartallen of het onderscheiden van verschillende drukken 
van een bepaald boek –hoe noodzakelijk en hoe boeiend deze arbeid ook is. Als dit technische 
werk eenmaal gedaan is, dient de onderzoeker na te speuren of er zich achter het bepaalde 
boek dat hij bestudeert een verschiet opent op de cultuur, de godsdienst, de kunst, de poli-
tiek van een bepaalde periode, of het gaat om een boek dat iets teweeg bracht, een auteur die 
streed voor een ideaal, een drukker die geloofde in zijn typografie.”(In: Uit de wereld van het 
boek II, Drukkers, liefhebbers en piraten in de zeventiende eeuw (Amsterdam, 1976), p. 7. 
Geciteerd uit: Lankhorst en Hoftijzer, 1995. 
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studie te verrichten naar de aanwezigheid van Nederlandse boekcultuur in de 
Bibliotheca Zriniana. Dat behelst in de eerste plaats een onderzoek naar titels, 
auteurs en tekstbezorgers.

Zo is dit onderzoek op te vatten als een Kroatisch-Nederlandse deelstudie naar 
de verhoudingen in de uitwisseling van cultuurproducten in de vroegmoderne 
tijd. Daarbij wordt er een belangrijk niche opgevuld: die van de invloed van de 
zeventiende eeuwse Nederlandse boekcultuur op delen van Europa die buiten 
de bekende cultuurcentra lagen. Deze studie beoogt één gedetailleerd uitge-
werkt voorbeeld aan te reiken van de invloed van deze boekcultuur op een van 
de culturele grensgebieden van het toenmalige christelijke Europa. 

De boekhistorische relatie tussen het Kroatische cultuurgebied en de Nederlan-
den is bij mijn weten nog nooit onderwerp van een studie geweest. Deze relatie 
krijg nu vanuit de hierboven voorgestelde benaderingen vorm en invulling.106 
Ook een sociaal en individueel onderzoek naar een vroegmodern lezer in oos-
telijk Europa vanuit het perspectief van de Nederlanden is bij mijn weten niet 
eerder verricht. Indirect geeft dit onderzoek een antwoord op de reikwijdte van 
de Nederlandse boekcultuur in Europa. 

Door de bomen het bos: definities 
Drukken en uitgeven was in de Gouden Eeuw anders georganiseerd dan nu. 
Om begripsverwarring te voorkomen hanteer ik Dijstelberges definities: “In de 
zeventiende eeuw noemden drukkers en uitgevers zich boekverkoper. Sommige 
boekverkopers hadden een drukkerij, andere verkochten uitsluitend boeken. 
Beiden konden ze optreden als uitgever. Maar de boekverkoper die boeken uit-
gaf zonder zelf een drukkerij te bezitten, liet dat uiteraard doen bij de boekver-
koper die ook drukker was.”107 In deze studie zal vooral van deze grote, inter-
106  Zonder enige aanspraak op volledigheid hier enkele boekhistorische onderzoeken vanuit 
de neerlandistiek. Opvallend is dat al deze werken zich richten op inventarisatie. Een recen-
te inventarisatie van in de Nederlanden gedrukte oude boeken in de bibliotheken in Praag, 
Olomouc en Wroclaw is te vinden in: Kiedron, S, et al: Nederlandse oude drukken in Bohemen, 
Moravië en Silezië (1500-1800), Wroclaw, 2010. Deze bibliografie omvat slechts een beperkt 
deel van de volledige collectie Neerlandica; M. de Niet –Verslag van onderzoek naar de Neer-
landica in enkele bibliotheken in de voormalige DDR, Den Haag, 1993; F. Postma –Op zoek 
naar Franeker academisch drukwerk. Impressies van een drietal studiereizen naar Roemenië 
(1991-1993), in: Jaarboek van het Nederlands genootschap van bibliofielen, I (1993), p. 27-47; 
een beschrijving van 1500 Nederlandstalige, letterkundige werken in de Nationale Bibliotheek 
van Rusland te St. Petersburg door I. Weekhout –The Saltykov-Shchedrin State Public Libra-
ry of Russia te St. Petersburg: Afdeling Polygraphy, Belles Lettres, Nederlandse Letterkunde, 
Catalogus nr. 72-73. in: Museaus. Tijdschrift voor Renaissance-letterkunde, I (1993-94), nr. 5, 
p. 1-72.   
107  Zie: Paul Dijstelberge en Piet Verkruijsse (2010), p. 159.



48

nationaal opererende drukkers-boekverkopers-uitgevers sprake zijn.108 Ik zal ze 
met de moderne term ‘uitgevers’ aanduiden. De term neerlandica reserveer ik 
hier voor boeken die zijn geproduceerd door drukkers die in de Noordelijke of 
Zuidelijke Nederlanden waren gevestigd.
  De invulling van de termen Midden- en Oost-Europa verandert per poli-
tieke constellatie (en ideologie), je zou bijna zeggen per generatie.109 Ik vind 
het persoonlijk een anachronisme om het koninkrijk Hongarije in de zeven-
tiende eeuw in Midden-Europa te plaatsen. Het dekte de oostelijke grens van 
de toenmalige christelijke wereld, grenzend aan het als vreemd, onbekend en 
gevaarlijk ervaren Ottomaanse Rijk. Niet voor niets werd het land waarvan We-
nen de hoofdstad vormde het ‘Rijk van het Oosten’ (Oostenrijk) genoemd. Als 
Midden-Europa kunnen in deze tijd worden genoemd de toenmalige Duits-
sprekende gebieden, ook die in het huidige Polen en Tsjechië. Ik zal in deze 
studie de term oostelijk Europa reserveren voor de gebieden ten oosten van de 
Duitssprekende gebieden. Ik geef toe dat deze begripsbepaling niet voor de vol-
le honderd procent kan worden verantwoord, maar ik zie geen beter alternatief. 
Voor de Duitse term ‘Ostmitteleuropäischer Raum’ bestaat geen Nederlands 
equivalent.110

  Met de term Hongarije worden de gebieden van het toenmalige Hongaarse 
koninkrijk bedoeld, waaronder delen van het huidige Tsjechië, Slowakije, Roe-
menië en Kroatië vallen. Kroatië had zelf binnen het Hongaarse koninkrijk (dat 
deel uitmaakte van het Habsburgse keizerrijk) een eigen parlement met een 
soort regionale autonomie. 
  Het huidige Kroatië bestond in de zeventiende eeuw uit drie aparte delen: 
Dalmatië (het grootste deel van de kustlijn), Kroatië (het centrale binnenland) 
en Slavonië (het oostelijke binnenland). In de moderne historiografie is het 
gangbaar deze drie gebieden in onderlinge samenhang onder de koepelterm 
‘Kroatië’ te bespreken. Ook in deze studie zal de term  in de moderne betekenis 
(de drie gebieden samen) worden gebruikt en niet in de toenmalige zin (alleen 
het centrale binnenland).      
  Lezers kunnen danig in de knoop raken met de diverse persoonsnamen van 
figuren uit het geslacht Zrínyi. De Bibliotheca Zriniana is gevormd door Miklós 

108  Blaeu begon als uitgever. Hij liet zijn boeken door anderen drukken. Dit geldt ook voor 
Louis Elzevier. Plantijn  was eerst boekbinder, daarna uitgever en toen ook drukker.
109  In de tijd voor de val van de Berlijnse Muur dekte Oost-Europa alles ten oosten van het 
IJzeren Gordijn; in de optimistische jaren ‘90 werd deze hele zone tot aan de grenzen van de 
voormalige Sovjet-Unie herdoopt tot Midden-Europa, terwijl er in onze brommerige tijd weer 
volop geklaagd wordt over goedkope arbeidskrachten etc. uit Oosteuropese landen als Polen, 
Hongarije en Roemenië.   
110  O.a. gebruikt door Haberland, zie Haberland (1996), p. 11 e.v.
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Zrínyi, ook wel genoemd Nikola of Nicolaus Zrinski, Serini of Serinius. Ik zal 
me houden aan de Hongaarse naamsaanduiding (Miklós Zrínyi), omdat die 
internationaal het meest gebruikt wordt. 
  Figuren van verschillende generaties van een geslacht droegen vaak dezelfde 
naam. Zo heette de overgrootvader van Miklós Zrínyi (die in dit onderzoek 
uitgebreid aan bod zal komen) ook Miklós Zrínyi. Dit probleem wordt vaak 
opgelost door deze overgrootvader van de extra achternaam Šubić te voorzien: 
Nikola Šubić Zrinski. Handiger en inzichtelijker is naar mijn idee het numme-
ren in chronologische volgorde. Zo is overgrootvader Miklós Zrínyi IV en ach-
terkleinzoon (de eigenaar van de Bibliotheca Zriniana) Miklós Zrínyi VII. Iets 
dergelijks doet zich voor met de vader en grootvader van Miklós VII, die beiden 
György (Kroatisch: Juraj) heetten. Miklós’ grootvader (de zoon van Miklós IV) 
is György IV, Miklós’ vader is György V. In de bijlage staat een stamboom, 
waarin de Zrínyi’s zijn geplaatst die in deze studie voorkomen. 
  Dit onderzoek gaat over de invloed van de boekencultuur uit de Noordelij-
ke en Zuidelijke Nederlanden op de lezer Miklós Zrínyi. Met de Noordelijke 
Nederlanden wordt het gebied van de Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen bedoeld. Deze staat zal ik vaak, gemakshalve, aanduiden met de Neder-
landse Republiek.111 Als er gesproken wordt over de periode vóór het ontstaan 
van de republiek, dus voor 1588), zal ik aan dit gebied refereren als de Noor-
delijke Nederlanden. De Zuidelijke Nederlanden zijn het gebied dat na 1588 
onder Spaans-Habsburgs bewind bleef. Als ik over beide gebieden spreek, zal ik 
de termen ‘de Nederlanden’ en ‘de Lage Landen’ gebruiken. Het adjectief ‘Ne-
derlandse’, bijvoorbeeld in ‘de Nederlandse boekcultuur’ verwijst in principe 
naar beide gebieden, maar uit de context zal te begrijpen zijn op welk gebied ik 
in dit tekstgedeelte doel. Het verwijst dus niet naar ‘Nederlandstalig’. Anders 
zal een beroep worden gedaan op een gespecificeerd adjectief als ‘Noordneder-

111  Overvloed en Onbehagen (Amsterdam, 1989), de Nederlandse vertaling van Simon Scha-
ma’s Embarrassment of riches (1987) bedient zich van dezelfde term. Ik ben mij ervan bewust 
dat deze term meer eenheid suggereert dan er in feite was. In de Republiek bestond geen na-
tionale wetgeving en geen nationaal rechtssysteem. Over de kwestie bij wie de autonomie nu 
eigenlijk berustte –de provincies (‘Staten’) of het centrale bestuur - werd voortdurend gestre-
den, zonder dat er duidelijkheid in de kwestie kwam. De gewesten betitelden elkaar als ‘bond-
genoten’. Ik geef toch de voorkeur aan de bondige naam ‘Nederlandse Republiek’, omdat zelfs 
de gangbare en onhandige naam ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’in die tijd niet 
onomstreden was. Een van de vele contemporaine stemmen in deze discussie was raadspensio-
naris Johan de Witt. Hij stelde in 1652 dat ‘deze provincies niet tezamen één republiek vormen, 
maar dat iedere provincie apart een soevereine republiek is, en dat derhalve deze verenigde provin-
cies niet samen een republiek genoemd mogen worden, maar zouden moeten worden aangeduid als 
de verenigde republieken.’(Zie: Prak, 2013, p. 197. Citaat de Witt getranscribeerd in Guido de 
Bruin –Geheimhouding en verraad, Den Haag, p. 129). 
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lands’ of ‘Zuidnederlands’. 
Duitsland bestond als zodanig tot de vereniging van de verschillende Duitse 
staten onder Bismarck in 1867 nog niet. Daarom zal ik, als ik de verschillende 
Duitse gebieden onder één noemer wil brengen, de term ‘de Duitse landen’ 
gebruiken. Met de aanduiding van Straatsburg als Duitse stad is slechts een 
historisch geldig feit gebruikt.  
Aan de catalogus, die in 1991 van de collectie werd opgemaakt, zal ik voor het 
gemak refereren als Klaniczay, die de eindredactie van dit werk voerde, hoewel 
er meerdere medewerkers waren.112

   

112  Zie Klaniczay (1991).
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De persoon Miklós Zrínyi
De Fenix met de dubbele loyaliteit 

Dat Miklós Zrínyi bibliotheekeigenaar was, is waarschijnlijk wel het laatste 
dat tijdgenoten te binnen zou zijn geschoten als ze aan Zrínyi dachten. Zrínyi 
vormde de zeventiende generatie van een aristocratisch geslacht dat binnen het 
Habsburgse koninkrijk prominente functies innam.113 Hij werd in 1620 ge-
boren op slot Čakovec, aan de zuidgrens van het rijk. Het vormde zijn gehele 
volwassen leven zijn thuisbasis en hier heeft ook zijn bibliotheek gestaan. 
Miklós’ broer Péter werd er twee jaar later geboren. Hun vader kwam in 1626 
om het leven in de Dertigjarige Oorlog. De broers groeiden op als weeskin-
deren, die echter als erfgenamen van aanzienlijke bezittingen en hoge posities 
allerminst aan hun lot werden overgelaten. Ze bezochten jezuïtencolleges in 
Wenen, Graz en Trnava.114 De broers leerden er Latijn en Hongaars, dat Zrín-
yi beheerste op het niveau van zijn moedertaal, het Kroatisch. Daarnaast was 
Zrínyi ook thuis in het Italiaans en het Duits. Van het Frans moet hij een 
rudimentaire kennis hebben gehad. De opvoeding van de broers werd op de 
voet gevolgd door de leider van de Contrareformatie in Hongarije, kardinaal 
Péter Pázmány.115 Hij was het ook die voor de broers in 1636 een peregrinatio, 
een lange studiereis door Italië organiseerde, die zijn hoogtepunt vond in een 
persoonlijke audiëntie bij paus Urbanus VIII.116 
  Na deze reis begonnen de broers de rol op zich te nemen die paste bij hun 
status, het beheren van hun uitgebreide bezittingen. Tientallen steden, land-
goederen, forten en havens vielen onder hun gezag. Van de vijftig families die 
de Hongaarse hoge adel uitmaakten, behoorden de Zrínyi’s vanaf het midden 
van de zestiende eeuw tot de grootste grootgrondbezitters.117 Ze verdienden 

113  Kühlmann e.a. red. – Militia et Litterae. Die beiden Nikolaus Zrinyi und Europa Tübin-
gen, Max Niemeyer, 2009), p. 33. Titel van de bundel lezingen op het internationale collo-
quium over de twee Miklóssen, gehouden in 2007 aan de Hongaarse Academie van Weten-
schappen.
114  Die laatste plaats wordt in de literatuur vaak aangegeven met zijn Hongaarse naam Na-
gyszombat. 
115  Bisschop van Ostrogon tussen 1617 en 1637. Geboren als calvinist, maar bekeerd door 
de jezuïten in Koloszvara.
116  Over de reis naar Rome: Ersébet Király en Iván Sándor Kovács: Zrínyi római útikönyve 
[De Romeinse gids van Zrínyi]. (Adriának fönforgó, Szepirodalmi könyvkiadó). Door mij 
gelezen in de Kroatische vertaling in: DamJanov red. (2000), p. 314-345.
117  Ferenc Maksay: Magyarország birtokviszonyai  a 16. század közepén [De Hongaarse 
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kapitalen met het exploiteren van zilvermijnen en de doorvoer van vee van de 
Hongaarse en Kroatische laagvlakten naar Italië. Ofschoon de broers de geërfde 
bezittingen onderling verdeelden (in 1638 op basis van een afspraak, in 1649 
ook juridisch vastgelegd), bleven zij hun hele leven lang harmonieus met elkaar 
samenwerken. 
  Het geslacht Zrínyi was niet alleen vermogend, maar ook  invloedrijk. Gene-
raties lang speelden de Zrínyi’s een belangrijke rol binnen het militaire apparaat 
van het Habsburgse rijk. Vooral overgrootvader Miklós IV (1508-1566) be-
reikte een legendarische status door de belegering van Sziget in 1566. Volgens 
de overlevering weerstond hij met achthonderd mannen zestien dagen lang een 
Ottomaanse belegering met 100.000 soldaten.118 Sultan Suleiman de Grote was 
bij de belegering persoonlijk aanwezig, wat aangeeft hoeveel prestige de slag 
had. Door de onverwachte vertraging was het voor de Ottomanen niet meer 
mogelijk om volgens plan vóór het intreden van de winter op te rukken naar 
Wenen en zo was het eigenlijke doel voor de onderneming mislukt. Daarmee 
had Miklós IV zijn doel bereikt, maar dat verklaart zijn legendarische reputatie 
nog niet helemaal. Die heeft meer te maken met de manier waarop hij zijn ein-
de vond of zou hebben gevonden in deze strijd. Op het moment dat de burcht 
niet meer te verdedigen was, zou Miklós IV zich zonder schild op zijn vijanden 
hebben gestort, een zekere dood tegemoet, om zodoende de capitulatie niet te 
hoeven meemaken.119 
  Deze gebeurtenissen of de verhalen daarover hadden een enorme nawerking. 
Er vormde zich een stroom publicaties, waarin de heldendaden en de opoffe-
ringsgezindheid van Miklós IV werden bezongen.120 De legendevorming was in 

bezitsverhoudingen in het midden van de zestiende eeuw]. Bd. 1 Boedapest 1991, p. 9-12. 
Geparafraseerd door: Géza Pálffy in het artikel: Das kroatisch-ungarische Geschlecht Zrínyi/
Zrínyi (p. 20), in Militia et Litterae (2009). 
118  Bij de laatste opmars naar en belegering van Wenen ruim honderd jaar later (1683) wer-
den 250.000 soldaten ingezet.  
119  De oudste bronnen die over deze gebeurtenissen verhalen zijn bepaald hagiografisch van 
aard. Ook vandaag presenteren auteurs (onder wie Hermann Wiegand in Militia et Litterae, p. 
139) deze gegevens  vaak zonder enige slag om de arm.
120  Over de contemporaine publicaties over de belegering van Sziget (onvolledig): diverse 
liederen en berichten, gepubliceerd in de eerste jaren na de val van Sziget worden opgesomd 
in: Carl Göllner: Turcica. Die europäischen Türkendrucke des XVI. Jahrhunderts. Bd. II, 1551-
1600. Boekarest en Baden-Baden 1968 (Bibliotheca Bibliographica Aureliana); in 1573 
publiceerde Pietro Bizaris het historische werk Pannonicum Bellum, sub Maximilliano II. Rom 
(anorum) et Solymano Turcar (um) imperatoribus gestum cumque arcis Sigheti expugnatione [De 
Pannonische Oorlog, gevoerd door de keizers Maximillianus II van de Romeinen en Suleiman 
van de Turken en met de inname van de burcht van Sighet]. Daarmee werd de belegering 
van Sziget in het westen bekend. De eerste epische tekst over de belegering is afkomstig van 
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de tijd van Miklós VII, ruim zeventig jaar later, nog springlevend. Miklós en 
zijn broer ontleenden veel van hun status aan hun legendarische overgrootva-
der. Die status straalde op hen, als nakomelingen, af en de mogelijkheden die 
dit gaf tot verdere statusverhoging werden door hen niet onbenut gelaten.121 
Zo schreef Miklós zelf het in de Hongaarse literatuurgeschiedenis zeer bekende 
Szigeti veszedelem (De Belegering van Sziget),122 een barok poëtisch epos over 
de belegering en de heroïsche dood van zijn overgrootvader. Het werd in 1651 
in Wenen uitgegeven door Matthäeus Cosmerovius. Daarop volgde een Kroati-
sche hertaling door zijn broer, die in 1660 in Venetië gepubliceerd.123 
  Hun eigen actieve militaire carrière begonnen beide broers als deelnemers aan 
de laatste fase van de Dertigjarige oorlog (1618-1648).124 De daaropvolgende 
Vrede van Westfalen en de implicaties daarvan zullen van beslissende invloed 
zijn op het wereldbeeld van Miklós, dat je als volgt in een notendop zou kunnen 
omschrijven: 1. Frankrijk is de nieuwe grootmacht in Europa; 2. De Ottoma-
nen zijn over hun hoogtepunt heen. Als alle krachten verenigd worden, kunnen 
ze worden verslagen en teruggedrongen uit de Hongaarse landen, waardoor dit 
gebied niet langer lijdt onder voortdurende verwoesting en verwaarlozing. 3. 
Ondanks alle mogelijkheden die er zijn, weigert het Habsburgse hof militai-
re actie te ondernemen tegen de Ottomanen; integendeel, het houdt de voor 
Hongarije uiterst schadelijke status quo instand en bekrachtigt die zelfs in ver-
dragen met de Hoge Porte.125 
  Zrínyi poogde gedurende lange tijd de bewindvoerders in Wenen te beïnvloe-
den, maar kwam daardoor steeds verder met hen in conflict. Hij stond met 

Christianus Schesaeus: De bello Pannonico Solymanni Imperatoris Turcorum ultimo, libri tres, 
continentes Iulae et Zygethi expugnationem [Over de laatste Pannonische oorlog van Suleiman, 
Keizer der Turken, drie boeken, behelzende de inname van Iula (=Alba Iulia?) en Sighet ] ge-
publiceerd in Wittenberg, 1571; een andere fictief getinte tekst over de belegering verscheen 
in 1584. De Kroaat Brne Karnarutić publiceerde Vazetye Sigetta Grada Sloxeno po parni Char-
narutichiu Zadraninu [De belegering van stad Sziget, door Brne Karnarutić uit Zadar ], Vene-
tië, Rugier d’Alba; een historisch werk tenslotte: Petrus Albinus (ed.): De Sighetho Hungariae 
propugnaculo [Het Hongaarse fort van Sziget], Wittenberg, Mattheus Welack, 1587. Deze 
laatste drie teksten maakten ook deel uit van de Bibliotheca Zriniana.     
121  Zie: Damir Karbić – Mythological and real heritage. Use of genealogy and history in 
political schemes of the counts of Zrin/Zrinyi/Zrinski and their medieval ancestors. In: Mili-
tia et litterae (2009), p. 33-51. 
122  Opgenomen in: Adriai-tegernek Syrenaia [De sirena van de Adria], Wenen, M. Cosmero-
vius, 1651. Een exemplaar van het boek was ook te vinden in de Bibliotheca Zriniana (BZ 57, 
K 316), maar is verdwenen.
123  AdriJanskog mora Syrena [De sirena van de Adria], Venetië, Zammaria Turrini, 1660. 
124  Tegen Zweden in Silezië, Moravië en noordelijk Hongarije.
125  Hoge, Verheven of Sublieme Porte, de regering van het Ottomaanse rijk. 
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name lijnrecht tegenover Raymondo Montecuccoli, de Habsburgse opperbe-
velhebber, die trouw de visie van de keizer uitvoerde.126 Die visie bepaalde dat 
er op geen enkele manier een offensieve oorlog tegen de Ottomanen mocht 
worden gestart of uitgelokt. Bij een defensieve oorlog lag de prioriteit bij de 
bescherming van de kerngebieden. Dit betekende in de praktijk dat de meer 
periferaal gelegen Transsylvanische, Hongaarse en Kroatische gebieden veel te 
lijden hadden onder schermutselingen, verwoestingen en hele en halve oorlo-
gen. 
  Al vanaf de vroege jaren 1650 zocht Zrínyi internationale steun voor een 
aanvalsoorlog.127 Effectief werden deze pogingen pas vanaf 1657, toen hij bij 
Johann Philipp von Schönborn, die aan het hoofd stond van de Rijnlandse 
Liga (een verbond van een aantal Duitse staten), een gewillig oor vond voor 
een offensieve oorlog tegen de Ottomanen.128 Keizer Leopold I strafte dit ei-
genzinnige optreden van Zrínyi door hem de positie van opperbevelhebber te 
ontnemen.129 Vanaf 1660 leek het Franse hof (waar kardinaal Mazarin tot zijn 
overlijden in 1661 het roer krachtig in handen had, daarna kwam Lodewijk 
XIV) aan Miklos’ kant te staan, maar echt concrete toezeggingen kwamen er 
steeds maar niet. 
  In Januari en februari 1664 lukte het Zrínyi ten slotte een offensief te openen, 
dat hij gezamenlijk uitvoerde met de troepen en bevelhebbers van de Rijnlandse 
Liga.130 Met dit offensief had keizer Leopold slechts tandenknarsend ingestemd. 
Het resulteerde echter in een groot militair succes, dat Zrínyi’s gelijk leek te 
bevestigen dat het met vereende krachten mogelijk was de Ottomanen terug 

126  Hij diende tot 1658 Ferdinand III, daarna, tot aan zijn overlijden in 1680, Leopold I. In 
1673 versloeg hij bij Bonn samen met het Staatse leger van prins Willem III de troepen van 
Lodewijk XIV.   
127   Zrínyi had diplomatieke contacten gelegd met Venetië, Rome, Frankrijk, Engeland en 
de Nederlandse Republiek. 
128  Von Schönborn zou later ook proberen Lodewijk XIV te overreden om oorlog te voeren, 
niet tegen de Duitse of Nederlandse gewesten, maar tegen de Turken in Egypte (wat pas 150 
jaar later door Napoleon zou worden gedaan). De diplomatieke missie naar Parijs werd uitge-
voerd door Leibniz, die ons nu vooral bekend is als filosoof.
129  In het Habsburgse rijk bestond een dubbele militaire structuur, die voor veel problemen 
zorgde. Enerzijds waren er de keizerlijke troepen, anderzijds hield de adel, waaronder ook 
Zrínyi er een eigen leger op na, waar men zelf opperbevelhebber van was. Ofschoon deze 
legers formeel onder gezag van de keizer stonden, verschaften ze de adel een zekere mate van 
autonomie. Zrínyi speelde dus een dubbele rol: hij had een formele positie in het keizerlijke 
leger, maar was tegelijk opperbevelhebber van zijn eigen leger.  
130  Miklós met 9.000 manschappen en Wolfgang Julius Hohenlohe met eveneens 9000 
manschappen van het Rijnlandse verbond. Zie: Agnes R. Várkonyi – The mediators: Zrínyi 
and Johann Philipp von Schönborn, in: Militia et litterae (2009), p. 79.
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te dringen. Het offensief maakte groot enthousiasme los in Europa. Dit was de 
eerste succesvolle militaire actie in lange tijd van een christelijk leger op land  
tegen de Turken. Er was in Slavonië een reeks fortificaties veroverd die meer 
dan honderd jaar in handen waren geweest van de Ottomanen en bij de stad 
Osijek vernietigden de troepen van Zrínyi de brug die voor de Ottomanen van 
essentieel belang was voor het overzetten van troepen en logistieke middelen 
naar westelijk Hongarije.  In heel Europa werd feest gevierd.131 In de media 
werd de verwachting en de hoop uitgesproken dat het einde van de Ottomaanse 
bedreiging binnen bereik lag. Zover zou het echter niet komen. Ten eerste liet 
keizer Leopold nogmaals zien niet gediend te zijn van verdere eigengereidheid 
van de kant van Zrínyi. Na Miklós’ veldtocht sloot de jonge koning 132 zelfs een 
overeenkomst met de Hoge Porte, waarin gewaarborgd werd dat er geen militai-
re steun aan de Hongaren zou worden gegeven.133 Drie maanden later  gebeurde 
er iets wat men het minst zal hebben verwacht. 

131  Voor de Europese roem die deze veldtocht Zrínyi had opgeleverd, zie: Nóra G. Etényi 
–Haszintér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hirei a 17. szádi német újságokban [Sc-
houwplaatsen van oorlog en publiciteit. De berichten over de Turkenoorlogen in Hongarije in 
de Duitse kranten in de zeventiende eeuw], (Boedapest, 2003), vooral p. 159-176. Zie ook: 
Nóra G. Etényi - Die beiden Zrinyis in der deutschsprachigen Flugschriftenliteratuur des 16. 
Jahrhunderts, in Militia et litterae (2009), p. 52-71, vooral p. 61-71 en  R. Várkonyi – The 
mediators: Zrínyi and Johann Philipp von Schönborn, ook in Militia et litterae (2009), p. 
72-81. Zij benadrukt in dit artikel dat Zrínyi en von Schönborn een nieuw concept voor de 
eenheid van Europa vormden. 
Een Engelse publicatie uit die tijd vierde hem als The most Prudent and Resolved Champion of 
Christendom, zoals de ondertitel van het boek luidt (The conduct and character of count Nic-
holas Serini, Londen, Sam Speed, 1664). De auteur is onbekend. De tekst staat in DamJanov 
(2003). Over deze Engelse biografie: Jadranka DamJanov: Uvod u Engleski životopis Nikole 
Zrinskog [Inleiding in de Engelse biografie van Miklós Zrínyi], p. 190-197 in DamJanov 
(2003). Zie verder ook: Jadranka DamJanov: Otkud u Engleskoj XVII. Stoljeća zanimanje za 
Nikolu Zrinskog? [Vanwaar de Engelse belangstelling in de zeventiende eeuw voor Miklós 
Zrínyi?], p. 182-190 in DamJanov (2003).
132  Hij was de zoon van Ferdinand III, keizer van het Heilige Roomse Rijk. Hij werd gebo-
ren in 1640, op zijn beurt verkozen tot keizer van het Heilige Roomse Rijk (en koning van 
Hongarije en Bohemen) in 1658 en hij zou regeren tot zijn dood in 1705. 
133  De zgn. Vrede van Vasvár, gesloten tussen Leopold I en de Hoge Porta in september 
1664. Beide partijen beloven de strijd van de Hongaren niet aan te wakkeren en elkaar in te 
lichten over vijandige stappen van de Hongaren. Het Ottomaanse gezag over Transsylvanië 
werd erkend en de kort tevoren veroverde gebieden moesten weer worden teruggegeven. Op 
deze manier ‘kocht’ Leopold de vrede, waardoor hij de handen vrijkreeg voor de voorbereidin-
gen op een oorlog tegen de Fransen. De Ottomaanse bevelhebber Köprülü kon zich richten 
op de strijd tegen de Venetianen. De afspraken van de Vrede van Vasvár bleven twintig jaar 
min of meer intact, tot de Ottomanen in 1683 een nieuw offensief uitvoerden, dat uitmond-
de in een belegering van Wenen. Zie Kontler (2007), p. 181.  
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De culminatie: van everzwijnen en onthoofdingen 
Zrínyi stierf op 18 november 1664, op 44-jarige leeftijd.134 Bij een onschuldig 
jachtpartijtje rond zijn eigen slot, was hij  aangevallen en gedood door een 
everzwijn. 
  Na zijn dood veranderde de zoektocht naar internationale steun onder lei-
ding van Miklós’ broer Péter  meer en meer in een samenzwering tegen het 
Habsburgse regime, waar geen weg meer terug was. Lodewijk XIV had eerst 
wel belangstelling, maar die verflauwde na enige tijd. 135 Na tevergeefs te heb-
ben aangeklopt bij de Poolse koning, probeerde Péter  het op een akkoordje te 
gooien met het Ottomaanse regime, door de voorwaarden te kennen te geven 
waaronder hij zich wel wilde overgeven.136 Het Habsburgse regime kreeg lucht 
van de actie en arresteerde Péter Zrínyi en zijn binnenlandse bondgenoten. 
Péter  werd met zijn mede-samenspanners, zijn zwager Fran Krsto Frankopan, 
Ferenc Nádasdy, Erasmus Tattenbach en nog enkele tientallen andere edelen 
gearresteerd en in 1671 in Wiener Neustadt onthoofd wegens hoogverraad. 
Hoeveel indruk deze gebeurtenis in Europa maakte blijkt uit het feit dat er nog 
in hetzelfde jaar in meerdere Europese landen, ook in Nederland, een boek over 

134  Vlugschriften die in Duitse kerken werden voorgelezen na diens dood roemden hem ook 
met de hoogste superlatieven en met verslagenheid werd aangegeven hoe het mogelijk was dat 
iemand die de komende redder van Europa was zo’n ‘terloopse’ dood kon sterven als het gedo-
od worden door een wild zwijn op jacht in de bossen rond het slot. Over de reacties uit Euro-
pa op zijn dood: Wilhem Kühlmann – Der Jägertod des Türkenhelden. Zu einer Münchener 
Gedenkpredigt und zu den frühen deutschen Memorialschriften auf Nikolaus Zrínyi (gest. 
1664), in: Militia et litterae (2009), p. 198-225. Er is wel gespeculeerd dat het in feite om een 
sluipmoord zou gaan, o.a. door de Italiaanse historicus Galeazzo Gualdo Priorato in het derde 
deel van zijn Historia di Leopoldo Cesare uit 1674. Deze uitleg is herhaaldelijk door Hongaarse 
en Kroatische historici overgenomen, bijv. in: Kálmán Dervarics – Gróf Zrinyi Miklós a költö 
halála [De dood van de dichter Miklós Zrinyi], (Szombathely, 1881). Er is echter een oogge-
tuige, die er als vriend en bondgenoot geen belang bij had een eventuele sluipmoord te ont-
kennen. Miklós Bethlen uit Transsylvanië, die de bewuste dag met Zrinyi op jacht was, schreef 
in zijn autobiografie dat het everzwijn Zrinyi driemaal aan het hoofd had verwond, links door 
de schedel door de slagtand van het beest. „Zij die bij hem waren probeerden te helpen, maar het 
was al te laat. Het weeklagen in het bos was afschuwelijk… Dit was het einde van Miklós Zrinyi.“ 
Uit: Miklós Bethlen – Őnéletrajz [Autobiografie], deel I (Boedapest, 1953), p. 207-208. 
135  Hij verplaatste zijn aandacht naar de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden, die hij in 
1672 ook inderdaad zou aanvallen. 
136  Dergelijke opstanden en het soms herhaaldelijk veranderen van loyaliteit was niet onge-
woon onder de hoge aristocratie in de oostelijke Habsburgse gebieden. De Roemeense prins 
Mihai Bravu speelde nu eens met de Hoge Porte, dan weer met de Habsburgse keizer Rudolf 
II onder een hoedje. Ook de latere Transsylvanische hertogen Gabriel Bethlen en Gyorgy 
Rakoczy poogden zich vrij te vechten van zowel het gezag van de Habsburgers als de Ottoma-
nen.
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deze zaak ver scheen,137 inclusief de ontroerende afscheidsbrief, die Péter  op de 
avond voor zijn onthoofding aan zijn vrouw had geschreven.138 Na de executie 
volgde een periode van enkele decennia waarin Habsburg een repressieve en 
centralistische politiek voerde, waarin de rol van de lokale adel zoveel mogelijk 
werd teruggedrongen. De meeste overgebleven leden van de familie Zrínyi kwa-
men in deze jaren op een tragische manier aan hun eind. Alleen Miklós’ zoon 
Ádám werd opgenomen in het Habsburgse militaire apparaat, maar hij kwam 
op 29-jarige leeftijd in een militaire slag om het leven.139

Het voortleven van Miklós Zrínyi
De beeldvorming van Miklós Zrínyi wordt in de traditionele Hongaarse en 
Kroatische historiografie in feite bepaald door gebeurtenissen die plaatsvonden 
na zijn dood. Miklós kreeg de rol toebedeeld van de heldhaftige rebel tegen 

137  Waerachtige beschryvinge, Hoedanigh ‘t met de crimineele processen. En daer op gevolgde 
executiën, Tegens de drie graven: Frans Nadasdi, Pieter van Zrin en Frans Christoph Frangepan, ‘t 
Amsterdam, Gedruckt by Ian Claessen ten Hoorn, 1671. Dit boek is in STCN alleen bekend 
in de Franse vertaling: Histoire des procedures criminelles, et de l’execution des trois contes 
François Nadasdi, Pierre de Zerin & Frans Christof Francipani (uitgegeven door Herman 
Aeltsz, Amsterdam). ; voor de andere Europese uitgaven, zie: Dražen Budiša - Moje drago srce: 
Pisma Petra Zrinskoga Katarini Zrínyi u suvremenim prijevodima [Mijn lieve hart. Brieven van 
Péter  Zrínyi aan Katarina Zrínyi in moderne vertalingen], Zagreb, 1988. Zie ook: Dieter Bre-
uer – Matthias Abeles Grabschriften auf den ungarischen Rebellen Péter  Zrinyi, in: Militia et 
littereae (2009), p. 225-241. 
138  Myn Liefste Hert, ghy en hoeft u van weghen dit mijn Schrijven niet te bedroeven of 
te altereren; Volghens de Goodelijcke Ordinantie sullense my morgen ten 10. uuren neffens 
u Broeder’t Hooft afslaen; Heden hebben wy malkander van herten voor ‘t laetst Adieu ghe-
seydt; En daerom is ‘t dat ick ock van u op dese werelt een eeuwigh Vale neeme u biddende, 
dat ghy my al ‘t gene waer mede ick u beledight hebbe (gelijck ick wel weet dat geschiedt is) 
vergeeft: Gelooft zy Godt, ick ben tot de Doodt wel ghedisponeert en verschricke niet. Ick 
hoope dat Godt Almachtigh die my in de werelt ghebracht heeft hem over my ontfermen sal; 
Ick sal hem oock (overmits ick morgen tot hem hope te komen) bidden, dat wy malkander in 
d’eeuwighe Glorie voor sijnen Heylighen Throon ontmoeten moghen. In ‘t overighe weet ick 
noch van mijn Soon noch van d’andere dispositien van onse arremoede niet te schrijven. Ick 
hebbet al te gaer Godts wille bevoolen, wilt u toch niet over my bedroeven, want het heeft soo 
moeten zijn. Nieustadt voor den laetsten dagh van mijn Leven, den 29. April. ‘s avondtsten 
7. uuren, Anno 1671. Gode Ghelieve u en mijn Dochter Aurora Veronica, te behoeden en te 
zegenen Amen. 
Pieter Graef Van Zrin 
139  Kolonel Ádám Zrínyi was vanaf 1682 tot zijn dood in 1691 aanvoerder van zijn eigen 
troepen. In 1687 gouverneur Pál Eszterházy hem voor als generaal voor het gehele Homgaarse 
leger. Onder Ludwig von Baden viel hij in de slag van Szalánkemén (Slankamen), door Kla-
niczay  ‘de bloedigste slag van de eeuw’ genoemd (Klaniczay 1991, p. 34). Hij publiceerde 
een episch gedicht (met de titel Oddilyenje Sigetsko), dat gebaseerd was op zijn vaders gedicht 
Szigeti veszedelem over de belegering van Sziget (Szigetvár) in 1566.
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zijn regime.140 Bij dat beeld zijn de afgelopen jaren vraagtekens geplaatst. Géza 
Pálffy wijst erop dat Zrínyi deel uitmaakte van een transnationale elite, die haar 
belangen nadrukkelijk binnen het Habsburgse bestel verdedigde.141 Het stra-
tegisch huwen om de eigen belangen uit te bouwen was daarbij een essentiële 
factor, die ook Miklós VII niet onbenut liet.142 Zrínyi en andere hooggeplaatste 
leden van de Hongaarse adel enerzijds en het hof in Wenen anderzijds waren 
volgens Pállfy volkomen afhankelijk van elkaar.
  Pálffy wijst er verder op dat Zrínyi zowel in het leger als in het bestuursappa-
raat de hoogste functies bekleedde: hij was General-feldwachtmeister van het 
Hongaarse leger, waarschijnlijk de eerste Hongaarse aristocraat die deze titel 
verkreeg; verder was hij ban (gouverneur) van Kroatië en Slavonië  (de hoogste 
autoriteit in deze gebieden) en tenslotte lid van de Geheime Raad, het hoogste 
overlegorgaan binnen de Habsburgse monarchie. Ter illustratie van wat deze 
laatste positie betekende: als de Geheime Raad en de Hongaarse bestuurlijke 
elite de oorlog tegen de Ottomanen bespraken, nam Zrínyi plaats aan de kant 
van de Geheime Raad, dus in het leidende orgaan van de elite van de complete 
Habsburg monarchie en niet aan de kant van de Hongaarse elite.  

Dit is een belangrijke nuancering van het klassieke historiografische beeld. 
Daarin fungeert Zrínyi als eenzame martelaar, die pal zou staan voor de be-
langen van de door het centrale gezag in Wenen genegeerde Hongaren, maar 
voortdurend door hen werd gemanipuleerd en uiteindelijk in de steek wordt 
gelaten. En dat terwijl de moedige strijder Zrínyi voortdurend op eigen kracht 

140  Dit beeld heeft zijn wortels al in Zrínyi’s eigen tijd. In de Engelse biografie uit 1664 (p. 
51, noot 128) worden Zrínyi bovennatuurlijke eigenschappen en een martelaarsrol toeges-
chreven. Het is overigens niet uitgesloten dat deze hagiografie door Zrínyi zelf gefinancierd 
is.  Ook Pál Esterházy, de machtigste Hongaarse aristocraat aan het eind van de zeventiende 
eeuw, verheerlijkte hem in zijn Mars Hungaricus. Van Kroatische kant de monografieën uit 
de negentiende en begin twintigste eeuwse van historici als Nada Klaić. Dit beeld wordt vaak 
overgenomen in algemene geschiedenisboeken, zoals (onder heel veel meer) bijvoorbeeld door 
Dragutin Pavletić: Povijest Hrvatske [Geschiedenis van Kroatië], Zagreb, 1994 en op de wi-
kipedia-pagina’s over Zrínyi en aanverwante onderwerpen. Zeer instructief is het artikel van 
Nataša Štefanec: Zrinski family in the Croatian historiographic discourse. A case study of the 
construction in National identity, in: Militia et litterae (2009), p. 391-410. Ook nuttig is dit 
verband is het artikel van Sándor Bene: Miklós Zrínyi in Post-World War II scholarly literatu-
re in Hungary, eveneens in Militia et litterae (2009), p. 411-432.   
141  Zie Géza Pállfy - Verschiedene Loyalitäten in einer Familie.. Das kroatisch-ungarische 
Geschlecht Zrinski/Zrínyi in der “supra-nationalen” Aristokratie der Habsburgmonarchie im 
16. und 17. Jahrhundert, in: Militia et litterae, (2009), p. 11-32.  
142  Over de sociale positie van de vrouwen van de Zrínyi’s, zie in Militia et Litterae (2009) 
het artikel van Pállfy (zie noot 90) en daarin vooral de uiteenzetting over de  sociale positie 
Maria Sophie Löbl,  Zrínyi’s tweede vrouw, op  p. 29.



61

de buitengrenzen van het rijk (en van de christelijke wereld) tegen de Ottoma-
nen overeind probeerde te houden. 
  Zrínyi raakte na zijn dood ruim honderd jaar in de vergetelheid. Eind acht-
tiende eeuw, op de golven van de romantiek, werden zijn overgrootvader en hij 
herontdekt.  Het waren in eerste instantie vooral Duitstalige toneelschrijvers die 
de aanzet gaven voor een nieuwe Zrínyi-verheerlijking. Zij richtten zich primair 
op Miklós IV en zijn heldenrol bij de belegering van Sziget. Theodor Kőrners 
toneelstuk Zrínyi, dat in 1812 in Wenen in première ging, was niet de eerste, 
maar wel de belangrijkste bijdrage aan het opwakkerend patriotisme onder het 
Duits, Hongaars en Kroatisch sprekende publiek. Nog meer toneelstukken, his-
torische romans, historische monografieën en zelfs een opera verschenen over 
de held van Sziget143, maar er kwam ook een  volledige uitgave van Miklós VII’s 
eigen werken.144

De schrijver Miklós Zrínyi
Sedert de vroege negentiende eeuw is er aanzienlijke aandacht geschonken aan 
het schrijverschap van Miklós VII, een activiteit die voor hemzelf en zijn tijd-
genoten secundair moet zijn geweest. Het belangrijkst is Miklós’ publicatie in 
1651 van De Sirene van de Adria (Adriai-tegernek Syrenaia). Het hoofdwerk 
hierin is De belegering van Sziget,145 het eerder genoemde barokke helden-
dicht,146 waarin het glorieuze verzet van Miklós’ overgrootvader ten tijde van 
de belegering van Sziget door de Ottomanen wordt verbeeld. Daarnaast bevat 
de bundel renaissancistische poëzie over het lot, de liefde en de sterfelijkheid.147 
Het is opmerkelijk dat Miklós in het Hongaars, de cultuurtaal, schreef en daar-
bij de literaire lat bijzonder hoog legde. Zijn De Belegering van Sziget geldt nog 
altijd als een hoogtepunt in de Hongaarse barokke poëzie. Zijn familieleden 
143  Onvolledig: Friedrich August Clemens Werthes: Niklas Zrini, oder die Belagerung von 
Szigeth. Ein historisches Trauerspiel in 3 Aufzügen, Wenen, 1790; Johann Friedrich Kind: Die 
Belagerung von Szigeth. Ein historisch-romantisches Gemälde. Attilas Schwert. Eine Sage der Vor-
zeit, Pest, Hartleben, 1808; Johann Babtist Pyrker: Zrinis Tod. Ein Trauerspiel in 5 Akten. In: 
Historische Schauspiele, Wenen, 1810; Theodor Körners Nachlass. 2Bde. Leipzig, Hartknoch 
1814. De immer kort daarop volgende vertalingen in het Hongaars laat ik hier achterwege. 
De Kroatische opera ten slotte: Zrínyi. Componist Ivan Zajc, libretto uit 1876 door Hugo 
Badalić.  
144  Zrínyinek minden munkáji [het Verzamelde Werk van Miklós Zrínyi], Ferenc Kazinczy, 
Pest, 1817.
145  Originele titel: Szigeti veszedelem, maar vaak ook aangeduid met de titel in het Latijn, 
Obsidio Szigetiana, ofschoon het werk in het Hongaars werd geschreven.  
146  Zie p. 52.
147  Een Engelstalige publicatie over Zrinyi’s literaire werk:  D. Mervyn Jones -  Five Hunga-
rian Writers ( Oxford, Clarendon Press, 1966), p.1-61.
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daarentegen schreven in het Kroatisch, de taal van het volk. Miklós’ broer Pėter 
vertaalde De belegering van Sziget in het Kroatisch. Zijn vrouw Ana Katarina 
Frankopan (1625-1673) schreef het gebedenboekje Putni tovaruš (Reisgezel), 
dat in 1661 in Venetië werd gepubliceerd en haar broer Fran Krsto Frankopan 
(1643-1671), die samen met Pėter op het schavot zou beëindigen, schreef het 
ongepubliceerd gebleven gedichtenbundeltje Gartlić za čas kratiti (Een tuin-
tje voor de verstrooiing), alles in het Kroatisch. Had het schrijven van hen 
vooral een emancipatorische en opvoedende functie voor het volk, het gedicht 
van Miklós verraadt de ambitie de hogere kringen te imponeren en het belang 
van zijn geslacht extra onder de neus te wrijven. Zrínyi’s literaire teksten zou-
den moeten worden geïnterpreteerd in het kader van een late nasleep van de 
renaissance: imitatio et aemultatio (nadoen en overtreffen). De Belegering van 
Sziget, het hoofd bestanddeel van Sirena van de Adria wil zich meten met grote 
voorbeelden, met name  Homerus, Vergilius en Tasso. Er wordt een held gecre-
eerd, die in de tekst door zijn zelfopoffering onsterfelijk wordt gemaakt. Deze 
held is Miklós’ grootvader, Miklós IV, de gebeurtenis de val van het door de 
Ottomanen belegerde Sziget. In de tekst wordt zijn verzet als een offer gepre-
senteerd waarmee de christelijke wereld wordt gered, gelijk aan zelfopoffering 
van Chris tus. Daarmee had de tekst een prestigeversterkende functie voor het 
geslacht Zrínyi en die straalde af op de huidige generatie. Het literaire werk 
vormde, om het met Bourdieu te zeggen, symbolisch kapitaal, waarmee de 
macht afgedwongen of bevestigd kon worden. 148    
  Miklós schreef alleen op jonge leeftijd literair werk. Het gangbare beeld van 
de geïnspireerde dichter en de politicus-militair, die gezamenlijk door het le-
ven gaan, een leven van letteren en oorlog voeren klopt dan ook niet. Hoeveel 
aandacht de wetenschap ook schenkt aan Zrínyi als auteur, het schrijven heeft 
in zijn eigen leven een secundaire plaats en is de laatste tien jaar van zijn leven 
(tussen zijn 34ste en 44ste jaar) zelfs volledig naar de achtergrond gedrongen. 
Dit beeld wordt bevestigd door de bewaard gebleven brieven, die alleen maar 
over politieke, diplomatieke en militaire zaken gaan; ook in de vier brieven aan 
zijn vriend Ivan Ručić blijft de kunst onbenoemd.149 

148  Zie Pierre Bourdieu en Claude Passeron - La réproduction. Éléments pour une théorie du 
système d’enseignement. (Paris, La Minuit, 1970).
149  Er zijn ongeveer 370 brieven van Zrínyi bewaard gebleven. Dat is slechts een klein deel 
van alle brieven die hij verstuurd moet hebben. Brieven aan zijn broer en aan zijn eerste en 
tweede vrouw zijn ons bijvoorbeeld helemaal niet overgeleverd en er is slechts één brief aan 
zijn secretaris bewaard gebleven. De meeste brieven zijn in het Hongaars en het Latijn ge-
schreven, maar er zijn ook brieven in het Italiaans en het Kroatisch. 319 van die brieven zijn 
te vinden in: Klaniczay Tibor (red.) - Zrínyi Miklós összes müvei [Het verzamelde werk van 
Miklós Zrínyi]. Levelek. Boedapest, 1958, Szépirodalmi Kiadó, Egyetemi nyomda [Non-fic-
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Anders dan de historiografie sinds de romantiek vaak suggereert, vormen staats-
manschap en schrijverschap bij Zrínyi twee zelfstandige grootheden. Ze gaan 
niet gelijk op. Voor Zrínyi was het literaire schrijverschap een stijloefening, 
waarmee hij zijn welbespraaktheid kon ontwikkelen, een verfijnde persoonlijk-
heid kon etaleren en daarnaast de maatschappelijke positie van van zijn geslacht 
en zichzelf van extra glans voorzien.   
  Het enige wat hij in de laatste meer dan tien jaar schreef zijn de vier poli-
tiek-militaire opstellen.150 In deze teksten werkte Zrínyi zijn ideeën uit over de 
hervorming van het militaire apparaat. In Een kleine verhandeling over het leger-
kamp (Tábori Kis Tracta), geschreven tussen 1646 en 1651 behandelt Zrínyi de 
optimale omvang en de optimale organisatiegraad van een leger; in De moedige 
legerleider (Vitéz Hadnagy), geschreven tussen 1650 en 1653 werkt Zrínyi idee-
en uit over de kwaliteiten waarover een commandant moet beschikken en over 
effectieve strategieeën. Uit 1656 of 1657 dateert Overdenkingen over het leven 
van koning Matthias (Mátyás király életéröl elmélkedések). En ten slotte Zrínyi’s 
belangrijkste essay, Een medicijn tegen het het Turkse opium (Az török áfiam ellen 
való orvosság - 1663), dat in het hoofdstuk over de collectie militaire boeken 
uitgebreid zal worden besproken.151 
  De ongepubliceerd gebleven stukken hebben waarschijnlijk vooral gediend 
als oefeningen in de retoriek. Juist omdat ze ongepubliceerd zijn gebleven kon 
Zrínyi zijn gedachtengang op een compromisloze wijze ontvouwen. Hij richt 
zich primair tegen de krachten binnen het Habsburgse rijk die een actievere 
houding tegen de Ottomanen obstrueren. Volgens Zrínyi zijn egoïsme, ver-
deeldheid en angst voor de Ottomanen een grotere vijand dan de Ottomanen 

tie Publicaties, Universiteitsuitgeverij]. Voor een bibliografie over de brieven, zie DamJanov 
(2003), p. 353 en 354. Het is niet ondenkbaar dat Zrínyi zich in de verloren gegane brieven 
wel heeft uitgelaten over literatuur en cultuur.  
150  Tábori kis tracta [Een kleine verhandeling over het legerkamp], geschreven tussen 1646 
en 1651); Mátyás király életéröl elmélkedések [Overdenkingen over het leven van koning 
Matthias uit 1656 of 1657]; Vitéz hadnagy [De moedige legerleider], geschreven tussen 1650 
en 1653 en Az török Afium ellen való orvosság [Een medicijn tegen het Turkse opium], uit 
1661/62. De ondertitel luidt: Antidotum tegen de vrede van de Turken met de Hongaren. Vi-
téz hadnagy is het derde deel van de Centurie [Bronnen], dat verder bestaat uit bewerkte afo-
rismen (zie p. 185-185). De essays zijn in 1985 in het oorspronkelijke Hongaars gepubliceerd 
door tekstbezorger Iván Sándor Kovács: Zrínyi Miklós prózai müvei [Het verzamelde werk van 
Miklós Zrínyi], (Boedapest, Zrínyi Katonai kiadó). Als belangrijkste bron werd hiervoor het 
manuscript Bónis Nemzeti Múzeum 412 quart. Hung. gebruikt, dat werd beoordeeld als de 
meest betrouwbare tekstbron. Ik heb de laatste drie essays gelezen in de Kroatische vertaling 
door Jadranka DamJanov in Zrinski i Europa [Zrínyi en Europa] deel I en deel II (2000 en 
2003).
151  Zie p. 239-242.
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zelf, die volgens hem helemaal niet zo onverslaanbaar zijn als iedereen steeds 
beweert.152 
  De deceptie over deze gang van zaken is goed af te lezen in deze  opstellen.153 
Zrínyi laat niet na zijn gal te spuien over de allerheiligste huisjes, waarbij niet 
alleen zijn staat, maar ook de kerk waarvan hij deel uitmaakt het moet ontgel-
den.154 Zrínyi verwijt de katholieke kerk opportunisme en een gebrek aan po-
litieke idealen. Noch het politieke programma noch het culturele programma 
van de Contrareformatie sprak hem aan. De belangen van de kerk mochten 
voor hem geen doel op zich zijn. De onderlinge afstemming van de politieke 
belangen van Wenen en het Vaticaan verstikte al te vaak zijn ambities om Hon-
garije uit de Ottomaanse invloedsfeer te brengen. In zijn militaire opstellen 
neemt Zrínyi geen blad voor de mond. De Hongaarse mannen die zouden 
moeten staan te popelen om zich in de strijd op te offeren omschrijft hij als 
hoerenlopers, priesters en baantjesjagers. Het hof in Wenen is hypocriet en de 
katholieke kerk onchristelijk. Het christendom leert immers dat men ten strijde 
moet gaan tegen de vijand in zichzelf en in eigen gelederen en daar blijft de 
opportunistische katholieke kerk in gebreke.155   
  Ook het hof in Wenen, dat de uitvoering van het contrareformatorische pro-
gramma tot leidraad van haar beleid maakte, moet het doen zonder de onvoor-
waardelijke loyaliteit van Zrínyi. Religie diende voor hem in het maatschap-
pelijke leven een secundaire rol te spelen, een idee dat niet geliefd was in de 
leidende katholieke kringen in zijn tijd. Zrínyi vermeed echter een al te openlijk 
conflict met de katholieke kerk en richtte zich op de verwezenlijking van zijn 
politieke en militaire programma.
  Een groot deel van de hoge Hongaarse adel was in de tweede helft van de zes-
tiende eeuw protestants geworden. Dat gold ook voor Miklós’ overgrootvader 

152  De bitterheid en het diepe resentiment tegenover de eigen koning en diens elite staan in 
scherp contrast met de schitterende functies die hij binnen dit bestel heeft en doen denken 
aan Willem de Zwijger. De parallelen van de situatie waarin beiden zich bevonden en van 
hun wereldbeschouwing en levenslot zijn opmerkelijk en verdienen een nadere beschouwing. 
Zrínyi als militair daarentegen is nauw te koppelen aan de zoon van Willem van Oranje, prins 
Maurits (vgl. p. 213-214).  
153  En in zijn brieven, die ik hier buiten beschouwing laat. 
154  Vooral in: Overdenkingen over het leven van koning Matthias (zie p. 60, n. 150). Er is 
wel op gewezen dat Zrínyi zijn militaire opstellen wel degelijk zo opbouwde dat daaruit (na-
tuurlijk indirect: stijlfiguren, analogieën) geconcludeerd kon worden dat hij de ambitie had 
de nieuwe koning Matthias Corvinus (1458-1490) te worden. Hij was de renaissancistische 
koning van Hongarije in de periode die in Zrínyi’s tijd werd gezien als de vroege glorietijd, 
waarna zware nederlagen in de oorlogen tegen de Ottomanen en langdurige bezetting van 
grote delen van Hongarije gedurende de zestiende eeuw volgden.   
155  Zie: Een medicijn tegen het Turkse afium, in: DamJanov (2000), p. 210-211.  
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Miklós IV en zijn grootvader György IV. Onder invloed van het contrareformato-
rische offensief, dat in Hongarije met verve werd uitgevoerd door kardinaal Péter 
Pázmány, keerden de meeste families aan het begin van de zeventiende eeuw weer 
terug naar de Roomse kerk. Miklós’ vader György V deed dat in 1619. Miklós 
achtte de Contrareformatie schadelijk, maar een terugkeer naar het protestantis-
me dat onder de lagere adel en de gewone bevolking in Hongarije nog veel steun 
vond, was toch geen serieuze optie voor hem.156 

De verzamelingen van Miklós Zrínyi
Door het gebrek aan affiniteit met de Contrareformatie, de heersende ideologie 
van zijn tijd, richtte Zrínyi zich des te meer te richten op het humanisme (een 
tijd die toch al een halve eeuw voor Zrínyi’s eigen tijd lag). 
  Zrínyi hield evenzeer vast aan een aantal renaissancistische praktijken, die 
hem hielpen zijn machtspositie te legitimeren. Zo gaf hij zijn secretaris, de Ierse 
augustijner monnik Marc Forstall, de opdracht een stamboom te maken, waar-
in aangetoond diende te worden dat de familie van de Romeinen afstamde.157 
Ook hield hij er collecties munten, portretten en medaillons op na.158 Hiermee 
stond hij in een familietraditie. Grootvader György IV had al afbeeldingen la-
ten maken van zijn vader Miklós IV, knielend voor de gekruisigde Christus, met 
zijn wapens verspreid om zich heen. Miklós en zijn broer lieten portretten van 
zichzelf en hun voorouders maken. 
  Dankzij een brief van de Nederlandse humanist Jacob Tol (1633-1690) zijn 
we goed geïnformeerd over Zrínyi’s verzamelingen.159 Tol schreef erover aan zijn 

156  Publiekelijk maakte Zrínyi zijn persoonlijke geloofsovertuiging steeds ondergeschikt aan 
zijn politieke belangen. Daarom is het moeilijk daarover iets te zeggen. We hebben wel enkele 
feiten: in 1658 maakte hij de vestiging van een klooster van Franciscanen in Čakovec moge-
lijk; zijn secretaris, de augustijner monnik Marc Forstall, had  een werk over de goddelijke 
genade geschreven en Zrínyi stond in contact met de irenist Comenius. De grafkelder van de 
familie stond in het paulinistenklooster in Szentilona.  
157  De historicus Ivan Lučić (1604-1679) schreef Pėter in 4 juni 1666 een brief, waarin hij 
op diplomatieke wijze uitlegt dat er geen sprake kan zijn van een Romeinse afkomst (Kurelac 
1994, p. 119-122).  
158  Die hadden een typisch renaissancistische functie. De waarde van het object overstijgt 
zichzelf, want het verheerlijkt de eigenaar en legitimeert diens macht. De Griekse en Rome-
inse munten legden een onzichtbaar verband tussen de groten uit de oudheid en de huidige 
eigenaar, de portretten van de voorouders en de medaillons van machtige tijdgenoten goten 
hun aura over de eigenaar.    
159  Tol schreef zijn reisbrieven in het Latijn. De brieven werden bijeengebracht en po-
stuum gepubliceerd in: Epistolae itinerariae [Reisbrieven], Amsterdam, Franciscus Halma, 
1700. Deze reisbrief (over het bezoek aan Zrínyi) is de zesde in het boek (p. 239-243). 
Het boek is in zijn oorspronkelijke uitgave te lezen op: http://books.google.ro/book-
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vriend Nicolaas Witsen, later langdurig burgemeester van Amsterdam. 160 In 
1660 was Tol op zijn eigen  pelegrinatio door Europa. Hij was van het hof van 
Hannover, via Wenen gekomen in Graz, waar ter ere van de keizer een parade 
werd gehouden. Vandaar reisde hij mee met graaf Pötting, die een neef van 
Zrínyi  was. 
In zijn brief vertelt Tol eerst over zijn reis door de Alpen: 
Satyricus vraagt: wie verbaast zich in de Alpen over een schorre keel? Maar 
wij waren toch echt verbaasd en konden nauwelijks onze tranen bedwingen 
toen we al die misvormde bergbewoners zagen. Ellendige creaturen van wie de 
schildklierkrop zo opgezwollen was dat ze nauwelijks nog bij hun positieven 
waren. Ik heb er gezien met een krop zo groot als hun hoofd, die viel van hun 
linker- naar hun rechterschouder.161 

Naar de conventies van de tijd, maar met een merkwaardig gevoel voor associa-
ties, vergelijkt Tol dit gezicht met een tekstfragment van de klassieken: 
Synesius vertelt dat Libische vrouwen zulke grote borsten hadden dat ze hun 
kind op de rug de borst gaven, en dat zij hun echtgenoten nauwelijks konden 
geloven als die zweerden dat vrouwen van andere volkeren niet uitgerust waren 
met dit soort ezelsborsten.162 

s?id=0jkVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0v=onepa-
ge&q&f=false. Ik heb gebruik gemaakt van de Kroatische vertaling van Bruna Kuntić Makvić 
in DamJanov (2000), p. 151-159.   
160  Ook diplomaat, cartograaf, Ruslandreiziger. Over zijn boekenbezit: H. de la Fontaine 
Verwey- Uit de wereld van het boek. Deel 3. In en om de Vergulde Sonnewyser (Amsterdam, 
1979), p. 214-217.
161  “Quis tumidum guttur miratur in Alpibus? Quaerit Satyricus: at nos & mirati sumus, 
& vix a lacrumis nobis temperare potuimus, ubi plerosque horum Montium Incolas ita de-
formatos vidimus. Sed quota pars haec justi doloris erat? Miseri homines, quorum guttura 
tumor ille altius obsederat, vix mentis compotes erant. Vidi, quibus strumae aequarent capitis 
magnitudinem, in dextrum vel sinistrum humerum prolapsae, in aliis ovi, in quibusdam mali 
grandiusculi speciem referent.”
Vergelijkend stilistisch onderzoek zou kunnen uitwijzen of de bizarre associaties die Tol aan de 
dag legt gangbaar waren onder bevriende brievenschrijvers in zijn tijd. Of is hier sprake van 
een staaltje studentikoze humor (Tol en Witsen waren ten tijde van deze brief om en nabij de 
twintig)? Het feit dat de brieven postuum (ruim tien jaar na het overlijden van Tol) werden 
uitgegeven, geeft aan dat hij zelf waarschijnlijk nooit aan publicatie heeft gedacht en dat hij 
zich in de brieven daarom ook de nodige vrijheid gunde. 
De schildklierkrop die Tol beschrijft kan het gevolg zijn van een gebrek aan jodium in het 
drinkwater. Tot het midden van de twintigste eeuw kwam dit nog voor in bergdorpjes in deze 
regio (mededeling van een bewoner van dit berggebied tijdens mijn verblijf aldaar –JHV) .    
162  “Sic Libycis Mulieribus, quibus intantam magnitidinem Mammae excreverant, ut post 
humeros abditis infantibus ubera admoverent, vix dejerantes fidem fecisse Maritos, Synesius 



67

Dan komt Tol aan bij Zrínyi: 
Terwijl ik hier enige tijd was heb ik die trots van het Hongaarse volk leren 
kennen, de held Miklós Zrínyi, wiens veelvuldige en succesvolle doorbraken 
in gebieden die onder Turks gezag staan, de aandacht van de hele christelijke 
wereld hebben verdiend. Alleen al bij de naam Zrínyi verstijven de Turken van 
angst. Hun kinderen houden terstond met huilen op als ze de naam Zrínyi 
horen uitspreken, zoals we gelezen hebben over Hunjadi en Tiberius’ broer 
Drusus bij de oude Batavieren.163 

 In één adem door vertelt Tol over het martelen van krijgsgevangenen, waar hij 
getuige van is. Ook deze passage lardeert hij elegant met verwijzingen naar de 
oudheid en het genot van een goede dis blijft niet onvermeld. Het is de moeite 
waard om hier een ongewoon lange passage te citeren, omdat het een precieze 
weergave geeft van de alledaagse martelpraktijken, zoals die in contemporaine 
bronnen maar weinig te vinden zijn. Opmerkelijk is dat ik Tols vermelding van 
de bibliotheek in deze brief meermaals ben tegengekomen in teksten over Zrín-
yi, maar over deze passage over de martelpraktijken tot nu toe helemaal niets: 
Terwijl ik hier smulde van allerlei lekkernijen, zag ik een tafereel dat ik nooit 
eerder gezien had, maar dat in hun ogen iets eigens, bijna alledaags was. On-
der de Turkse gevangenen, die er bij de graaf in groten getale waren, was een 
oudere man, van over de zestig, die óf het losgeld voor zijn vrijlating niet kon 
betalen óf zich daartoe niet wilde verplichten. Ze gooiden hem plat op de 
grond, de benen omhoog gespreid, zodanig dat de vastgebonden voetzolen 
aan slagen konden worden blootgesteld. Daarbij was er een tweetal gevange-
nen, die de vastgebonden benen, langs een wat langere lat vasthielden, zodat 
de benen niet samen konden komen, noch verder gespreid konden worden. 
Terwijl hij zo vastgebonden lag, stonden drie knechten van de graaf in een 
driehoek en sloegen hem met dikke, in een vlam verharde stokken, zo hard 
zij konden, in een ritme waarmee je bij ons de koren uit de hulsjes slaat. De 
slagen, en geen woorden, vielen zo ritmisch, dat ik dacht dat je er muziek van 
kon leren, en ik mezelf reeds een tweede Pythagoras waande. Smeekbedes om 

refert, non caeterarum quoque Gentium Feminas eadem pectoris sarcina dehonestari.“ Ove-
rigens lachten deze bergbewoners op hun beurt Tollius en zijn reisgenoten uit omdat hun 
mannelijk deel blijkbaar niet erg indrukwekkend was:“Aderat bonis hisce viris, praeter ea, 
quae dixi, procax quaedam & illiberalis irridendi Peregrinos lubido: videbamurque iis parte 
quadam corporis debiles.”
163  “Dum hic aliquandiu commoror, cognitus est mini, Decus illud Hungaricae Gentis, 
Hero Nicolaus Serinius, cujus crebrae & felices in Turcicam Ditionem eruptiones id comme-
meruent, ut & illarum fama omnem Christianum Orbem implerat, & ipsum Serinium No-
men Turcis terrori esset. Itaque, quod de Hunniade factitatum legimus, quodque, veteres apud 
Batavos, Drusus, apud Turcas solo adventatis Serinii nomine comprimuntur.” 
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genade vermochten niet te verhinderen dat de armzalige man werd afgeranseld 
met 168 slagen. Sterker nog, wat ik van de daar aanwezigen met een zekere 
schrik vernam, was dat deze man er nog goed van af kwam, want bij anderen 
kon het aantal slagen soms boven de zeshonderd oplopen, zodat je af en toe 
je hele vinger in de wonden van de verscheurde voetzolen kon steken, terwijl 
hele tenen er al afgeslagen waren. De dood was vaak de uitkomst. Daarna werd 
de gemartelde, door dezelfde knechten met behulp van slagen naar een kelder 
verjaagd, waarin hij op slot moest blijven totdat zijn voeten genoeg hersteld 
waren om de dagelijkse verplichtingen weer te kunnen uitoefenen. Aan ket-
tingen vastgebonden werkten de andere gevangenen; de een droeg stenen, een 
tweede zand of kalk of water, terwijl de anderen het water met kalk mengden 
en de vestingen vanuit de diepste fundamenten opbouwden. Als een van hen 
zijn werk iets minder vlijtig verrichtte, was er altijd een zweepdrager in de 
buurt om op diens rug tekeningen te maken met een zweep van ossenpees. 
Je zou zeggen dat dit Plautus’ gymnasium is, waar dode ossen levende men-
sen aanvielen. Hun drank was water, hun voedsel brood, dat aan hen werd 
gegeven in hoeveelheden, maar net genoeg om weer op  krachten te komen, 
die waren uitgeput door het voortdurende werk. In een afgelegen deel van 
het gebouw stonden onder bewaking acht kapiteins, die de Turken in hun 
volkstaal aga noemen. Die kregen vrij goed eten, maar dat zou later in duur 
goud worden afgerekend. En inderdaad, om niet op kwade gedachten over 
de humaniteit van de doorluchtige graaf te komen: met de Turken is er geen 
andere manier van leven mogelijk. Onder deze volkeren heerst de wet van de 
wederzijdse vergelding, zodat geen van beide kanten iets tegen de gevangenen 
kon ondernemen, wat niet spoedig een afrekening zou ontgaan. Omdat de 
Turken dus dezelfde manieren hanteren met de Hongaren en Kroaten, dient 
hun brutaliteit en wreedheid noodzakelijk op dezelfde wijze getemd te wor-
den. ‘s Nacht worden alle gevangenen naar ondergrondse cellen verjaagd die 
de Algezirische [moorse-JHV] Turken ‘mazmore’ noemen. Daar werden hun 
benen geketend, zodat ze alleen het bovenlichaam en de armen konden bewe-
gen, met, geloof ik als enige doel die prooi te kunnen vangen, die onder de 
raadselachtige sluier is verborgen, waarvan men zegt dat het de reden van de 
dood van Homerus was.164     

164  
[Intera temporis dum hic omni delicarium genere me recreo, obtulit sese spextaculum hac-
tenus non visum, sed illorum oculis familiare & paene quotidianum. Inter Captivos Turcas, 
quorum apud Comitem magnus numerous, senex erat aetatis ultra sexa gesinum annum 
provectae, qui cum precium, quod pro Libertate exigebatur, ant solver nequiret, aut sponde-
re nollet, resupinus in terram dejiebatur, pedibus ita in altum protensis, ut plantae pedum 
conjunctae verberibus paterent. Aderant duo itidem Captivi, qui revinctos ad praelongum 
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Tol vertelt in zijn brief aan Witsen dat Zrínyi hem alle vertrekken, verzame-
lingen en tuinen had laten zien. Tol zag de collectie schilderijen en gravures 
waarop Zrínyi zelf, zijn broer en zijn voorouders waren afgebeeld, al dan niet 
strijdend op het slagveld. Hij bezichtigde ook de grote verzameling islamicae, 
vooral tapijten, dure stoffen en gewaden uit Turkije en Perzië, die hij vaak had 
verkregen via de uitruil van hoge Turkse krijgsgevangenen. Tol zag verder de 
wapenzaal, met de historische wapens die Miklós’ overgrootvader zelf nog had 
gebruikt tijdens de legendarische belegering van Sziget, hij zag buitgemaakte 
Turkse wapens, grote collecties medaillons en antieke munten en een klokken-
collectie. Over de bibliotheek die hij bezocht schreef Tol dat die ‘interessant en 
vol met allerlei soorten boeken’  was.165 Deze opmerking is de enige getuigenis 
die we hebben van een persoon die de bibliotheek met eigen ogen heeft gezien. 
Na een verblijf van tien dagen vertrok Tollius, waarop hij een Turks sabel en drie 
Turkse boeken als afscheidsgeschenk meekreeg. Daarnaast kreeg hij ook drie 

baculum pedes, ne retrahi vel protendi possent, continebant, ubi Ille ita colligatus, tres Co-
mitis Famuli, ex triquetro consistentes, duratos sumo crassiores baculos, vi, quanta poterant, 
maxima  in Captivi illius plantas impingebant, idque eo ordine, quo apud Nos triticum ex 
stramine excutitur. Alterum me Pythagoram putabam, hinc Musicam posse discere, ita numer-
ose, non verba, sed verbera, cadebant, non proderant misero homini flexae in misericordiam 
voces, quominus CLXVIII. ictibus luceraretur. Quin, benevole cum eo agi, ex Adstantibus, 
non sine quodam horror, audiebam, cum in Aliis aliquando numerous ultra sexcentesimum ex-
tendatur, sic ut disruptarum quandoque plantarum vulnera digitum recipere possint, imo toti 
digiti decutiantur; saepe quoque mors consequatur ita tractatum Captivum iidem illi Famuli 
sustibus in cavum quoddam propellebant, ut in eo detineretur, usquw dum, convalescentibus 
pedibus, diurno penso sufficeret Caeteri Captivi incompedibus opus faciebant, ille lapides, 
hic arenam, alius calcem vela quam aggerendo, quidam ex imis fundamentis cocto lapide 
munimenta exstruendo quorum si quis minus strenuam operam navaret, aderat Mastigopho-
rus, qui corio bubulo, terga eorum variebat. Plautium Gymnasium dixisses, ubi vivos hominess 
mortui incursarent boves. Potus illis Aqua, Cibus Panis erat, isque vix sufficienter recreandis 
viribus, quae continuo labore exhauriebantur, praebebatur. Erant in remota aedium parte, sub 
custodia, octo Centuriones, quos Aga vernacular lingua Turcae vocant: dabantur hisce cibaria 
satislauta, quae tamen postea auro contra cara forent. Verum, ne quid sequius de Illustrissiimi 
Comitis humanitate existimes, alitercum Turcis vivi non potest. Viget inter hasce Nationes 
Lex Talionis, nihilque ab alterutva parte in Captivos statuitur, quin mox vindicetur. Itaque, 
cum Turcae Hungaros Croatasque eo modo accipiant, insolentiam illorum & crudelitatem pari 
poena coerceri, necesse est. Coguntur omnes Captivi sub noctem in Ergastula subterranean, 
quae Turcae Algezirani vocant Mazmorras. Illic inclusis nervo pedibus, non nisi summum 
corpus manusque movere possunt, ad istius credo praedae capturam, quae sub aenigmatis velo 
abstruse, Homero mortis Suisse caussa fortur]. 
De vertaling van deze vier fragmenten is van mij op basis van de Kroatische vertaling van Bru-
na Kuntić Makvić. Deze Nederlandse vertaling is met het Latijnse origineel vergeleken door 
Edo Velema en Rebecca van den Berg. 
165  “…quam insignem&omni librorum”. Dit is helaas het enige wat Tol over de bibliotheek 
zegt. 
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sierdoeken, waarvan een doorstikt met bloemen en de andere twee met gouden 
en zilveren draden, twee zilveren lepels met ingekerfde bloemmotieven en een 
‘Damascus’-sabel. met leren houder.
  Wat betreft de portretten van de Zrínyi’s die Tol noemt: er zijn meer dan hon-
derd verschillende gravures van de familieleden van dit geslacht bewaard geble-
ven. Dit aantal kan wedijveren met dat van koningen en de meest invloedrijken 
van die tijd. Margareta Simat noemt de reputatie van de Zrínyi’s ‘een echt barok 
media fenomeen van Europese omvang.’166 De gravures werden geproduceerd 
in steden als Augsburg, Neurenberg, Venetië, Wenen, Londen, Antwerpen en 
Leiden. In totaal zijn er veertig verschillende namen van uitgevers en graveurs 
op terug te vinden. In Leiden waren Cornelis van Dalen en Jacob Toorenvliet 
de tekenaars van de Zrínyi-gravures. In Antwerpen namen zowel Gilles Hen-
dricx als Anthoni van Dyck de hele procedure voor hun rekening.167 In Praag 
en in Wenen waren verschillende Nederlandse schilders en graveurs  actief. Ook 
zij produceerden gravures van de Zrínyi’s.168 

Zrínyi vond zelf waarschijnlijk het archief het belangrijkste instrument voor het 
vastleggen van de historische rol van zijn geslacht. Al tijdens zijn leven had hij 
Forstall opdracht gegeven ieder document te nummeren en te registreren en in 

166  Zie: Margarita Šimat: Portreti Nikole i Petre Zrinskih. Ikonografska emisija značaja i pre-
tenzija [Portretten van Miklós en Péter  Zrínyi. Het belang en de pretenties van de iconogra-
fische productie], in: DamJanov (2000), p. 59-132. Šimat stelt dat het leven van deze losse 
bladen meestal van korte duur was. Wanneer het nieuws over de gebeurtenissen die ze illustre-
erden ging liggen, verdween ook de belangstelling voor de betrokken personen. Daarom gaat 
ze ervan uit dat ongeveer de helft van de complete Europese productie van Zrinyi-afbeeldin-
gen is verdwenen. Een koperplaat, zo vervolgt zij, kan zo’n 500-1000 kwalitatieve afdrukken 
maken, waardoor het denkbaar is dat er wel 200.000 gravures met een Zrinyi-thematiek in 
omloop zijn geweest. (DamJanov, 2000, p. 62). Šimats inschatting dat de helft van het aantal 
portretten verdwenen moet zijn, wordt niet verder onderbouwd. Gezien het aantal dat  bewa-
ard is gebleven is het veiliger te stellen dat er minimaal 50.000 tot 100.000 exemplaren op de 
Europese markten zijn verschenen – nog altijd een indrukwekkend aantal.  
167  Van Dyck was schilder en drukker. Hij had een specialisme gemaakt van het genre en 
maakte meer dan dertig jaar lang portretten van leden van het Engelse koningshuis en van le-
gerleiders. Zijn iconografisch werk werd nog tijdens zijn leven verzameld in een boek, Centum 
Icones. Andere Antwerpse graveurs die portretten van Zrinyi vervaardigden zijn Theodoor van 
Merlen en Gaspar Bouttat. Voor een typologie van de portretten, zie: P. Meller – Physiogno-
mical Theory in Renaissance Heroic Portraits and Mannerism. Studies in Western Art (Princeton, 
1963). 
168  Bijvoorbeeld Jan van Troyen, Sebastian Dryweghen, Cornelis Meyssens, Franciscus van 
der Steen en Jan de Herde. Nederlandse maniëristische schilders en graveurs waren overigens 
al vanaf het eind van de zestiende eeuw actief aan het Habsburgse hof in Praag. Zie: N. Mout 
– Political and religious ideas of the Netherlanders at the court in Prague, in: Acta historiae 
Neerlandicae 9 (1976), p. 1-29. 
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zijn in 1662 opgestelde testament gaf hij uitgebreide instructies over wat er met 
zijn archief moest gebeuren, terwijl hij niet repte over de verzamelingen of de 
bibliotheek.169 Dit heeft niet kunnen verhoeden dat vrijwel het gehele archief 
na het uitsterven van het geslacht Zrínyi eind zeventiende eeuw is verdwenen, 
terwijl de bibliotheek nog steeds te bewonderen is. 

Miklós’ bibliotheek speelde tussen al deze verzamelingen met voorwerpen van 
herdenking, legitimatie en glorifiëring een aparte rol. Hoewel Miklós ongetwij-
feld zijn bibliotheek zal hebben getoond aan bezoekers (zoals Tol) is het toch 
niet in de eerste plaats symbolisch kapitaal, zoals Bourdieu het noemt. Zoals uit 
het vervolg zal blijken draait het in deze bibliotheek  om heel andere dingen dan 
zelfverheerlijking, pronken, het bevredigen van pure nieuwsgierigheid of om 
filosofische en religieuze interessen, zoals vaak bij andere bibliotheekeigenaren 
het geval was.  

169  Ofschoon de bibliotheek niet in het testament wordt genoemd, heeft die waarschijnlijk 
wel deel uitgemaakt van de plannen: vijf maanden na het opstellen van het testament is ook 
zijn register met boeken gereed. De tekst van het testament heb ik gelezen in de Kroatische 
vertaling van Bruna Kuntić Makvić in Dam Janov (2003), p. 136-150. Het archief en de ver-
zameling kaarten stonden in de schatkamer, het verst afgelegen en best beschermde gedeelte 
van de vesting. Net zoals Anthonie de Smet bij de Oranjes (zie  p. 165-166) diende Forstall 
blijkbaar vooral zorg te dragen voor de verzameling landkaarten. De boeken vormden niet de 
eerste prioriteit. 
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De totstandkoming en bevriezing 
van de Bibliotheca Zriniana 

De Bibliotheca Zriniana is in meerdere opzichten uniek. Het is de enige parti-
culiere bibliotheek uit het Kroatië en Hongarije van die tijd, die als een indivi-
duele eenheid bewaard is gebleven. Er zijn boeken toegevoegd en verdwenen, 
maar Miklós’ collectie is als zodanig herkenbaar als de overheersende kern van 
de Bibliotheca Zriniana.170 Het is een collectie waarvan het grootste deel zonder 
enige twijfel in een duidelijk gemarkeerde tijdsperiode is bijeen gebracht door 
één persoon. Geen enkele andere vroeg-moderne Hongaarse of Kroatische bi-
bliotheek maakt het zo goed mogelijk een reconstructie te maken van de relatie 
tussen de eigenaar en zijn boeken.171

  Het feit alleen al dat een groot deel van deze bibliotheek fysiek behouden is 
gebleven en is opgeslagen als een aparte eenheid is uniek. We zijn nu in staat 
een verband te leggen tussen de individuele boektitels en de collectie als geheel. 
De fysieke aanwezigheid van de boeken maakt ook een intiemere benadering 
van de verhouding lezer-boek mogelijk: ex librissen, onderstrepingen, notities, 
zoals spreekwoorden, citaten, epigrammen, samenvattingen, commentaar en 
uitroeptekens – ze zijn alle te vinden in Zrínyi’s boeken. En ook kun je boeken 
vinden die versleten zijn, met dunne, zwarte bladzijhoeken en anderzijds boe-
ken die nooit lijken te zijn geopend. Al deze directe empirische informatiebron-
nen, hoe insignificant soms ook, dragen bij aan het beeld dat we ons vormen 
van de wijze waarop de eigenaar zijn boeken gebruikte.  
  Daarnaast is er nog een document bewaard gebleven dat van onschatbare 
waarde is voor ieder idee van wat Miklós’ collectie nu eigenlijk behelsde. In 1662 
liet hij een catalogus opstellen van zijn boeken, de Catalogus omnium librorum 
Bibliothecae Chaktorniensis. De catalogus is twee jaar voor Miklós’ onverwachte 
dood opgemaakt en geeft een betrouwbaar beeld van Zrínyi’s collectie. Dankzij 
deze catalogus hebben we een idee van wat er verloren is gegaan. Zonder die 
catalogus zou men gemakkelijk mis kunnen tasten met zijn interpretaties.

170  Dit wil overigens niet zeggen dat de precieze omvang van Zrinyi’s collectie bekend is. 
Daarop wijzen bijvoorbeeld de Turkse boeken die Tol ten geschenke kreeg en die nergens 
geregistreerd staan. Over de vraag volgens welk criterium boekbezit werd vastgelegd, zie p. 
85-88; over de boeken die niet zijn geregistreerd, maar wel aanwezig zijn in de Bibliotheca Zri-
niana, zie p. 73-76; over bezitten, uitlenen en schenken, zie p. 118-119. 
171  Meer hierover in het hoofdstuk Verwanten of vreemdelingen. De bibliotheekomgeving van 
de Bibliotheca Zriniana, p. 123-144.
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  Op Zrínyi’s boeken staan meerdere locatienummers, maar slechts één ervan 
staat in direct verband met Zrínyi, want het werd na zijn dood niet meer ge-
bruikt. Het zijn rechthoekige vier tot acht centimeter hoge Arabische cijfers die 
zijn geschreven op de leren boekbanden. De nummers zijn te vinden op alle 
boe ken die in de catalogus van 1662 staan en op de bewaard gebleven boeken 
die tot aan zijn dood werden aangeschaft. De boeken werden op formaat ge-
nummerd.172 Voor de  catalogus werden de titels zo getrouw mogelijk overgeno-
men: afkortingen werden niet voluit geschreven, bij lange titels liet de opsteller 
de delen die in een minder vet lettertype was geschreven weg, maar hij veran-
derde de woordvolgorde niet. Als er geen auteursnaam op het titelblad stond 
ver meldde hij soms de naam van de drukker. Titelpagina’s in het go thische let-
tertype werden niet overgenomen. In die gevallen werd een samenvatting in het 
Latijn gegeven.173  

De verzameling en verstrooiing van de collectie 
De Bibliotheca Zriniana neemt binnen de Europese constellatie ook een aparte 
plaats in, omdat de bibliotheek zich op de rand van christelijk Europa bevond, 
vlakbij de linies waarachter de Ottomanen zich ophielden.174 Inzicht in deze 
bibliotheek kan helpen een beeld te vormen van de verspreiding van kennis 
en ideeën in Europa buiten de grote cultuurcentra. Er zijn geen rekeningen, 
brieven of andere documenten bewaard gebleven, die aanvullende informatie 
geven, over de vraag wie Zrínyi adviseerde bij zijn boekaankopen, wie zijn agen-
ten waren, met welke uitgevers of boekverkopers hij contact onderhield en op 
basis van welke informatie hij overging tot aankoop. 
  Miklós startte waarschijnlijk op 16-jarige leeftijd met het verzamelen van 
boek en op zijn culturele reis door Italië. Deze activiteit eindigde bij zijn vroeg-
tijdige dood in 1664. Dit gegeven verleent het leven van deze bibliotheek een 
rede lijk precies begin- en eindpunt, iets wat we zelden bij oude bibliotheken 
vinden. Miklós’ broer Péter verzamelde ook boeken, maar zijn collectie werd 
na zijn arrestatie in 1670 geconfisceerd en afgevoerd naar Wenen. Vandaar ont-

172  Klaniczay e.a. (1991) noemt dit als reden voor de opmaak van de catalogus van 1662. 
Een bibliotheek die op formaat is ingericht zou thematisch onoverzichtelijk en onpraktisch in 
gebruik zijn. Het is echter ook mogelijk dat de boeken alleen voor de nummering uit de ka-
sten zijn gehaald en toen op formaat zijn genummerd.  
173  Klaniczay e.a. (1991), p. 53. 
174  Tol spreekt in zijn brief van een afstand van vier mijlen tot het dichtstbijzijnde Turkse 
fort. In dezelfde brief noemt hij de afstand tot de Oostenrijkse stad Graz: 26 mijl. Aangezien 
de werkelijke afstand 153 kilometer is, lijkt het erop, als Tols rekensommetje klopt, dat een 
mijl bij Tol gelijk staat aan zo’n zes kilometer. In dat geval zou de Turkse vesting waarover hij 
sprak op 24 kilometer van Zrínyi’s versterking hebben gelegen.
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breekt ieder spoor. Miklós’ bibliotheek ontsprong dit lot. Wellicht heeft hij 
door zijn onvoorziene dood een mogelijke veroordeling door de Habsburgse 
autoriteiten misgelopen.  
  Toen Zrínyi’s zoon Ádám volwassen werd, erfde hij vesting Čakovec en de 
bibliotheek daarin. De brief van Tol, die ik op pagina 59-63 besprak, verschaft 
niet veel duidelijkheid over de plaats van de bibliotheek. Een ets van Tobias 
Sadler uit 1680 beeldt Ádám af in zijn bibliotheek. Aan de muur hangt een 
pendelklok, op de werktafel staat een globe en liggen enkele boeken.175 Terzijde 
staat Ádám voor een gedeelte van een boekenkast. Daardoor is niet veel te zien 
van de feitelijke bibliotheek. De boeken staan met hun rug naar de kamer ge-
keerd. De kast telt waarschijnlijk zeven schappen (niet goed te zien want Ádám 
staat ervoor) en torent hoog boven hem uit. Ook op de bovenste plank staan 
zware banden. Die werden er waarschijnlijk met een ladder afgehaald. Er moe-
ten vier boekenkasten hebben gestaan.176 We kunnen aannemen dat het er ook 
in Miklós’ tijd zo uitzag.
  Ádám voegde er enige boektitels en manuscripten aan toe. Nadat hij op 
29-jarige leeftijd op het slagveld om het leven was gekomen,177 trouwde zijn 
vrouw Catarina Maria Lamberg, met Maximillian Arnošt, een Moravische edel-
man, die deel uitmaakte van de familie Vlašim. Zij verhuisde naar zijn landgoed 
Bítov (Dui. Vöttau) en nam de bibliotheek met zich mee. Er kwamen nog 33 
boeken in de collectie, die in het bezit waren geweest van Ignac Vlašim (die in 
1655 was gestorven). Nadat de familie Vlašim was uitgestorven, kwamen het 
kasteel en de goederen daarin in handen van de familie Daun.178 Deze familie 
voegde niets toe aan de bibliotheek. In de loop van de tijd werd de bibliotheek 
verwaarloosd en tenslotte vergeten. Ook ten tijde van de heropleving van de 

175  De pendelklok was in 1658 door Christiaan Huygens ontwikkeld als innovatie op het 
gebied van de exacte tijdsmeting. Ten tijde van Ádam Zrïnyi’s portret was het een modieuze 
noviteit in vele huishoudens van de gegoeden. 
176  Nadat Zrinyi’s weduwe Mária Zsófia (Marie Sophie) Löbl het slot verliet ten tijde van 
de arrestatie van Péter  werd er een officiële inventarisatie gemaakt van de eigendommen die 
zij had achtergelaten. Het document van 16 maart 1670 vermeldt een bibliotheek met vier 
boekenkasten. 
177  In 1691 bij de Slag van Slankamen( Szalánkemén) , waar het leger van Mustafa Köprülü 
een gevoelige nederlaag werd toegebracht. In de traditionele Kroatische historiografie is regel-
matig gesuggereerd dat Ádám Zrínyi in de rug werd geschoten en aldus in opdracht van hoger 
geplaatsten weloverwogen om het leven is gebracht (bijvoorbeeld in: Pavletić, 1994). Bewijzen 
hiervoor ontbreken echter.
178  Maria Lamberg had twee dochters bij haar tweede man,  maar geen zoon, dus de manne-
lijke lijn van deze familie was uitgestorven. Haar oudste dochter stierf kinderloos. De jongste 
dochter, Maria Leopoldina trouwde Heinrich Josef Daun. Hij erfde Bitov en zo bleef dit kas-
teel in bezit van deze familie. 
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belangstelling voor de Zrínyi’s was er niets bekend over de bibliotheek. Zo ver-
streken de jaren tot László Szluha in 1873 de bibliotheek ontdekte. Hij was 
privé-leraar in een welgestelde Weense familie (Pallavicini)  en maakte met de 
zoon des huizes een zomertrip langs Moravische kastelen. In een van die kas-
telen trof hij de bibliotheek in verwaarloosde staat aan. Hij riep de Hongaarse 
Academie van Wetenschappen op om actie te ondernemen, maar de Weense 
boekhandelaar Samuel Kende was hen te snel af. 179 Hij kocht de hele verzame-
ling op en verkocht die door aan de Koninklijke Bibliotheek van Zagreb.180 Na 
enkele niet volledig geslaagde pogingen om een wetenschappelijke bibliografie 
van de collectie op te maken,181 voltooide een Hongaars team van boekhistorici 
in 1991 een bibliografie die bewondering verdient.182 Ofschoon het werk enkele 
foutjes herbergt,183 is de grootste tekortkoming van deze catalogus dat het het 
grootste deel van haar research niet in het Engels presenteert, maar in het voor 
de internationale boekwetenschap ontoegankelijke Hongaars. Ik zal aan deze 
catalogus refereren als Klaniczay, hoewel het onderzoeksteam uit meerdere per-
sonen bestond. 184

179  Tussen Szluha en Kende zijn er in feite meerdere kleine tussenschakels, die ik hier onbe-
sproken laat. Zie daarvoor Klaniczay e.a. (1991), p. 43. In DamJanov (2000)  wordt per abuis 
gesproken van Sigmund Kende. Diens antiquariaat stond in de Heumühlgasse 3.
180  Vandaag: Nationale en Universiteitsbibliotheek – Nacionalna i sveučilišna knjižnica, af-
gekort NSK. Zie hierover ook p.1, noot 1.  
181  Namelijk: Samuel Kende -  Bibliotheca Zriniana. Die Bibliothek des Dichters Nicolaus 
Zrínyi, Wien, 1893; Zoltán Ferenczi - 1618-1918. Zrínyi-kiállítás [De Zrínyi-tentoon-
stelling]; Mária Drašenovich -  Zrínyi Miklós könyvjegyzetei [Aantekeningen in de boeken van 
Miklós Zrínyi] Pécs, 1934. Een flink deel van de Klaniczay-catalogus vormt een afrekening 
met deze vorige catalogi. Eindeloos wordt er op fouten en tekortkomingen gewezen. Aange-
zien deze vorige catalogi door hun catalogus in zekere zin overbodig zijn geworden, heeft die 
informatie aan relevantie verloren. 
182  Klaniczay, Tibor et al. (red.), A bibliotheca Zriniana története és állomáya. History  and 
stock of the Bibliotheca Zrininana, Boedapest, Argumentum Kiadó-Zrínyi i Kiadó, 1991. Ge-
deeltelijk ook toegankelijk op het internet: http://www.eruditio.hu/Zrínyi3d/rekonst/index.
html.  
183  Zo veronderstellen Klaniczay e.a. dat drie atlassen van Blaeu zijn verdwenen. Ze zijn 
echter ondergebracht in de cartografische collectie in hetzelfde gebouw. Voor een lijst met ge-
vonden fouten, zie Bijlage V. 
184  De medewerkers aan deze catalogus zijn: Gábor Hausner, Sándor Ivan Kovács, István 
Monok, Géza Orlovsky en Tibor Klaniczay.
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Analyse van het bestand
de structuur van de Bibliotheca Zriniana 

De Bibliotheca Zriniana bestaat uit 731 banden. De meerderheid daarvan is 
met zekerheid verzameld door Miklós Zrínyi. Toch is de bibliotheek geen mo-
nolithische eenheid. Het Klaniczay-team onderscheidt in haar catalogus zes ver-
schillende lagen.   

A. Nr. 1-423
Catalogus Omnium librorum biblit[h]ecae Chaktoriensis... Domini Comitis Nico-
lai a Zrinio
Dit is de catalogus die Zrínyi in 1662, twee jaar voor zijn overlijden liet op-
stellen. Er werden 423 banden geregistreerd. 228 daarvan zijn als eenheid op-
geslagen in de Nationale en Universiteitsbibliotheek van Zagreb; 195 banden 
moeten als verloren worden beschouwd. Toch maken ook deze banden deel 
uit van de collectie. De catalogus van 1662 verschaft enige bibliografische data 
(auteursnaam, soms ook editeursnaam, titel en formaat (vooral dat laatste vaak 
niet accuraat), waarmee een zekere of waarschijnlijke identificatie in veel geval-
len kan worden gemaakt.185 

B. Nr. 424-508
Boeken die aanwezig waren in Zrínyi’s bibliotheek, maar die niet zijn geregistreerd 
in de catalogus van 1662 
Dit zijn vaak banden met autobiografische marginalia, met werken die door 
Zrínyi zelf of in opdracht van Zrínyi zijn geschreven. Ook gaat het om boeken 
van voormalige eigenaren, wiens namen kunnen worden teruggevonden in de 
bestaande boeken, die terug te vinden zijn in de catalogus van 1662 staan, als-
mede de boeken van de familie Liszty, die in Čakovec terecht kwamen.  

      C. Nr. 509-624 
Boeken die waarschijnlijk deel uitmaakten van Zrínyi’s bibliotheek  
Alle boeken die voor 1664 uitkwamen, die niet zijn geregistreerd in de catalo-
gus van 1662 en die geen specifieke sporen hebben, die zouden kunnen bewij-
zen of uitsluiten dat ze tot Miklós’ bibliotheek hebben behoord. 

185  Maar zeker niet altijd. Over de foutieve inschattingen en twijfelgevallen, zie p. 77-78 en  
bijlage V.
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D.  Nr. 625-670
De boeken van  Ádám Zrínyi
Zijn eigen manuscripten, boeken met autografische aantekeningen of eige-
naarssporen; boeken die werden gepubliceerd tussen 1664 en 1691; boeken 
met eigendomssporen van een ander tussen 1664 en 1691.

E. Nr. 671-719
De boeken van Ignac Hyneks Vlašime.
De boeken met Vlašims eigendomssporen; boeken van andere Tsjechische of 
Silezische eigenaars, die in Vlašims bezit kwamen; manuscripten en drukwerk 
in het Tsjechisch of boeken met Tsjechische aantekeningen, gepubliceerd voor 
Vlašims dood (1655).

F. Nr. 720-731
Boeken die toevallig in Zrínyi’s bibliotheek zijn terechtgekomen 
Boeken gepubliceerd na 1691 of boeken die de eigendomssporen van een ander 
na 1691 hebben. Het gaat hier om boeken die niets met de Zrínyi’s of Bítov 
te maken hebben. Deze boeken hebben inscripties van latere Kroatische eige-
naars. Waarschijnlijk heeft Kende ze bij de collectie geplaatst (die hij als geheel 
verkocht) omdat ze interessant voor de aankoper, de universiteitsbibliotheek in 
Zagreb konden zijn.186

Groep C is een innovatie van het team Klaniczay ten opzichte van de eerdere 
bibliografieën.187 Het is, zoals zij zelf ook toegeven “de meest onzekere eenheid, 
omdat het alleen door negatieven wordt bepaald” en ze voegen toe “het is waar-
schijnlijk dat de meeste boeken van deze groep in eigendom waren van Zrínyi, 
maar er kunnen ook aankopen van Ádám Zrínyi of van de familie Vlašim tus-
sen zitten.”188

Maar hier kan eventueel nog wel wat op worden afgedongen. Er zouden in 
groep B ook boeken van Ádám Zrínyi kunnen zitten. Niet alle boeken met de 
namen van voormalige eigenaars die ook in de catalogus van 1662 zijn gevon-
den, hoeven te zijn verzameld door Miklós. Ádám zette immers het netwerk van 
zijn vader voort. Boeken circuleerden onder vrienden en standgenoten en het 
is goed mogelijk dat Ádám er enige van kreeg of verwierf na de dood van zijn 

186  Of gaat het om winkeldochters. Van Selm (1987) vermeldt dat veilingmeesters wel vaker 
onverkoopbaar materiaal stopten in de te veilen collectie van een overleden geleerde.   
187  Zie p. 73, n. 181. 
188  Klaniczay e.a. red. (1991), p. 103.
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vader. Het is ook niet uitgesloten dat Miklós’ eigen werken of werken die in zijn 
opdracht werden geschreven, werden aangeschaft door zijn zoon Ádám. Hij zet-
te immers de cultus van zijn vader voort en bediende zich soms ook van diens 
ex libris.189 Groep D schrijft alle boeken gepubliceerd tussen 1664 en 1691 toe 
aan Ádám, maar zouden die er ook niet later door anderen kunnen zijn bijge-
voegd en dus eigenlijk in categorie F horen? En zouden ten slotte boeken van 
voor 1664 die aan Ádám worden toegeschreven niet simpelweg uit zijn vaders 
bibliotheek afkomstig zijn (die nu immers zijn eigen bibliotheek was) en door 
hem van eigenaarssporen zijn voorzien? 
  Misschien is het goed als we begrip cultiveren voor de relativiteit van het eige-
naarschap – iets wat botst met de wens van de bibliograaf om te classificeren en 
zo scherp mogelijke lijnen te trekken. Het boek was een social agent die stand-
genoten, vrienden en familieleden met elkaar verbond. Veel boeken kunnen 
zijn uitgeleend door of aan Zrínyi of waren bedoeld om weer door te geven aan 
anderen. Ze kenden dus een rusteloos bestaan en met iedere beweging tussen 
personen werd het absolute idee van eigenaarschap een beetje verder uitgewist. 
Een dergelijke “bezitsrelativiteit” kunnen we ook goed onderkennen in het 
voor al in die tijd zeer belangrijke fenomeen van het schenken van boeken. Wat 
betekent eigenaarschap als iemand een boek cadeau krijgt en deze persoon het 
boek ongelezen wegstopt of doorgeeft of uitleent aan een ander?
  Naar mijn idee zadelen de categorieën B en C en zelfs D ons met teveel 
onzekerheden op om ze integraal te betrekken bij het onderzoek naar de aan-
wezigheid van Nederlandse boekcultuur bij de lezer Miklós Zrínyi. Ik zal deze 
categorieën er alleen bij betrekken als het gaat om een typering van het gehele 
corpus van de Bibliotheca Zriniana, los van de persoon Miklós Zrínyi. Voor 
het opstellen van een profiel van de lezer Miklós Zrínyi en diens kennis van 
en interesse voor de Nederlandse boekcultuur zal ik alleen een beroep doen op 
categorie A, de boeken die in opdracht van Zrínyi zelf op de cataloguslijst van 
1662 zijn gekomen.190  
  Is dit register opgesteld op basis van Zrínyi’s aanwijzingen en worden zijn 
persoonlijkheid en zijn relatie tot de wereld via de boeken erin weerspiegeld? 
Als dat zo is, dan zou de catalogus zelf ook deel kunnen uitmaken van het le-
zersonderzoek. Ook hierom zal ik alleen de titels, die in de catalogus van 1662 
staan gebruiken in mijn lezersonderzoek, titels die zowel naar bewaard gebleven 
als verdwenen titels verwijzen.  
189  Dit is met zekerheid vast te stellen voor K 641, 647, 651, 652 en 663. Daarin is Miklós 
Zrínyi’s ex libris Sors bona nihil aliud… ingeplakt. De boeken zijn uitgegeven tussen 1669 en 
1674 en 1669, dus ruim na het overlijden van Miklós. Meer over de ex librissen, p. 85, n. 207. 
190  Naast de onzekerheid voor het receptie-profiel zou ook het aantal te bespreken boeken 
(honderd) te groot zijn om dat in dit verband goed uit te voeren. 
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Wat er niet is (I): categorisatie van de verdwenen boeken
Dankzij de catalogus van 1662 kennen we de omvang van wat Zrínyi als zijn 
bibliotheek wilde laten vastleggen. Meer dan de helft van die titels is verdwe-
nen.191 Van de in totaal 114 titels uit de Lage Landen zijn er 64 verdwenen: 55 
uit de Noordelijke Nederlanden en negen uit de Zuidelijke Nederlanden.192 
Zo’n tweehonderd jaar later zijn nog vijf eens boeken verdwenen (waaronder 
merkwaardig genoeg vier uit Vlaanderen). Van de negen verdwenen boeken uit 
Vlaanderen zijn er dus vier pas na de herontdekking van de collectie verdwenen.
  Het hier gegeven overzicht omvat de complete Bibliotheca Zriniana. Dat is 
met inbegrip van de D- en E-sectie, dat zijn de kleine bijdragen van Ádám Zrín-
yi en Ignac Hynek s Vlašime en de C-sectie van twijfelaartjes tussen Miklós en 
Ádám. 
  De catalogus van 1662 vermeldt geen jaartal van publicatie, uitgever of uit-
geversstad en ook de overige informatie (auteur, editeur, titel) is soms onjuist of 
onvolledig. Klaniczay heeft bij alle catalogus-ingangen van de verloren boeken 
de meest waarschijnlijke editie geprobeerd te vinden. Ik heb ze voor wat betreft 
de neerlandica allemaal nagelopen. Voor iets minder dan de helft (21) van de 
55 verdwenen boeken uit de Noordelijke Nederlanden kan een 100% zekere 
identificatie worden opgesteld. Verwisseling met een andere editie is daar in 
feite niet mogelijk. Voor zeventien boeken is verwisseling met een andere editie 
van dezelfde uitgever mogelijk en voor nog eens zo’n aantal kan de titel ook op 
naam worden geschreven van een andere Nederlandse uitgever. In acht geval-
len, dus zo’n vijftien procent, kan niet worden uitgesloten dat een werk ook op 
conto van een buitenlandse uitgever kan worden geschreven. 
  Deze laatste groep is voor ons onderzoek, dat zich richt op de neerlandica, 
het meest problematisch. Deels betreft het hier werken van antieke auteurs die 
slechts summier worden omschreven (zoals: ‘Publij Ouidij Nasonis operum Tom. 
I’ of ‘L. Annaei Senecae Tragediae liber nouus in 4. uel potius 8’). De omschrijving 
blijft zonder vermelding van uitgever, plaats en jaar van uitgave. Wel wordt het 
formaat vermeld, maar dat gebeurt lang niet altijd betrouwbaar. Verder vinden 
we er vaak, maar ook niet altijd, de exacte titel en regelmatig de tekstbezorger. 
Zo lukt het in de meeste gevallen toch nog wel om een identificatie van de an-
tieke werken op te stellen.  
  Naast de te vage omschrijvingen van antieken (Seneca, Vergilius, Ovidius), 
zijn er ook enkele contemporaine titels waarvan identificatie als Nederlandse 
191  Wanneer en hoe dat verdwijnen is gebeurd weten we niet precies, maar het moet in de 
chaotische tijd tussen Péters arrestatie in 1671 en de aankomst van de bibliotheek op het slot 
van de nieuwe echtgenoot van Ádáms weduwe te traceren zijn. Overigens zijn er ook enkele 
boeken verdwenen, nadat Samuel Kende ze in 1892 had geregistreerd.
192  Aanwezig: 33 uit de Noordelijke Nederlanden en 17 uit de Zuidelijke Nederlanden.
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uitgave niet zeker is. Daaronder bevindt zich een werk van de auteur Clapmar. 
Er zijn uitgaven uit Bremen (1605, Weselius) en Frankfurt (1624). Nu is deze 
laatste in 4˚ terwijl de catalogus van 1662 stelt dat het formaat in 8˚ is. De 
formaatverschillen zijn echter ook daar waar positieve identificatie zeker is zo 
frequent, dat hier wel fouten moeten zijn gemaakt. Bij Anselmus de Boodt is 
niet uit te sluiten dat het om een Hannau-uitgave van 1609 gaat en bij Philipp 
Klüwer zijn er ook Braunschweig-uitgaven uit 1641 en 1652 in het spel. Ook 
hier gaat het team-Klaniczay af op het formaat, dat voor de Nederlandse uitga-
ven wel klopt, maar voor de Duitse niet. Op zich een correcte afweging, hoewel, 
zoals gezegd, ook bij positieve identificatie verschil in formaataanduiding ette-
lijke malen voorkomt, vooral tussen 8˚ en 12˚. 
  Het misschien wel meest mysterieuze werk uit de collectie is een boekje waar-
van alleen de titel zeker is: Observationes politicae super nuperis Galliae motibus. 
Niet alleen de auteur is onzeker,193 maar ook het jaar van uitgave, de uitgever 
en plaats van uitgave. Klaniczay schrijft het toe aan Jacob Marcus uit Leiden en 
noemt als jaartal 1649, STCN noemt Louis Elzevier uit Amsterdam, maar de 
British Library noemt ook Stettin, 1647 (Mamphrass).194 
  Het aantal afwezige boeken uit Vlaanderen is veel kleiner dan dat uit de 
Noordelijke Nederlanden: negen. Vijf daarvan verdwenen in de eerste decennia 
na Miklós’ dood. Van twee van die boeken is naar mijn idee een buitenlandse 
identificatie ook mogelijk. Van Wytfliets geografische werk Descriptiones Ptole-
maicae augmentum bestaat ook een editie uit Douai (Frankrijk) uit 1603. En 
van Plantijns samenbundeling van Mancinelli en Maior (Meier) bestaat ook een 
Franse uitgave (Parijs, de Marnef, 1583).

Thematische indeling
De gehele Bibliotheca Zriniana bestaat uit 731 banden (waaronder vijf manus-
cripten). 529 banden zijn bewaard gebleven, 197 banden die in de catalogus 
van 1662 vermeld zijn, zijn verloren gegaan, plus nog eens vijf banden die later 
door Samuel Kende zijn geregistreerd. 423 banden staan geregistreerd in de 
catalogus van 1662. Van deze 423 banden worden er 228 als aparte eenheid 
bewaard in de Nationale en Universiteitsbibliotheek van Zagreb; 202 banden  
moeten als verloren worden beschouwd. Deze collectie van 423 aanwezige en 
verloren titels vormt het focuspunt van dit onderzoek.
  In de segmenten B-F past het Klaniczay-team de tegenwoordig gangbare bi-
bliografische methodes toe: manuscripten apart van gedrukte boeken; boekti-

193  Het wordt uitgebreid besproken op p. 203-207.  
194  Zie p. 207, n. 474. 
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tels en niet banden als aparte nummers.195 In de A-categorie nam het Klanic-
zay-team, bij gebrek aan meer gegevens, de structuur van de catalogus van 1662 
over. Hier staan manuscripten dus tussen boeken en hier wordt een entree-een-
heid gevormd door een band en niet een titel. Zo is bijvoorbeeld Beyerlinck’s 
Magnum Theatrum, dat uit acht banden bestaat, ook uitgesmeerd over acht 
nummers. Maar we vinden ook individuele nummers met meerdere samenge-
bonden boektitels. Soms kan een boektitel nauwelijks een apart boek worden 
genoemd: entreenummer 171 bestaat uit 21 boektitels, waarvan de meeste 15-
40 pagina’s hebben. Al deze titels staan onder één nummer.196  
  De 423 banden beslaan 477 boektitels 197 en vijf manuscripten, die de catalo-
gus van 1662 verdeelt in elf groepen:  

I  HISTORICI ANTIQUI ROMANI ET ALII
II  HISTORICI OMNIS GENERIS ET NATIONIS MIXTIM
III  HISTORICI PANNONIAE ET ORIENTALUM
IV  POLITICI
V  MILITARES
VI  GEOGRAPHI ET COSMOGRAHI  [sic!]
VII  POETAE LATINI
VIII POETAE ITALI
IX  SCHOLASTICI
X  DOMESTICAE OECONOMIAE
XI  MISCELLANEI

Bij het classificeren van een collectie ging men volgens Van Selm doorgaans 
pragmatisch te werk. Er bestonden wel adviezen, 198 maar men liet zich voorna-

195  Bij de typering van de collectie zal ik de manuscripten meetellen bij het onderzoek naar 
thematiek, en taal, maar uiteraard niet naar herkomst (uitgever, uitgeversstad en –land).  
196  De complete Bibliotheca Zriniana (bestaande uit de fysiek aanwezige boeken plus de 
verdwenen boeken, waarvan de titels vermeld staan in de catalogus van 1662) telt 31 manus-
cripten, en niet 29, zoals de catalogus van Klaniczay stelt (p. 83): vijf in de catalogus van 1662 
(twee daarvan zijn verdwenen), elf in de B-sectie en vijf in de C-sectie, zeven manuscripten 
waren bezit van Ádám Zrínyi en drie van Ignac Hynek. Van de vijf manuscripten die ons het 
meest interesseren, die met een vermelding in de catalogus van 1662, zijn er twee onderge-
bracht bij de Hongaarse en Turkse geschiedenis van Hongarije, een bij Militaire wetenschap-
pen, een bij Latijnse letterkunde en een bij Landgoederenbeheer. Enkele manuscripten van 
Ádám Zrínyi betreffen aantekeningen van colleges die hij in Leuven liep. Een van die colle-
ge-manuscripten gaat over fortificatiebouw.       
197  In feite is niet exact vast te stellen hoeveel banden er in de Bibliotheca Zriniana waren, 
want verschillende verdwenen titels kunnen zijn samengebonden, zoals ook het geval is met 
een aantal aanwezige titels. 
198  Gabriel Naudé schreef in 1627 over de ordening van een boekcollectie:”Ie croy que le 
meilleur est touiours celuy qui est le plus facile, le moins intrigué, le plus naturel, vsité, & qui 
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melijk leiden door de aard en omvang van de betreffende boekencollectie. Zo is 
ook deze indeling een afspiegeling van de verhoudingen en prioriteiten binnen 
de collectie. Er zijn maar liefst drie verschillende categorieën voor ge schiedenis, 
waarbij vooral het onderscheid tussen algemene geschiedenis en geschiedenis 
van Pannonië en Turkije verbazing oproept. Dit onderscheid lijkt erop te wij zen 
dat de catalogus niet zonder Zrínyi’s instructies maar juist volgens zijn interesses 
en prioriteiten als lezer is opgesteld.199 De drie categorieën voor geschiedenis 
zijn namelijk bepaald ongewoon. Ze zijn nergens te vinden onder de classifi-
ceringsvoorbeelden die van Selm opsomt in Een menighte treffelijcke boeken. 
Maar een kijkje in de keuken dichterbij levert toch een verrassing op. In een 
catalogus van de later nog te bespreken Bibliotheca Esterházyana vinden we on-
der de zestien rubrieken, waarin de 1500 titels zijn onderverdeeld drie histori-
sche: Ecclesiastico-Historici, Politici et Historici en Historici de diversis animali-
bus. Toch is de gelijkenis schone schijn: de drie categorieën geschiedenis in de 
Bibliotheca Zriniana zijn bij Esterházy allemaal onder te brengen in de rubriek 
Politieke geschiedenis (Politici et historici). Kerkgeschiedenis en natuurhistori-
sche werken zijn bij Zrínyi zo goed als afwezig en kunnen dus ook geen aparte 
categorie vormen.200  

suit les Facltez de Theologie, Medicine, Iurisprudence, Histoire, Philosophie, Mathematiques, 
Humanitez, & Autres.” (Naudé – Advis pour dresser une bibliothèque, p. 100). Vaak werden 
ook taalgroepen onderscheiden en werden boeken onderverdeeld naar formaat. Bijvoorbeeld 
in de veilingcatalogus van de Dordtse geneesheer Servatius Faber, opgesteld door Louis (I) 
Elzevier in 1605: Libri theologici; Iuridici, Medici, Historici; Philosophici, mathematici et geome-
trae; Philologi, oratores et poetae, Libri Hispanici et Italici; Libri Gallici; Libri Germanici; Libri 
Musici. Al deze groepen werden onderscheiden in subcategorieën naar formaat, meestal: folio, 
quarto, octavo, decimosexto (van Selm, 1987, p. 85, 86). Opmerkelijk dat slechts twee cate-
gorieën enigszins overenkomen met een classificatierubriek bij Zrinyi: Historici en Philologi, 
oratores et poetae. Overigens gaat het bij van Selm om veilingcatalogi, opgesteld door boekver-
kopers, die met het vak vertrouwd waren. Ook voor het Nederlandse taalgebied zou bekeken 
kunnen worden of catalogi die niet zijn opgesteld door professionals in het vak (zoals het ge-
val is bij Zrinyi) wezenlijk andere categoriseringen kennen. Zie ook: E.I. Samurin – Geschichte 
der bibliothekarisch-bibliographischen Klassifikation, dl. I (Leipzig, 1964, vert. Willi Hoep).   
199  Over de gangbare indeling in ‘faculteiten’ in geleerdenbibliotheken van die tijd, zie van 
Selm (1987), p. 116. In de hieronder volgende beschrijving en de volgende tabellen houd ik 
voor het gemak mijn eigen benamingen aan, die een accurater beeld geven van de categorie 
dan de letterlijke benaming of vertaling. Zo heb ik Miscellanei niet in Diversen omgezet, maar 
in het feitelijk juistere Wetenschappen. Ook kies ik voor de benaming Letterkunde – Latijn, 
omdat er in deze categorie ook uit het Grieks vertaalde werken zijn te vinden (en daarnaast 
ook werk dat niet in het Latijn is geschreven of vertaald, zoals Zrínyi’s eigen Sirena van de 
Adria.
200  De overige categorieën bij Esterházy zijn: Ecclesiastici, Haretici, Scholastici, Juridici, Me-
dici, , Libri Botanici, Canonici, Diversi antiqui oratores, Astrologici, Topographici, Mathematici 
et Chymici, Geographici, Militares et Geometrici. Naast de rubriek Politici et Historici corres-
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Als diplomaat, politicus en legeraanvoerder in de tang tussen de Ottomanen 
en het eigen Habsburg bevond Zrínyi zich in een gecompliceerde positie. Wat 
betekende deze bibliotheek voor hem in deze situatie? Voor Zrínyi’s generatie 
hadden de lessen die konden worden geleerd van de Romeinse geschiedenis (I) 
nog directe relevantie voor de eigen tijd.201 Romeinse auteurs werden gezien 
als torenhoge voorbeelden, waar tijdgenoten slechts iets mee konden aanvan-
gen door op hun schouders te staan en mee te kijken. Zrínyi ontwikkelde een 
scherp oog voor de verhoudingen binnen Europa met categorie II, die we zou-
den kunnen omschrijven als Recente Europese geschiedenis. Zrínyi onderkent 
de specifieke plaats van zijn deel van Europa in de categorie die we Hongaarse 
en Turkse geschiedenis zouden kunnen noemen (III). Het is een contemporai-
ne collectie, een van de beste van zijn tijd, waaruit blijkt hoeveel zorg Zrínyi 
aan de dag legde om zijn streven naar meer zelfbeschikking voor zijn land in 
een historisch perspectief te plaatsen. Nauw verwant met deze drie categorieën 
is Politiek denken (IV), want de meeste auteurs presenteren hun reflecties op 
het politieke bedrijf en de politieke besluitvorming in een historische context. 
Vooral de antieke geschiedenis werd geacht instructies en richtlijnen voor het 
contemporaine politieke handelen te verschaffen.
  De actualiteit van Militaire wetenschap (V) loopt ook door van de Romeinse 
oorlogvoering tot aan de eigentijdse innovaties en ook deze categorie kan niet 
goed gescheiden worden van de andere. Juist voor de auteurs die Zrínyi het 
meest bewonderde waren politiek en militair optreden twee kanten van de-
zelfde medaille. Achter de Atlassen en geografische werken van categorie (VI) 
gaat meer schuil dan intellectuele nieuwsgierigheid. Zoals we later zullen zien, 
speelden politieke verhoudingen een grote rol bij de totstandkoming van de at-
lassen en representeerden ze ook bepaalde machtsverhoudingen. Zo hebben we 
met de categorieën I-VI een onscheidbaar cluster van nauw met elkaar verwante 
perspectieven op de politieke toestand. Voor Zrínyi vormden deze boeken een 
primaire bron van informatie en ideeën over de wereld, waarin hij moest optre-
den als politiek en militair bewindvoerder. In het tweede deel van deze studie 
zullen we analyseren hoe deze boeken als dragers van informatie en ideeën zijn 
wereld moeten hebben beïnvloed.
  We zouden een grote fout maken door het verzamelen van boeken in de cate-

ponderen feitelijk alleen de laatste twee rubrieken met een cataloguscategorie in de Bibliotheca 
Zriniana. Zie: Catalogus Librorum in Arce, & Bibliotheca Fraknó (1756). Een onderzoek 
naar de vroegmoderne Hongaarse catalogusclassificeringen is bij mijn weten nog niet uitge-
voerd. 
201  Dit is overigens een trend die aan de universiteiten in Zrínyi’s eigen tijd nog maar net 
aan het verflauwen is. Zie Wansink (1981), vooral het hoofdstuk over Boxhornius (p. 93-
107), die de leerstoel politieke wetenschappen in Leiden innam van 1638-1653.  
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gorieën VII en VIII, Letteren - Latijn en Letteren- Italiaans, af te doen als een 
snobistische hobby. Zrínyi schreef zelf poëzie die tegenwoordig in Hongarije 
wordt gezien als het hoogtepunt van de Hongaarse barokke epische poëzie. 
Aangezien het voor hem niet mogelijk was vrij rond te reizen en op lokatie te 
lezen of te verzamelen (als hij onderweg was, was dat voor oorlogsvoering of 
politiek overleg), was zijn bibliotheek de enige bron waar hij gebruik van kon 
maken. De bibliotheek laat ook zien welke literaire voorbeelden Zrínyi had. Je 
zou kunnen zeggen dat ook de literaire categorieën niet principieel te scheiden 
zijn van de categorieën I-VI. In zijn belangrijkste dichtwerk, De Belegering van 
Sziget, mythologiseert Zrínyi zijn eigen overgrootvader en daarmee blaast hij 
de reputatie van het hele geslacht Zrínyi, inclusief zichzelf, flink op. Dit zelf-
gecreëerde krediet had grote invloed op het beeld dat betrokkenen van hem 
hadden. Ook zijn non-fictieve teksten, de politiek-militaire opstellen, een po-
lemisch pamflet tegen Montecuccoli en zijn brieven lardeert Zrínyi met citaten 
uit antieke teksten.202 
  Categorie IX bestaat uit Naslagwerken en woordenboeken, maar ook wel 
werken van Cicero.203 Categorie X bevat boeken over het praktische beheer 
van landgoederen en werken over land- en tuinbouw; en ten slotte is er de 
schijnbaar ongestructureerde restcategorie Miscellanei (XI), die in feite bestaat 
uit een fraaie collectie wetenschappelijke werken, variërend van natuurkunde 
en mineralogie tot Egytische hiëroglyfen en wiskunde. Als je ervan uitgaat dat 
de categorieën VII-X voor de dichter en beheerder van landgoederen praktische 
relevantie hadden, is dit de enige groep boeken die Zrínyi vermoedelijk louter 
uit belangstelling verzamelde, zonder belang voor zijn positie en zijn functione-
ren.204 Ik zal deze categorie in het vervolg aanduiden als ‘Wetenschappen’. 

202  Het pamflet betreft een anoniem verschenen, retorisch geformuleerde aanklacht tegen 
Raymondo Montecuccoli, de opperbevelhebber van het keizerlijke leger, die Zrínyi’s grote 
tegenspeler in het Habsburgse bestel was. Over de brieven, zie p. 223, n. 259, over de poli-
tiek-militaire opstellen, zie p. 60-62 en p. 207-208.  
203  Misschien duidt dit erop dat Zrínyi het werk van deze auteur vooral gebruikte als leer-
boek voor de retorische praktijk. Het ontbreekt echter aan concrete gegevens om deze veron-
derstelling aan te nemen. 
204  Het is niet bekend of, maar wel onwaarschijnlijk dat Zrínyi zelf actief natuurweten-
schappelijke of alchemistische experimenten uitvoerde, zoals bijvoorbeeld Boldiszár Batthyán-
yi dat wel deed (over zijn bibliotheek, zie p. 134-138). De toparistocraat die naast diplomaat, 
bestuurder, militair aanvoerder en heel veel meer ook nog eens amateur-wetenschapper c.q. 
alchemist was, is iets wat nog wel thuishoort in de zestiende eeuw, maar wat ongewoon wordt 
in Zrínyi’s zeventiende eeuw. 
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Tabel I- aandeel van de boeken per categorie in de catalogus van 1662
  
Thema  Entreenr. Aantal   Aantal  Titel banden               titels       

 aandeel %                                          in totaal 
Antieke geschiedenis  1-39  39  42  9

Recente Europese    40-86  47  52  11
Geschiedenis

 
Hongaarse en Turkse  87-151 65  68  14
geschiedenis
 
Politiek denken       152-191 40  69  15

Militaire wetenschap 192-225 34  47  10

Geografie           226-259 34  29  6

Letteren – Latijn    260-324 65  64  13

Letteren - Italiaans  325-342 18  18  4

Naslagwerken         343-372 30  35  7

Landgoedbeheer     373-392 20  19  4

Wetenschappen       393-423 31  34  7

TOTAAL                423  477  100%

Zoals tabel I laat zien, is het aandeel van de verschillende categorieën opvallend 
gelijkmatig, in de meeste gevallen 10-15%.205 Letteren - Latijn en de Hongaarse 
en Turkse geschiedenis dragen bij met de meeste banden, Politiek denken met de 
meeste titels (veel pamfletten en korte polemische teksten). 
  Bijna tweederde van de collectie (cat. I-VI) hangt samen met kennis en richt-
lijnen voor politiek en militair optreden. De overblijvende categorie Weten-
schappen, zoals eerder gezegd vermoedelijk de enige zonder direct verband met 
positie van de lezer in kwestie vormt 6% van de collectie. Een overweldigende 
94% speelt dus een rol in het sociale functioneren van Zrínyi. De catalogus van 

205  Dit strookt met Van Selms idee dat catalogi vooral pragmatisch werden samengesteld 
(hij spreekt over catalogi opgesteld door veilinghouders). Rubrieken werden volgens hem 
samengevoegd als er op een bepaald wetenschapsgebied weinig boeken werden aangetroffen 
en indien de rubriek te groot dreigde te worden, werden de boeken nader geclassificeerd. Zie: 
Van Selm (1987), p. 86.
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1662 geeft dus de indruk dat Zrínyi zich omringde met boeken die voor hem 
directe relevantie hadden. Boeken waren meer werktuig of informatiedrager 
dan bewonderenswaardige objecten. Het is een utilitaire bibliotheek. Dat kan 
ook in de uitvoering van de boeken worden onderkend. De meesten zijn uit-
gevoerd in sober kalfsleer, zonder extra decoraties.206 Verder blijkt het verbond 
tussen politieke en militaire doelgerichtheid en bibliotheek ook uit het motto 
van zijn eerste ex libris: Nemo me impune lacesset (Niemand valt mij ongestraft 
aan).207

De bibliotheek was geen plaats om zich terug te trekken in renuntiatie en medi-
tatie. Dit was een documentatiecentrum voor alle relevante posities die Zrínyi 
innam, voor alle rollen die hij speelde. Hier schreef Zrínyi zijn pamfletten en 
essays en hier ontwikkelde hij zijn politieke en militaire strategieën. 
  Het pro-actieve en utilitaire karakter van deze bibliotheek blijkt ook uit een 
merkwaardig feit in de Bibliotheca Zriniana: de complete afwezigheid van de ca-

206  Net als de drukletter vormde de boekband een indicatie van het type lezerskring voor 
wie het boek bestemd was. Boeken werden meestal ter plaatse, bij de uitgever of drukker inge-
bonden en dat gebeurde op grond van de voorkeur die de aanschaffer te kennen gaf. Christof-
fel Plantijn, die oorspronkelijk boekbinder was, zette de Franse stijl voort: verfijnd, luxueus 
met geometrische figuren in goud op gekleurd leer. Die vinden we bij Zrínyi niet terug. De 
reden daarvan is dat boeken voor de export meestal als rollen werden getransporteerd en bij 
de boekhandelaar ter plaatse werden ingebonden. Aldaar kon een koper zijn keuze maken. 
Slappe, perkamenten omslagen waren goedkoop en duidden op een kortstondig gebruik. Ze 
werden bijvoorbeeld vaak voor schoolboeken gebruikt. Een leren band was een investering in 
het langdurig behoud van het op waarde geschatte boek. Het kon met losse stempels of pane-
len worden gedecoreerd. Zrínyi’s keuze voor sober leer wijst erop dat hij opteert voor behoud, 
maar niet voor decoratie.Er zijn echter ook enkele boeken, waaronder de gedichtenbundel van 
paus Urbanus VIII, die zijn uitgevoerd in chique rood marokijn  leer. Zie: W.K. Gnirrep, J.P. 
Gumbert, J.A. Szirmai – Kneep en binding: een terminologie voor de beschrijving van de con-
structies van oude boekbanden (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1992). Het deel over leren 
banden staat op p. 14-20. Dit gedetailleerde boektechnische werk is ook digitaal te lezen: 
www.boekbinderij-papyrus.nl/pdf/Kneepbinding.pdf.
207  Of: niemand valt me ongestraft lastig. Het ex libris werd in 1646 vervaardigd door de 
Weense graveur Elias Widemann. Zrínyi plakte het niet in al zijn boeken. Soms schreef hij het 
eigenhandig met de hand op de binnenzijde van het voorblad (zijn handschrift is herkenbaar). 
Het motto refereert aan het contact met de distel. Sinds 1687 is dit het officiële motto van 
de Ridderorde van de Distel en van enige Schotse regimenten in het Britse leger. Over sporen 
daarvoor is niet veel bekend. Zrínyi is dus een vroege gebruiker van een motto dat blijkbaar al 
in Europa circuleerde voordat de Schotten het zich eigen maakten. Overigens hanteren Zrínyi 
en graveur Widemann de spelling lacesset en genoemde orde en regimenten lacessit. Later heeft 
Miklós ook een ander ex libris laten maken, met het motto:  Sors bona, nihil aliud (Gewoon 
geluk, niets anders). Zoon Ádám gebruikte deze ex librissen soms voor zijn eigen boeken (zie 
p. 76, n. 189).  
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tegorie Theologie. In iedere Hongaarse particuliere bibliotheek in de zestiende 
en zeventiende eeuw was deze sectie prominent, vaak zelfs dominant aanwezig. 
Het is onmogelijk te veronderstellen dat Zrínyi onverschillig was over theolo-
gische zaken. Alleen al de familiegeschiedenis, heen en weer slingerend tussen 
katholicisme en protestantisme, maakte die onverschilligheid onmogelijk en in 
Zrínyi’s eigen tijd speelt de Contrareformatie een maatschappelijke hoofdrol.  

Boekhistoricus Ivan Kosić heeft de absentie van deze belangrijke categorie ver-
klaard door te stellen dat Zrínyi zijn theologische boeken waarschijnlijk heeft 
gedoneerd aan een instelling van de katholieke kerk, met de orden van de pau-
linisten en franciscanen als meest waarschijnlijke kandidaten.208 Dit is niet on-
mogelijk, maar de vraag blijft op welk moment en met welk motief Zrínyi 
zoiets gedaan zou hebben. Die vraag is des te prangender omdat Zrínyi een 
plotselinge en vroegtijdige dood stierf en op zijn sterfbed geen schenkingen kon 
verrichtten. Als deze boeken dus door anderen aan hem geschonken waren, zou 
Zrínyi ook na zijn schenking aan een klooster wel weer nieuwe boeken ont-
vangen hebben, maar ook die boeken ontbreken in de catalogus van 1662. Dit 
vormt een aanwijzing dat Zrínyi ze in ieder geval niet op de lijst wilde hebben.  

  Gezien het utilitaire karakter van de bibliotheek zouden we de studeerkamer 
als een “aanstuurkamer” kunnen zien en de boekenverzameling als de noodza-
kelijk middel voor het verwerven van kennis voor het ondernemen van de juiste 
actie. Om zich uitsluitend te omringen met werken die dit doel zouden dienen, 
moest selectief te werk worden gegaan. Het is daarom ook mijn hypothese dat 
de catalogus van 1662 niet is opgesteld om alle boeken die Zrínyi bezat op te 
sommen, maar om juist te schiften tussen de bruikbare en de niet-bruikbare, 
waaronder voor hem de boeken met theologische inhoud vielen. We kunnen 
immers aannemen dat het aantal boeken dat Zrínyi bezat of die ‘langskwamen’ 
(geschonken, uitgeleend, geërfd) veel groter was. Anderzijds gaf Zrínyi ook 
boeken uit zijn eigen collectie cadeau aan vrienden of contacten. Zo ontving 
Tol enkele Turkse boeken, die we nergens anders geregistreerd of genoemd vin-
den dan in Tols brief.209 
  Aangenomen wordt dat Zrínyi geen theologische boeken erfde van zijn va-
der. Dat vind ik niet zo waarschijnlijk. Daarbij zal hij zulke boeken ook als 
geschenk ontvangen hebben of in zijn eerste verzamelaarsjaren gekocht hebben. 
Daarom is het plausibel dat Zrínyi met deze catalogus een kerncollectie poogde 

208  “Zrínyi must have given the books treating theological issues, which he had probably 
received as a present, to the Paulinist monastery in Szentilona keeping the family vault and 
to the Franciscans in Csaktornya settled by himself in 1658.”(Blue blood, 2005/2007, p. 20). 
Ook Klaniczay e.a. (1991) volgt deze lijn. 
209  209 Zie p. 67. 
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te schei den van de andere boeken, die niet hoefden te worden vastgelegd en 
eventueel wél mochten doorstromen naar anderen. De redenen daarvoor kun-
nen ge zocht worden in het feit dat men vaak boeken kreeg die men niet wilde 
hebben (schenkingen, erfenissen) en dat er veel boeken waren die circuleerden 
onder vrienden en kennissen en dus niet als bezit geregistreerd konden worden. 
Dat eerste zou een verklaring kunnen vormen voor het frappante verschil in 
titelstructuur van boeken die in de catalogus van 1662 staan en boeken die er 
niet in zijn vastgelegd, maar wel bewaard zijn gebleven.  
  Zoals te lezen is in het hoofdstuk De persoon Miklós Zrínyi – de fenix met de 
dubbele loyaliteit had Zrínyi niets op met het heersende klimaat van de Contra-
reformatie. Zijn politieke handelen laat zien dat hij zich niet principieel verzet-
te tegen de moederkerk, waarnaar zijn vader was teruggekeerd, maar zich wel 
keerde tegen de politieke gevolgen van de Contrareformatie. In zijn opstellen 
maakte Zrínyi duidelijk dat hij zich niet wenste te laten beïnvloeden door deze 
mentaliteit. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er voor een afdeling 
Theologie geen plaats was in Zrínyi’s documentatie- en aansturingscentrum. 
De verzameling zoals die verschijnt in de catalogus van 1662 heeft daarvoor een 
te rationele compositie. Er werden geen boeken tussen gestoken, alleen maar 
omdat ze gekregen waren of omdat ze er nu eenmaal waren. Want niet alleen de 
sectie Theologie is afwezig, maar in feite ieder contemplatief georiënteerd boek. 
Het is opmerkelijk dat de catalogus van 1662 een hele reeks titels van Justus 
Lipsius heeft, maar niet De constantia,210 waarin ideeën aan de hand werden ge-
daan voor het ontwikkelen van een stoïcijnse houding in benarde tijden. Zrínyi 
bezat het wel, maar het kreeg geen plaats in de catalogus.211

  De studeerkamer was geen uitwijkplaats voor de realiteit. De bibliotheek was 
noch encyclopedisch, noch ideologisch, noch spiritueel georiënteerd. Dat blijkt 
ook uit het feit dat er in de catalogus van 1662 geen enkele bijbel te vinden is, 
terwijl die wel in de collectie zijn te vinden (in de B- en C-sectie vinden we drie 
bijbels). Er waren dus wel bijbels in vesting Čakovec, maar die maakten geen 
deel uit van Zrínyi’s werkbibliotheek.212 

210  De STCN telt van deze bestseller 22 Nederlandse edities tussen 1583 en 1675, dus ge-
middeld eens in de vier tot vijf jaar een nieuwe editie. De STCV vermeldt vier edities, tussen 
1599 en 1628. Zrinyi’s exemplaar (BZ 67, K 482) komt uit de vijfde editie, in 1591 uitge-
geven door de Officina Plantiniana onder leiding van Raphelengius in Leiden. Het formaat 
is 8º en het is samengebonden met drie andere werken (van de auteurs Philippe de Mornay, 
Nicolaus Taurellus en John Stradling). 
211  Zrinyi bezat Lipsius’ populaire brievenboeken niet, noch enig eigen werk van Erasmus, 
die bij geen enkele standgenoot ontbreekt.
212  Het betreft K 445, K521 en K522. Opmerkelijk is dat alle drie de bijbels al in Zrínyi’s 
eigen tijd bepaald oud waren: daterend uit resp. 1573, 1581 en 1583. Dit is de tijd waarin 
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  Als je deze argumentatielijn volgt, is het niet meer vol te houden dat Zrínyi 
nauwelijks boeken heeft geërfd, alleen maar omdat die niet in de catalogus van 
1662 terug te vinden zijn. Het is naar mijn idee niet aannemelijk dat Miklós 
geen boeken bezat van zijn grootvader, die zelf een drukkerij op zijn landgoed 
had,213 of van zijn vader, die gedichten schreef. Aangenomen mag worden dat 
er op Zrínyi’s slot veel meer boeken waren, hetzij in eigendom, hetzij langs-
drijvend. Daarom moet Zrínyi m.i. een groep boeken zowel fysiek (een aparte 
kamer) als hiërarchisch (op de lijst van 1662) van de andere boeken hebben 
afgescheiden. Die andere boeken zouden in andere kamers met een meer so-
ciale functie kunnen hebben gestaan en een deel daarvan zou bij gelegenheid 
kunnen zijn gedoneerd aan vrienden, partners of standgenoten, zoals ook Tol 
overkwam. 
  Met deze argumentatielijn kan worden voorkomen dat we de last van de ver-
klaring voor een afwezige categorie leggen bij een donatie waarvan we in feite 
niets weten. Ik laat daarmee open of die schenking aan een religieuze orde ge-
maakt is of dat die boeken via andere kanalen zijn verdwenen. Relevant is naar 
mijn idee dat de boeken opzettelijk zijn afgescheiden. Daarmee hebben we het 
eerste mij bekende geval van een catalogus die wordt opgesteld, niet louter om 
de titels bijeen te brengen, maar ook om titels uit te sluiten.214

Zrínyi’s protestante grootvader György  IV een actieve boekenkoper was. Waar zijn de bijbels 
uit Zrínyi’s eigen tijd of waren die er niet? 
213  Zie p. 133, n. 225.  
214  Voor wat betreft veilingcatalogi is al langer bekend dat zij geen volstrekt betrouwbaar 
beeld geven van het boekenbezit van de eigenaar in kwestie. In Een menighte treffelijcke boec-
ken somde Van Selm (p. 97) tien redenen daarvoor op: het kan zijn dat slechts een deel van 
een particuliere bibliotheek werd geveild; dat een omvangrijke collectie verspreid over maan-
den of jaren werd verkocht; dat een gedeelte van het boekenbezit werd geschonken aan een in-
stitutionele bibliotheek (Scaliger); dat een eigenaar voor zijn dood al werken van de hand deed 
die hij niet meer nodig had (Vulcanus); dat de eigenaar bepaalde uitgeleende boeken  voor 
zijn dood nog niet had teruggekregen; dat erfgenamen een deel van de collectie achterhielden, 
omdat ze meenden dat deze titels de reputatie van de overledene zouden kunnen schaden 
(zie hiervoor de zeer instructieve noot 77, p. 132 bij Van Selm); dat erfgenamen delen van de 
collectie voor zichzelf hielden, hetzij omdat ze deze boeken waardevol vonden  (Constantijn 
Huygens), hetzij voor de scholing van de kinderen ( Daniel van der Meulen), hetzij omdat 
men bijvoorbeeld bijbels als typisch familiebezit en niet als particulier bezit beschouwde. In 
deze passage vermeldt Van Selm niet dat er vóór de veiling niet alleen boeken konden worden 
verwijderd uit de particuliere collectie van een overledene, maar ook worden toegevoegd. Een 
veilingmeester was vaak zelf uitgever (Van Selm, p. 33) en soms zag deze zijn kans schoon 
om van wat onverkoopbare winkeldochters af te komen door ze in een veilingcollectie op te 
nemen. In al deze gevallen, en nu dus ook in het geval van Zrínyi valt de catalogus niet samen 
met het daadwerkelijke boekenbezit.
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De actualiteit van de boeken 

Niet alle boeken in Zrínyi’s collectie zijn aangeschaft via boekhandelaren. On-
geveer honderd boeken zijn waarschijnlijk afkomstig van de familie Líszty. Deze 
boeken zijn niet opgenomen in de catalogus van 1662.215 Op andere boeken 
zijn eigenaarssporen te vinden van leden van vorige generaties uit Zrínyi’s aris-
tocratische milieu, zoals Miklós Istvánffy, Sándor Mikulich, Péter Endrődy, 
György Ráttkay, István Balassa, György Thurzó en György Lippay. Van slechts 
twee boeken is met zekerheid vast te stellen dat ze hebben toebehoord tot zijn 
vader. Van boeken van grootvader György, die eind zestiende eeuw een drukke-
rijtje faciliteerde, is niets bekend, ofschoon de collectie meerdere boeken uit die 
tijd herbergt. De overige boeken, dat is toch het leeuwendeel, is via boekhan-
delaren aangeschaft. 
  Om een beeld te krijgen van wat voor soort boekenkoper Zrínyi was, om te 
zien waar hij op uit was, kan het van belang zijn te bekijken uit welke periodes 
de boeken van afkomstig zijn. Staan er in zijn bibliotheek oude of nieuwe boe-
ken en zijn er per thema verschillen te ontwaren? 216

215  In een aantal van deze boeken staat de naam van een lid van de Líszty familie, maar de 
boeken zonder naam zijn herkenbaar omdat ze op identieke wijze zijn genummerd. Zie ook p. 
233.   
216  De verdwenen boeken uit de catalogus van 1662 zijn meegerekend. Bij vier boeken on-
tbreekt het publicatiejaar.



91

Tabel II- Verspreiding van titels over periodes

                   1549        1550-1599 1600-1629 1630-1662

Antieke geschiedenis     11      9         7              15

Recente Europese           0     10         3              39
geschiedenis
 
Hongaarse en Turkse     3      23         8              34
geschiedenis

Politiek denken          0      3       10              53

Militaire wetenschap     1      5        4               17

Geografie               0    10               4               15

Letteren - Latijn           9    19      10              26

Letteren- Italiaans      0     4      10              4

Naslagwerken             3   13       8              10

Landgoedbeheer           3     0       6              10

Wetenschappen             1      8       3              22
 
TOTAAL             31  104      93            245

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt werd iets meer dan de helft van Zrínyi’s 
boeken in de laatste drie decennia van zijn leven gepubliceerd. Hij kocht dus 
nieuwe boeken, die een actueel beeld gaven van een bepaalde thematiek. Dit 
is vooral het geval met de categorie Recente Europese geschiedenis, waarin de 
boeken uit de periode 1630-1662 75% van het geheel uitmaken. In een snel 
veranderend Europa waren oudere boeken over dit thema ook snel verouderd. 
Zrínyi zocht naar de nieuwste publicaties. Hetzelfde geldt voor de politicologie. 
Ook dit thema was onderhevig aan vernieuwing en verandering. Bijblijven was 
van vitaal belang. 80% van de publicaties op dit gebied dateert uit het laatste 
decennium van Zrínyi’s leven. 
  Alleen bij Letterkunde - Italiaans en Militaire wetenschap is de categorie 
1630-1662 kleiner dan de voorgaande tijdvakken. In het geval van Militaire 
wetenschap is dat verrassend en moeilijk verklaarbaar. De structuur van het 
militaire bedrijf veranderde immers zo ingrijpend  dat historici voor de periode 
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tot 1660 wel spreken van een ‘militaire revolutie’. 217 Door een combinatie van 
innovaties werd het verdrijven van de Ottomanen uit Europa mogelijk. Dit 
geschiedde in fasen vanaf het eind van de zeventiende eeuw.
  Opmerkelijk mager is het aandeel van boeken uit het tijdvak 1600-1629, de 
periode die direct vooraf gaat aan Zrínyi’s actieve boekaankooptijd. Het aandeel 
is zelfs kleiner dan dat van de periode 1550-1599. In maar liefst zes categorieën 
vinden we de periode 1600-1629 in de tang tussen twee tijdvakken met een 
groter aantal van boeken. De opvallendste voorbeelden zijn de secties Hon-
gaarse en Turkse geschiedenis en Geografie. In beide gevallen accumuleerde en 
transformeerde kennis snel. Dat zien we terug bij de sterke positie van de peri-
ode 1630-1664, maar niet bij de daaraan voorafgaande periode. 
  Hoewel de boekproductie in Europa in deze tijd steeg,218 kan dit niet worden 
teruggevonden als aandeel in Zrínyi’s bibliotheek. Waarschijnlijk heeft Zrínyi 
zelf alleen nieuwer werk gekocht en geen ouder werk. Op grote schaal circuleer-
den de boeken onder de hoge adel van Hongarije. Is het mogelijk dat Zrínyi 
alleen de beste ‘oudere’ publicaties uit deze stroom boeken viste en de rest liet 
gaan? 

Talen in de catalogus van 1662
Zrínyi had scholing ontvangen in het Hongaars, Latijn, Italiaans en in mindere 
mate Duits. De opmars van het Frans als taal van de hogere klassen begon in 
Centraal en Oost-Europa pas in de decennia na Zrínyi’s dood. De catalogus van 
1662 bevat slechts vier publicaties in het Frans, allemaal korte essays over po-
litiek. Er is slechts één boek in het Hongaars (over Hongaarse geschiedenis) en 
ook één in het Nederlands (militaire wetenschap). Omwille van het overzicht 
heb ik die drie talen uit de volgende tabel weggelaten. 

217  De organisatorische revolutie dateert al van het laatste decennium van de zestiende eeuw. 
Die kan grotendeels op naam worden geschreven van Justus Lipsius als theoreticus en prins 
Maurits als man die de ideeën in de praktijk realiseerde. In de daarop volgende decennia vond 
verdere implementatie van die ideeën plaats, gecombineerd met technische verbeteringen (lichte-
re wapens waardoor de mobiliteit vergroot werd en aanzienlijk grotere legers). Meer over de door 
M. Roberts gemunte de term ‘militaire revolutie’, zie p. 212, n. 483 en p. 225, n. 503.
218  Zie website: Benutzer website: Olaf Simons/Buchhandelstatistiken op de.wikipedia.org 
(laatst geraadpleegd op 1.11.2013). De auteur zegt de statistische gegevens over de Duitse en 
Engelse boekenmarkten speciaal voor wikipedia samengebracht en dat daarom bronvermel-
ding ontbreekt. Dit als excuus voor het ongebruikelijke aanhalen uit wikipedia voor studie-
doeleinden. 
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Tabel III- aanwezigheid van talen per categorie 
   
                    Lat.   It. Dui.   
Antieke geschiedenis   34      8 -

Recente Eur. gesch.   29      21 -
 
Hongaarse en Turkse    41   37 -
geschiedenis

Politiek denken       37  22 3   

Militaire wetenschap    19  17         11   

Geografie             23      5 1 

Letteren – Latijn     64     - -

Letteren – Italiaans   -   18    -

Naslagwerken          24   5    -

Landgoederenbeheer   3    13        2   

Wetenschappen       32  2    -

TOTAAL:             306  148 18  

Het taaie Latijn
Het overwicht van het Latijn is duidelijk: 65% van de boeken is in het Latijn, 
31% in het Italiaans en 4% in het Duits. Deze dominantie verrast, zeker als in 
ogenschouw wordt genomen dat de bibliotheek grotendeels werd samengesteld 
tussen 1640 en 1664 en we rekenen op een sterkere positie van de volkstalen, 
die immers al een eeuw lang in opmars waren. Ofschoon we met kleine kwan-
titeiten te maken hebben kan een nader onderzoek misschien toch inzichten 
verschaffen.
  In de Bibliotheca Zriniana domineert Latijn in de categorieën Antieke ge-
schiedenis, Geografie, Naslagwerken en Wetenschappen. Verder heeft het de 
overhand in iedere categorie, behalve Landgoederenbeheer en natuurlijk in de 
Italiaanse letteren. Wetenschappelijke werken in de categorie Miscellanei (We-
tenschappen) vinden we bijna uitsluitend in het Latijn. Aan het andere uiterste 
van de schaal vinden we de categorie Landgoederenbeheer, die alleen boeken 
in volkstalen heeft. Tussen deze twee extremen van puur Latijn en uitsluitend 
de volkstaal bevinden zich alle andere categorieën. Zrínyi’s boekenbezit sugge-
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reert dat de glijdende schaal van voornamelijk Latijn naar helemaal geen Latijn 
samenhangt met het al dan niet klassegebonden zijn van een categorie. Hoe 
exclusiever de doelgroep is, hoe meer aan het Latijn wordt vastgehouden. Hoe 
meer ‘klassevrij’  een boek is, des te meer komt de volkstaal in aanmerking. 
  De resultaten die de tabel laat zien geven niet alleen een beeld van Zrínyi’s 
talige voorkeuren per categorie. De voorkeur die hier tevoorschijn komt hangt 
ook af van het aanbod, van de beschikbaarheid van titels in een categorie in een 
bepaalde taal. Het is niet toevallig dat er een correspondentie is tussen de taal-
structuur in Zrínyi’s natuurwetenschappelijke collectie en het feit dat er over 
de natuurwetenschappen rond 1650 voornamelijk in het Latijn werd gepubli-
ceerd. Daarom kan er voorzichtig gekeken worden of de talen per categorie in 
de Bibliotheca Zriniana ook een beeld geven van de algemene status van een taal 
en van het uitgeversbeleid. Dit dient met een slag om de arm te gebeuren om-
dat er altijd kans is op vertekening door de eigen voorkeuren van Zrínyi. Toch 
kunnen er juist uit kleinere studies of deelstudies interessante nuanceringen 
tevoorschijn komen, die kunnen dienen als hypothese voor nader onderzoek 
met grotere kwantiteiten. Daarom kan de samenstelling van de collectie bijdra-
gen aan de beeldvorming van wat rond 1650 de relatie was tussen Latijn en de 
volkstalen in deze categorieën.
  Zo is te zien dat Latijn helemaal niet zo ondubbelzinnig op de terug tocht 
is.219 Het is niet zo dat alleen de meest geleerde werken in het Latijn werden 
uitgegeven en de rest in een volkstaal. Latijn en de volkstalen houden elkaar 
in balans in de categorieën Recente Europese geschiedenis, Geschiedenis van 
Hongarije en Turkije en Politiek en Militaire wetenschappen, met een lichte 
voorkeur voor het Latijn. De boeken in deze categorieën waren niet bedoeld 
voor kleine kringen aan de universiteiten, maar zijn toch niet in een volkstaal 
gepubliceerd. Er bestond voor deze boeken belangstelling van de hogere klassen 

219  Een aanname die vaak iets te gemakkelijk uitgesproken wordt. Bijvoorbeeld: ‘Au XVII-e 
siècle, les langues nationales apparaissent un peu partout cristallisées…. Enfin, le latin cesse 
d’étre employé peu à peu et tend à devenir une langue morte’. (Febvre en Martin (1999), p. 
439-440. Het is in de zeventiende eeuw (en deels ook daarna!) allerminst un peu partout, de 
regionale verschillen zijn groot. En ook het geleidelijke karakter (peu à peu) kan ik niet on-
derschrijven. De verschillen worden vooral bepaald door thematiek en land van uitgave. Het 
Neo-latijn blijft in de zeventiende eeuw op verschillende terreinen en in verschillende segmen-
ten springlevend. Dit blijkt ook wel uit het fonds van Louis Elzevier, die tussen 1638 en 1655 
hoofdfirmant was van het Amsterdamse huis. Zijn fonds kent meer dan zes keer zo veel titels 
in het Latijn dan in het Frans: 187 in het Latijn, dertig in het Frans (gevolgd door dertien in 
het Duits, vier in het Nederlands en twee in het Italiaans. Zie: J. Kingma – Uitgaven met ver-
strekkende gevolgen. De Elzeviers als verspreiders van nieuwe denkbeelden,  in: Dongelmans 
(e.a.) red. (2000), p. 108.
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door heel Europa heen, die het Latijn als hun cultuurtaal deelden. Hier is in 
feite sprake van een kleine, maar belangrijke differentiatie. Die is niet chronolo-
gisch van aard, maar thematisch: hoe minder theoretisch en hoe meer praktisch 
een thema was, des te vaker werd de volkstaal gekozen. Zo verschuift in de 
Militaire wetenschap het evenwicht naar de volkstaal. 
  In Zríny’s bibliotheek zijn er net zoveel uitgaven in het Italiaans uit de perio-
de rond 1550 als uit de periode rond 1650. Aan de andere kant blijft het aan-
deel Latijn in de Duitse uitgaven van rond 1580 net zo groot als in de periode 
rond 1650. Als één particuliere bibliotheek inderdaad een signaal kan afgeven 
voor de verhouding tussen Latijn en de volkstalen, dan lijkt er eerder sprake te 
zijn van een ‘wapenstilstand’ tussen Latijn en de volkstalen dan van een opmars, 
na de aanvankelijke doorbraak van de volkstaal. 220 Elite-gerichte teksten in het 
Latijn en cross class teksten in de moedertaal, dat lijkt gedurende langere tijd het 
machtsevenwicht te zijn, ook in de tijd dat deze bibliotheek werd gevormd. 
  De hypothese dat de draai van Latijn naar de volkstaal met de jaren komt 
en dat deze in de zeventiende eeuw het einde van het Latijn betekent, kan niet 
worden bevestigd met de data die we hier hebben. Maar nogmaals, hier dient 
uiterste voorzichtigheid in acht te worden genomen. Het gaat om verhoudin-
gen binnen één bepaalde particuliere bibliotheek en die verhoudingen kunnen 
sterk gekleurd zijn door de preferenties van de eigenaar. 
 
Italiaans als ‘Latin-light’ of Neder-Latijn als Europese cultuurtaal?
Als de indruk die de kleine collectie van de Bibliotheca Zriniana geeft klopt, 
zou de beslissende factor voor de keuze tussen volkstaal en Latijn niet chrono-
logisch van aard zijn, maar categoriaal en lokaal. De Italianen, die het Latijn in 
de renaissance vernieuwden en verlevendigden, zouden deze in de wereld van 
het gedrukte boek ook weer als eerste hebben losgelaten ten gunste van de volk-
staal. In alle categorieën in de Bibliotheca Zriniana (behalve Wetenschappen) is 
de meerderheid van de titels gepubliceerd in Italië gepubliceerd in het Italiaans. 
Voor alle uitgaven uit de andere landen is dat het Latijn.   
  Nogmaals kan er voor vertekende beeldvorming worden gewaarschuwd. Het 
is waarschijnlijk dat Zrínyi gemakkelijker Italiaans dan Latijn las en waar moge-
lijk voor publicaties in deze taal koos. Zrínyi las ook diverse Franse publicaties 

220  Dit blijkt ook vaak als we de editiegeschiedenis van één enkele titel vervolgen. Bijvoor-
beeld Ludovico Guicciardini’s Descrittione di tutti Paessi Bassi, een in die tijd beroemd reis- en 
geschiedenisboek over de Nederlanden. Het beleefde veertien edities in de Republiek en het 
opmerkelijke is dat de eerste edities Frans- en Nederlandstalig zijn, volkstalige edities dus. La-
tijnse edities verschenen pas later op de markt en bleven door de decennia heen ook verschij-
nen (zie ook p. 149, n. 338). Ook van Machiavelli zijn de oudst bekende Nederlandse edities 
uitgaven in de volkstaal en verschijnen er pas later edities in het Latijn (zie p. 174, n. 276).   
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over politiek en de staat in Italiaanse vertaling. Toch is de aanwezigheid van 
talen niet louter gebonden aan de voorkeuren van de boekenbezitter. De boe-
kenlijst toont immers aan dat het Italiaans dieper is doorgedrongen in de hogere 
categorieën en de internationale thema’s. Zo zijn alle publicaties uit Italië over 
Hongaarse en Turkse geschiedenis in het Italiaans, terwijl alle publicaties uit 
Duitsland over dit thema in het Latijn aanwezig zijn. Een dergelijke oppositie 
in zo’n specialistisch veld verbaast. Italiaanse uitgevers konden het zich blijk-
baar veroorloven om in het Italiaans te publiceren en daarbij de buitenlandse 
cliëntèle niet te verliezen. Is het mogelijk dat het Italiaans lokaal in het post-re-
naissancistische tijdperk de rol heeft gespeeld van vervangende cultuurtaal, een 
soort ‘Latin-light’?221 
  Een indicatie voor de solide marktpositie van het Italiaans zou een catalogus 
van Abraham en Bonaventura Elzevier uit 1634 kunnen vormen. De lijst ver-
meldt ruim 500 titels in het Frans en meer dan 300 titels in het Italiaans, terwijl 
het bij de overige vernaculairen om verwaarloosbare aantallen gaat.222 Daar-
entegen biedt de STCN tot het jaar 1700 slechts 203 titels in het Italiaans.223 
Tussen 1650 en 1700 is de verhouding van aantallen titels in het Italiaans tot 
edities in het Latijn ongeveer 1:125 en in verhouding tot edities in het Frans 
ongeveer 1:100.224 Wat betreft de Nederlandse uitgeverswereld kan dus nauwe-

221  De hypothese dat het Italiaans gedurende enkele decennia de rol heeft gespreeld van lo-
kale internationale cultuurtaal die het Latijn verving, noopt tot nader onderzoek. Is er sprake 
van een regionaal internationaal effect of is de rol van het Italiaanse als internationale cultuur-
taal ook buiten de directe invloedsfeer meetbaar? Als er inderdaad sprake van een meetbaar 
effect is, zou er een interessant fenomeen gaande zijn: terwijl de politieke en culturele invloed 
van Italië snel terugloopt, breidt zich de invloed van het Italiaans als cultuurtaal nog even uit, 
waarschijnlijk vanwege de belangrijke rol die m.n. Venetië als uitgeversstad nog enige tijd 
blijft spelen. 
222  Catalogus librorum qui in Bibliopolio Elzeviriano venales extant (Leiden, 1634). Er bestaat 
een kopie in de bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen 
des Boekhandels. Voor een analyse van die catalogus, zie: H.J. Martin – Livre, pouvoirs et socié-
té à Paris aux XVII siècle (1598-1701) (Geneve, 1984), vol. I, p. 311, n. 32. Gevonden in: P.J. 
Hoftijzer – The English book in the seventeenth-century Dutch republic, p. 91, in: Hellinga 
e.a. (z.j.).  
223  Het merendeel van de Italiaanse titels op de verkoopcatalogus van Louis Elzevier is dus 
in Italië of in ieder geval buiten de Nederlandse republiek gedrukt. 
Een goede toetssteen voor de rol van het Italiaans als mogelijk vervangende internationale 
cultuurtaal en voor de vraag in hoeverre Nederlandse uitgevers daarbij betrokken waren is de 
bibliotheek van Nicolaas Heinsius. Van de 13.000 nummers van zijn bibliotheek is 85% in 
het Latijn en 10% in het Italiaans. Zie ook p. 251 n. 567.   
224  Ook de casus-Machiavelli pleit niet in het voordeel van de these dat het Italiaans een rol 
van belang speelde in de Nederlandse uitgeverswereld. Van de 35 edities die volgens STCN 
tot het jaar 1800 op de Nederlandse markt verschenen is er geen enkele in het Italiaans, de 



97

lijks gesproken worden van een belangwekkende opkomst van het Italiaans of 
een terugtocht van het Latijn. De cijfers van de STCN bevestigen een dergelijk 
krimpend aandeel in de tweede helft van de zeventiende eeuw overigens niet. 
Gedurende die hele periode ligt het aantal boekedities in het Latijn ongeveer 
10% hoger die die in het Frans. 225 In Midden- en Oost-Europa bleef de invloed 
van het Frans lange tijd miniem.
  De hypothese van het Italiaans als kortstondige internationale cultuurtaal 
tussen het terugtredende Latijn en het opkomende Frans kan uit deze cijfers 
niet bevestigd worden. Het Latijn heeft een taaier naleven dan doorgaans aan-
genomen wordt. Het is goed mogelijk dat Nederlandse uitgevers daar flink de 
hand in hebben gehad. De beperkte data uit de Bibliotheca Zriniana suggereren 
dat uitgevers uit grotere taal- en cultuurgebieden gebieden in de loop van de 
zeventiende eeuw uitgaven in de volkstaal gingen publiceren, die voorheen nog 
in het Latijn werden uitgebracht (krijgskunde, politiek, geografie). Zij trokken 
zich dus grotendeels terug op de binnenlandse afzetmarkt, die blijkbaar groot 
genoeg was. Het is goed mogelijk dat de Nederlandse uitgeverij in het interna-
tionale vacuüm is gestapt dat hier is ontstaan. Aangezien geen enkele volkstaal 
rond het midden van de zeventiende eeuw sterk genoeg was om de rol van 
internationale cultuurtaal over te nemen (dat zou het Frans pas enkele decen-
nia later doen) kon de Nederlandse uitgeverij met zijn uitgaven in het Latijn 
in die behoefte blijven voorzien. Dit zou twee gevolgen met zich meebrengen. 
Ten eerste beperkten uitgevers uit de grotere taal- en cultuurgebieden met hun 
keuze voor de volkstaal de mogelijkheden tot export. Dat versterkte de  positie 
van de Nederlandse uitgevers in de internationale uitgeverswereld, want zij ble-
ven wel aan een internationale cultuurtaal vasthouden. Diezelfde Nederlandse 
uitgevers zouden hierdoor de rol van het Latijn als pan-Europese cultuurtaal 
met enkele decennia hebben verlengd.226 Breder opgezet statistisch onderzoek 

taal waarin deze auteur schreef. De edities tussen 1615 en 1625 verschenen in het Nederlands, 
die tussen 1643 en 1658 vooral in het Latijn en die vanaf 1683 in het Frans. Dat het Latijn 
midden zeventiende eeuw terrein terug wint op de volkstaal mag opmerkelijk heten. Het pleit 
nogmaals voor een voorzichtige omgang met de these van een ‘geleidelijke, maar steeds verder 
doorzettende teruggang van het Latijn ten gunste van de volkstaal’. Dat het Frans uiteindelijk 
het Latijn verdringt als internationale cultuurtaal illustreert de Nederlandse editiegeschiedenis 
van Machiavelli weer wel mooi.  
225  Op basis van eigen onderzoek in de STCN.  
226  In termen van het wereldcultuurstelsel van talen (Heilbron, zie p. 36 n. 93) heeft geen 
land zich nog kunnen opwerpen tot kernland. In dit vacuüm zou een land met een ‘periferale’ 
taal, maar wel met een ‘kerneconomie’ (de Nederlandse Republiek) die kansen krijgen, want 
daar werd het langst vastgehouden aan het Latijn. Ook in oostelijk Europa (Polen, Hongarije) 
behield het Latijn veel langer dan in de grote cultuurblokken van westelijk Europa de status 
van algemene cultuurtaal. De uitgeverij kon daar echter wegens de (semi-)periferale economis-
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naar de verhouding tussen Latijn en de volkstaal in de verschillende nationale 
catalogi zou deze hypothese kunnen toetsen. 

Hongaars, Kroatisch en Engels
We vinden in Zrínyi’s collectie maar één boek in het Hongaars en geen enkel 
boek in het Kroatisch. Zoals we later zullen zien, werd er in Kroatië in de zeven-
tiende eeuw tot aan haar laatste decennium niets gepubliceerd.227 In Hongarije 
werd af en toe iets gepubliceerd, meestal op instigatie van de hoge aristocratie. 
Het ging dan vaak om stichtelijk werk voor het gewone volk, niet om publica-
ties die voor henzelf interessant konden zijn. Pas in de achttiende eeuw kwam er 
in Hongarije een flinke uitgeversactiviteit op gang.228 Het Engels is in deze tijd 
in continentaal Europa marginaal en ook in de Bibliotheca Zriniana volstrekt 
afwezig. 229 

che omstandigheden niet van profiteren.
227  Meer hierover op p. 149-160. 
228  Tussen 1640 en 1659 werden er 24 boeken in het Hongaars gepubliceerd in de Re-
publiek. Ze waren bedoeld voor de protestantse Hongaren die hier studeerden. Zie: Judit 
Vizkelety-Eczedy – The search for hidden Hungarica, in: David J. Shaw (red.) - Books beyond 
frontiers: the need for international collaboration in national retrospective bibliography. CERL 
papers III (Londen, Consortium of European Research Libraries, 2003). 
229  Misschien is de status van het Engels van toen te vergelijken met die van het Zweeds of 
het Nederlands tegenwoordig: een taal die in het internationale verkeer niet relevant is, maar 
waarvan kennis door contacten ter plaatse handig kan zijn. Jan van Vliet (de Leidse latinist Ja-
nus Vlitius, die ook in de Bibliotheca Zriniana aanwezig is (zie p. 256-257) viste steeds achter 
het net als er eervolle baantjes te verdelen waren, maar mocht wel mee met een onderhande-
lingsdelegatie van de Republiek naar Engeland, omdat hij Engels sprak, wat uitzonderlijk was 
in die tijd. “The dogs bark, the cocks crow, cows bleat like the English ones, and the men can 
speak no English”, zo is te lezen in Journey trip to Holland van William Brereton, die in 1634 
Holland aandoet. Zie: Paul G. Hoftijzer: The English book in the seventeenth century Dutch Re-
public, in: Hellinga e.a. red. (z.j.), p. 90.  
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Landen en steden in de catalogus van 1662 

Al direct vanaf de incunabeltijd waren gedrukte boeken internationale handel.230 
Tweehonderd jaar later was deze handel flink geëxpandeerd en had zich verder 
vertakt. In miniatuur valt er uit de Bibliotheca Zriniana een beeld te destilleren 
van de wereld van het boek rond het midden van de zeventiende eeuw. Achter 
de droge cijfers gaat een veld schuil aan Europese  uitgevers, boekverkopers en 
bemiddelaars. Zij werden begunstigd of gehinderd, door hun capaciteiten en 
financiële mogelijkheden, maar ook door externe omstandigheden. 
  Bijna de helft van Zrínyi’s boeken werd gepubliceerd in Italië, ruim een kwart 
in de Duitse landen en eenvijfde deel in de Lage Landen. Een bescheiden bij-
drage aan de Bibliotheca Zriniana van 7% wordt geleverd door Frankrijk en 
Oostenrijk en Zwitserland met bijna 5%. Het aandeel van Engeland, Hongarije 
en Tsjechië (allen twee titels) en Denemarken en Finland (beiden één titel) is te 
klein om in een percentage te worden uitgedrukt. 

Italië
Italië had al in het laatste kwart van de vijftiende eeuw de hoofdrol in de uit-
geverswereld overgenomen van de Duitse steden en behield haar dominante 
positie in de zestiende eeuw. In de zeventiende eeuw verzwakte de Italiaanse 
inbreng in de Europese boekenwereld steeds meer. Het Venetiaanse aandeel was 
vanouds het grootst en dat bleef het ook in de zeventiende eeuw. Ook in de 
Bibliotheca Zriniana overschaduwen Venetiaanse uitgevers hun collega’s uit de 
rest van Italië.  In de catalogus van 1662 is de stadsstaat het sterkst aanwezig 
in velden waar een intensief debat gaande was over politiek en de rol van de 
staat in de recente geschiedenis en de hedendaagse maatschappij. Aan de andere 
kant zien we dat de Duitse steden en de Lage Landen rond het midden van de 
zeventiende eeuw een belangrijk specialisme  hebben weggekaapt: antieke ge-
schiedenis en literatuur in het Latijn. 

230  Lotte Hellinga bespreekt de lotgevallen van verschillende Vlaamse en Noordnederlandse 
drukkers in Venetië en het overbrengen van Venetiaanse innovaties naar de Nederlanden. Zie 
Hellinga: Bookshop of the world, p. 11-31,  in : Dongelmans e.a. red. (2000). Ook de handel 
in grondstoffen, die nodig zijn voor de productie van boeken, zoals papier, inkt en mallen 
voor drukletters, was van meet af aan internationaal (zie Febvre en Martin (1999, p. 54-60. 
Over de komst van het papier naar Europa, ibid. p. 40-53. 
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Tabel IV- Aandeel van landen van herkomst van de boeken in de catalogus 
van 1662231

                   IT.      DU NL    OO FR. ZW.

Antieke geschiedenis  12        7 11        1  9 5

Recente Europese     19  13       4         1 5 7
geschiedenis
 
Hongaarse en Turkse   27        23*  5           6 3 2
geschiedenis 

Politiek denken         -      24  9           6 4 3

Militaire wetenschap  17       17* 11          1           -                 -

Geografie              5        4 12          1 4 3

Letteren - Latijn        7        8 27          6 - -

Letteren - Italiaans   18         -  - - - -

Naslagwerken           11       14  - - 7 1

Landgoederenbeheer  13         1  2 1 - 2

Wetenschappen         14         6  6 2 1 2

TOTAAL:            167     112 84        22 32 20

231  Het gaat dus om de landen waar de drukkers gevestigd waren. De afkorting NL staat 
hier voor de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden; DU de Duitse gebieden inclusief 
Straats burg en Dantzig. In 37 boeken wordt geen uitgeversplaats genoemd; landen met een 
klein aandeel heb ik niet vermeld in de tabel (Engeland, Denemarken, Finland, Hongarije, 
Tsjechië, Polen).  
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  Het kan bevreemden dat de titels uit de categorie Wetenschappen voorna-
melijk uit Italië komen. De reden kan worden gezocht in het educatieve mo-
nopolie dat Italië in het midden van de zeventiende eeuw nog steeds had voor 
Kroatië. Studenten uit Hongarije stroomden in de zeventiende eeuw in groten 
getale naar de universiteiten in West-Europa, ook naar Leiden en andere Ne-
derlandse universiteiten.232 Voor Kroaten leidde een intellectuele carrière echter 
hoofdzakelijk van de lokale jezuïetische gymnasia naar de Italiaanse educatieve 
instellingen. Zowel kerkelijk als wetenschappelijk vormde Italië vrijwel de enige 
horizon. Via Italië konden er vervolgens intellectuele contacten met de rest van 
Europa worden gelegd. Het feit dat Zrínyi’s wetenschappelijke collectie groten-
deels afkomstig is uit Rome getuigt van de invloed van dit Kroatisch-Italiaanse 
netwerk. Rome draagt vier maal minder titels bij als Venetië en levert alleen 
een substantiële bijdrage in Wetenschappen (33%). Toch staat het met 27 titels 
buiten bereik van de overige dertien Italiaanse steden. Florence draagt vijf titels 
bij, Milaan, Padua en Bologna vier en de andere negen steden minder dan vier. 
In het beperkte aandeel van de Italiaanse steden, zelfs Rome, kunnen we de ver-
zwakte culturele invloed van Italië onderkennen. De tijd van het humanisme, 
toen de wereld om Italië draaide, is voorbij. Humanistische ideeën waren allang 
opgepikt en verder ontwikkeld in Noord-Europa en in Zrínyi’s tijd stevende het 
noorden het zuiden in alle opzichten voorbij. Een belangrijke factor daarin is de 
ontwikkeling van het vroege kapitalisme. De boekenwereld was een kapitaalbe-
hoeftige sector, waardoor de noodzaak bestond om commerciëler te werken dan 
gebruikelijk was. In de zestiende eeuw was Venetië het grote exportcentrum van 
Europa, daarna werden Duitse uitgevers de grote boekenexporteurs en vanaf 
1630 namen de Nederlanders deze rol over.233 

Venetië
Venetië was boekenstad par excellence. Het kende een wijdvertakt mercantiel 
systeem, dat het hele Middellandse Zeegebied en Europa ten noorden van de 
Alpen omvatte. Quondam schat dat meer dan de helft van alle Italiaanse edities 

232  Zie: F. Teutsch – Die studierenden aus Ungarn und Siebenbürgen am Universität Leyden 
von 1575-1875. Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge 16 (1881), 
p. 204-226. Van Réka Bozzay: Der finanzielle Hintergrund der „pereginatio academica” der un-
garländischen Studenten an den niederländischen Universitäten. (Studiosorum et librorum pere-
grinatio, Szerk. August den Hollander, István Monok, Ferenc Postma, Amsterdam-Budapest, 
2006. 23-30. o.); - Die Reise ins Ausland. (Ungarische Studenten unterwegs in die Niederlande) 
(Staropolski ogląd świata – problem inności, Szerk. Filip Wolański, Toruń, 2007. 140-150.o.); 
Die Peregrination ungarländischer Studenten an der Universität Leiden 1595-1796. (Boedapest, 
2009. Felsőoktatástörténeti kiadványok 8. Kötet). 
233  Zie: Dongelmans (red.) e.a (2000), p. 145 en p. 156. 
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tussen 1465 en 1600 in Venetië is uitgegeven.234 Een kwart van alle boeken 
van de lijst van 1662 is gepubliceerd in Venetië. 65% van alle boeken uit Italië 
komt uit Venetië. Haar positie in de Bibliotheca Zriniana is zonder concurren-
tie. Venetië is de enige stad in de Bibliotheca Zriniana met een relevant aandeel 
in alle categorieën. Boeken uit Venetië zijn gelijkelijk verdeeld over alle thema’s, 
maar het aandeel piekt in Politiek denken (43%), Recente Europese geschiede-
nis (22%) en Italiaanse literatuur (op één na alles). De polsslag van de wereld in 
ontwikkeling moet in Venetië worden gevonden. Hier is het dat de boeken wer-
den geproduceerd over de recente geschiedenis en het nieuwe politieke denken, 
boeken op de rand van de traditionele academische disciplines, maar van het 
grootste belang voor eenieder die betrokken was in de strijd om de invulling van 
de politieke realiteit. Zelfs in de zwakste categorieën valt het aandeel niet onder 
de 12% (Letteren - Latijn, Geografie, Wetenschappen). Maar Venetië was primair 
een handelscentrum, geen academisch of kerkelijk centrum. Wetenschappen is 
ook de enige categorie waarin Rome sterker is dan Venetië en de enige waarin 
het Latijn sterker dan de volkstaal is. 
 
De Duitse steden
Buiten Venetië dragen Italiaanse steden met slechts 57 boeken uit maar liefst 
veertien steden bij aan de catalogus van 1662. De Duitse steden doen dat met 
101 boeken, verdeeld over 21 steden, een gemiddelde van vijf boeken per stad. 
Alleen Frankfurt met 35 boeken en Keulen met 22 boeken leveren een substan-
tiële bijdrage. Het enige hogere aandeel per thema ligt in de Recente Europese 
en de Hongaarse en Turkse geschiedenis in Frankfurt (resp. zeven en zes titels) 
en laatstgenoemde categorie in Keulen (acht titels). 
  De suggestie dat een onevenredig groot aantal Duitse steden participeert aan 
de Europese uitgeverscultuur235 is ook in de Bibliotheca Zriniana terug te vin-
den. Dit geldt niet alleen voor de zeventiende eeuw. Ook met zestiende-eeuwse 

234  Gevonden in: Richardson (1999), p. 6. Richardson refereert aan: Quondam: Mercanzia 
d’onore, mercanzia utile: produzione libraria e lavoro intelletuale a Venezia nel Cinquecento, 
in: Armando Petrucci (ed.) – Libri, editori e pubblico nell’Europa moderna: guida storica e criti-
ca (Bari, Laterza, 1977), p. 51-104. 
235  Zie: Friedrich Kapp - Geschichte des Deutschen Buchhandels bis in das siebzehnte Jahr-
hundert. Vol. I. (Leipzig, Börsenverein der der Deutschen Buchhändler, 1908); Geschichte des 
Deutschen Buchhandels vom Westphälischen Frieden bis zum Beginn der klassischen Litteratur-
periode (1648-1740). Vol. II.  (Leipzig, Börsenverein der der Deutschen Buchhändler, 1908), 
vooral p. 13-86. Vol II. Is door de Universiteit van Toronto gedigitaliseerd en op het internet 
gezet:  https://archive.org/stream/geschichtedesdeu02kappuoftpage/n5/mode/2up (laatst ge-
raadpleegd op 1.11.2013. Zie ook Bernhard Fabian (red.) – Handbuch deutscher historischer 
Bestände in Europa. Eine Ubersicht der Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken (Olms, Weid-
mann, 2001). 
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uitgaven dragen maar liefst negen Duitse steden bij. Periodiek is hier echter 
sprake van een discontinuïteit. We hebben al eerder gezien dat het aandeel van 
boeken uit de periode 1600-1629 achterblijft. Met 19% is dat aandeel zelfs iets 
minder dan dat van de voorafgaande periode (21%) en veel minder dan dat van 
de erop volgende periode (52%). Deze stagnatie kan beter worden begrepen als 
we de periodisering inperken tot alleen boeken uit de Duitse steden.

Tabel V: Het Duitse aandeel in de Catalogus van 1662236 

          Aantal  %  Correctie: gemiddeld 
                    aantal boeken/jaar
1500-1549   4    4 %   0,08 
1550-1599  33  33%  0,66
1600-1617  22  21%  1,22
1618-1648  121  2%  0,38
1649-1662  30  30%  2,14

TOTAAL:  101     100% 

De Dertigjarige Oorlog (1618-1648), die vooral de centrale Duitse landsstre-
ken in brand zette, liet ook zijn sporen na in de wereld van de productie en 
export van boeken. Verbindingen werden geblokkeerd of met de grootste moei-
te in stand gehouden en communicatie en transport konden vaak alleen op 
problematische wijze of helemaal niet plaatsvinden. Een verminderde boekver-
koop en –distributie is hiervan het gevolg.237 Mogelijk vindt dit zijn afdruk in 
de opmerkelijke discontinuïteit tussen 1618 en 1648 in de groei van het Duitse 
aandeel in de Bibliotheca Zriniana in de periode daarna.

 

236  De factor Correctie is ingevoerd omdat er sprake is van ongelijke periodes. Die ongelijke 
periodes moest ik wel invoeren om een mogelijke invloed van de Dertigjarige Oorlog (1618-
1648) te laten zien. Ook de periode daarna (1649-1664) is omgrensd door een historisch feit 
(het overlijden van Zrínyi) en dus niet recht te trekken met de andere tijdvakken.  
237  Dit blijkt bijvoorbeeld uit het staafdiagram dat de Duitse en Engelse boekproductie ver-
gelijkt over de periode van 1500-1800. De Duitse boekproductie keldert drastisch in de jaren 
1620 en 1630 en stabiliseert op dit lage niveau in de jaren 1640. Daarna zet de productiegroei 
weer in. Dezelfde structuur vertoont de grafiek die de titelproductie van beide landen verge-
lijkt. Zie:  Zie website: Benutzer website: Olaf Simons/Buchhandelstatistiken op de.Wikipe-
dia.org (laatst geraadpleegd op 1.11.2013). Echter wat betreft de (on-) mogelijkheid om de 
productie-omvang vast te stellen, zie Dijstelberge (2013) en alhier p. 243, n. 544.  
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Tabel VI: Het Venetiaanse aandeel in de Catalogus van 1662 
 
        Aantal      % Correctie: gemiddeld  
                    aantal boeken/jaar
1499-1549  10  10%   0,19
1550-1599  21  21%   0,42
1600-1617  12  12%   0,66
1618-1648  48  47%   1,59
1649-1662  10  10%   0,71

TOTAAL:  101  100%

Het Venetiaanse aandeel groeit per periode en bereikt zijn piek wanneer het 
Duitse aandeel haar minimum bereikt. Als de Duitse uitgeverij weer opkrab-
belt, valt het Venetiaanse aandeel drastisch naar beneden. 
  Het is opmerkelijk dat het Duitse en Venetiaanse aandeel in de Bibliotheca 
Zriniana vrijwel complementair zijn. Als dit micro-onderzoek een scherfje mag 
vormen in het beeld van de grote boekenstromen in Europa, zouden we ons 
kunnen afvragen kunnen of Venetië ook op Europees niveau van de proble-
matische Duitse boekexport tijdens de Dertigjarige Oorlog heeft geprofiteerd. 
Die oorlog had weliswaar een lokaal karakter, dus boeken konden wel gepro-
duceerd worden, maar het vervoer over land was moeilijker en gevaarlijker dan 
voorheen. En heeft deze omstandigheid, waar de Venetianen van profiteerden, 
hen verhinderd in te zien dat het allang aan invloed inboette op de Europese 
boekenmarkt? 
  Die Venetiaanse terugval is wat betreft de periode na de beëindiging van de 
Dertigjarige Oorlog (1649-1662) in het scherfje dat de Bibliotheca Zriniana 
vormt, op de voet te volgen. Dat geldt al evenzeer voor een andere trend: het 
feit dat er in de na-oorlogse periode definitief een nieuwe speler op de Europese 
boekenmarkt is, de Noordelijke Nederlanden. De micro-compositie van de ca-
talogus van 1662 is een opmerkelijke barometer  voor de Europese boekverkoop 
aan het maatschappelijke segment waar Zrínyi deel van uitmaakte. Wellicht kan 
meer onderzoek van particuliere collecties ook meer trends op micro-niveau aan 
het licht brengen en uitvergroten.
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Tabel VII: Het Noordnederlands aandeel in de Catalogus van 1662
        
       Aantal    %             Correctie: gemiddeld
                            aantal boeken/jaar
1-1549    0  0  0
1550-1599  2  3%  0,04
1600-1617  2     3%  0,11
1618-1648  23   36%  0,74
1649-1662  37   58%  2,64

TOTAAL:  64  100%

We zien dat het aandeel uit de Noordelijke Nederlanden in de laatste veertien 
jaar van de catalogus aanzienlijk stijgt. Zozeer zelfs dat er sprake lijkt te zijn van 
een paradigmatische verschuiving: Miklós Zrínyi wendt zich tot de Noord- Eu-
ropese boekenmarkt; Italië (inclusief Venetië) verliest op ingrijpende wijze haar 
aandeel in de boekaankopen. De laatste adem van renaissancistisch Italië lijkt 
uit Zrínyi’s bibliotheek te worden geknepen. Neem de laatste drie jaar van de 
catalogus:  

1660 
Wenen  Hongaarse en  Turkse geschiedenis
Ulm   Hongaarse en Turkse geschiedenis
Dantzig Hongaarse en Turkse geschiedenis
Londen  Wetenschappen
1661 
Wenen  Hongaarse en Turkse geschiedenis 
Amsterdam   Wetenschappen
Amsterdam   Wetenschappen
Leiden    Antieke geschiedenis
Leiden    Letteren - Latijn
1662
Wenen  Militaire wetenschap
Keulen  Militaire wetenschap
Halle   Militaire wetenschap
Amsterdam   Hongaarse en Turkse geschiedenis
Leiden Antieke geschiedenis
Leiden Letteren - Latijn
Leiden Letteren - Latijn
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Er werden zeventien titels aangeschaft in de drie jaar voor 10 oktober 1662, de 
afsluitdatum van de catalogus. Geen van deze titels is afkomstig uit Venetië of 
Italië. Ze zijn zonder uitzondering afkomstig uit ‘het noorden’: negen uit Hol-
land, vier uit Duitse steden, een uit Engeland en drie uit Wenen. Hoewel het 
goed mogelijk is dat Zrínyi al deze boeken in Venetië kocht, zou ook kunnen 
worden verondersteld dat Miklós Zrínyi zich in de laatste jaren heeft afgewend 
van Venetië en zijn boeken liet aankopen in Wenen. 

Hoe snel reist een boek?
De meeste boeken die zijn aangeschaft in de laatste jaren zijn verdwenen. We 
moeten het doen met de beschrijving van de catalogus van 1662. Daarin ont-
breekt echter een aanduiding voor de uitgever en het jaar van de uitgave. Het 
Klaniczay-team heeft voor al deze verdwenen boeken een bestaande editie voor-
gesteld als meest waarschijnlijke editie in de Bibliotheca Zriniana. Hier bespreek 
ik dat alleen voor de boeken, die door Nederlandse uitgevers in 1661 en 1662 
op de markt zijn gebracht en die in hetzelfde jaar in Zrínyi’s catalogus werden 
geregistreerd. 238 Als er een vroeger alternatief bestaat voor de door Klaniczay 
e.a. voorgestelde editie, is het probleem van het minieme tijdsverschil tussen 
moment van uitgave in de Nederlandse Republiek en de notering in de Catalo-
gus opgelost. Dat heb ik met behulp van de Short Title Catalogue van Nederland 
nader bekeken.
  Van de acht Nederlandse titels zijn er vijf zo goed als zeker in deze laatste 
jaren uitgegeven. In drie gevallen is er ook een vroeger alternatief voor handen. 
Voor die vijf boeken (en misschien ook voor de drie boeken uit Wenen, Halle 
en Keulen, waarvan ik de editiegeschiedenis niet heb uitgezocht) geldt dat ze 
vliegensvlug hun weg hebben gevonden van de drukpersen naar de boekenkast 
van Zrínyi. Dat geldt vooral voor de drie in 1662 uitgebrachte werken.239 
  Via welke contacten, afspraken en daadwerkelijke handen konden deze boe-
ken zo razendsnel eindigen in Miklós’ boekenkast? Hoe kon Zrínyi in de zeer 
korte tijd tussen het moment dat het boek van de persen rolde tot de aankoop 
hebben geweten van de titel? Werd er al ruim voordat begonnen werd met het 
drukken van een boek geadverteerd met de titel, zodat er  bestellingen konden 
worden geplaatst en de belangstelling alvast kon worden aangewakkerd? Hoe 
snel kon een aankooporder worden geplaatst, bevestigd, uitgevoerd en worden 
klaargemaakt voor verzending naar de tussenschakel tussen Hollandse uitgever 
en Čakovec en vandaaruit via dezelfde procedure naar Zrínyi zelf? De reis van 
de boeken van zo’n 1400 kilometer over land en nog veel meer over zee moet in 

238   Een bespreking van die gegevens is te vinden op p. 77-79.
239  Twee Ovidius-edities en een werk van Zermegh. 
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die tijd alleen al zonder enige langdurige onderbreking weken hebben geduurd. 
Of werden de boeken besteld, in de catalogus geregistreerd, maar nooit ontvan-
gen?240 Deze laatste optie staat open, omdat geen van de zeven boeken die zijn 
uitgegeven in 1662 in de bibliotheek aanwezig zijn. Daarmee zou mijn schif-
tingshypothese aan gewicht winnen: op de cataloguslijst ontbreken   bestaande 
boeken die ongewenst waren, maar anderzijds zijn gewenste boeken, die nog 
niet aanwezig zijn alvast in de lijst opgenomen.   

De catalogus van 1662 geeft dus het beeld van een Italiaanse uitgeverswereld 
in verval, de Duitse uitgeverij, met uitzondering van 1618-1648, continu aan-
wezig en een Noordnederlandse uitgeverij, die de laatste jaren een ware bloei 
doormaakt. Frankrijk heeft een aandeel van 7,3%  in de catalogus, Zwitserland 
4,5%. Ongeveer de helft van de boeken komt uit de zestiende eeuw. Vijftien 
van de zestien boeken die Basel levert aan de collectie komen uit de periode 
voor 1550. Parijs en Lyon tonen wat meer continuïteit dan Basel, maar hun 
aandeel in de Bibliotheca Zriniana in de zeventiende eeuw groeit niet door.241 
Nu is het bekend dat de censuur en de controle van pakketten met boeken aan 
de grenzen werden op den duur zo strikt werden doorgevoerd dat dit de Franse 
boekproductie verstikte, ook voor de internationale markten.242 Vormt Zrínyi’s 
boekenkast een kleine demonstratie van het onvermogen van de lamgelegde 
Franse uitgevers en distributeurs?  

Wenen
Wenen, de hoofdstad en het politieke centrum van Zrínyi’s professionele leven 
heeft niet het aandeel dat men zou verwachten. Het levert slechts twintig titels 

240  Als zo is, hebben we nog een geval van de registratie van boeken in de catalogus die er 
niet fysiek zijn. Later zullen we zien dat dit met Zrínyi’s Vegetius-uitgave uit Leiden ook zo 
was (zie p. 231-236).  
241  Over Basel als uitgeversstad: Alexandre Vanautgaerden – Pourquoi Bâle? Imprimerie et 
humanisme à Bâle avant l’arrivé d’Ērasme en 1514, in: Renaud Adam, Claude Sorgeloos en 
David J. Shaw (red.) – Urban networks and printing trade in Early Modern Europe (15th-18th 
century). Papers presented on 6 November 2009, at the CERL Seminar hosted by the Royal Library 
of Belgium, Brussels (Londen, Consortium of European Research Libraries, 2010). 
242  Lankhorst schrijft: “Om de boekproductie te kunnen controleren fungeerde het systeem 
van privilegeverlening, waarbij het manuscript van elk uit te geven boek bij het Bureau de la 
Chancelleria moest worden gedeponeerd ter goedkeuring. Beperking van het aantal uitgevers, 
hun concentratie in het Quartier de l’Université van Parijs en geregelde controlebezoeken 
door de Commissaire de police …. moesten ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk kansen 
werden geboden om boeken zonder privilege te drukken. Zware straffen dreigden hen, die 
zich niet aan de vastgestelde reglementen hielden.” (Lankhorst, z.j., p. 93-94). Zie ook Febvre 
en Martin (1999), p. 343-347.
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(4,2%), maar de cijfers tonen een opmerkelijke trend.
Tabel VIII: Het Weense aandeel in de catalogus van 1662 

      Aandeel   % Correctie: gemiddeld
                         aantal boeken/jaar
1-1549  1     5   0,02
1-1599  3    17  0,06
1-1648  0      0  0
1-1662  14 78  1,00

TOTAAL: 18 100

Het verwaarloosbare Weense aandeel van voor 1649 (vooral de complete afwe-
zigheid tussen 1600 en 1617) laat zien dat Zrínyi wat betreft de oudere boeken 
was aangewezen op de Venetiaanse en Italiaanse boekcultuur. Voor de boeken 
van na 1649, die dus nieuw uitkwamen in de tijd dat Zrínyi actief boeken ver-
wierf, is de lijst als volgt:  

Holland 37
Duitsland 30
Oostenrijk 14
Frankrijk 12 
Venetië   10
Rome  8

De Italiaanse invloed is gekrompen tot een bijrol en de stroom is, zoals we al 
eerder zagen, de laatste drie jaar uiteindelijk helemaal opgedroogd.  Zrínyi moet 
een grotere waarde in de boekenmarkt in het noorden hebben onderkend en 
zijn aandachtsterrein daarheen hebben verlegd. Het is mogelijk dat hij nieuwe 
boeken liet kopen in Wenen, niet omdat boeken uit het noorden niet voorhan-
den zouden zijn in Venetië, maar omdat de groei van het noordelijke aandeel 
bij boeken met een later uitgavejaar in de Bibliotheca Zriniana gepaard gaat met 
de daling van het Venetiaanse aandeel. De verschillen in landen en steden van 
herkomst van de oudere en nieuwere boeken kunnen er ook op wijzen dat de 
oudere boeken niet daadwerkelijk werden gekocht in boekwinkels (hoewel het 
normaal was om boeken van enkele decennia oud op voorraad te hebben). Veel 
oudere boeken kunnen in de verzameling zijn geraakt door schenkingen, ruilen 
en erfenissen. Daardoor wordt het zicht op het aankoopbeeld wat diffuser. 
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De anderen
Engeland is aanwezig met slechts één titel. Dat is gezien de Engelse uitgeverspo-
litiek ook niet zo opmerkelijk. De hogere productieprijzen door de papierprijs, 
de minder efficiënte organisatie in de drukkerij, strikte protectie-maatregelen 
voor gildes, vastgelegde prijzen en het exclusieve recht op boekproductie voor 
de stad Londen, ingesteld door de Stationer’s Company van gildes en de cen-
suurmaatregelen van de autoriteiten plaatsten Engeland buiten de Europese 
boekenwedijver.243 Deze situatie maakte het mogelijk dat er zelfs roofdrukken 
van Engelse uitgaven vanuit het buitenland goedkoper op de Engelse markt 
konden worden geplaatst.244 Denemarken brengt twee titels in, Finland een. 
De zeventiende eeuwse politieke grootmachten Spanje en Zweden ontbreken 
volledig op de lijst. Hongarije is met een titel aanwezig, Kroatië helemaal niet. 
Ook Polen en Tsjechië blijven achter.245 

243  The Stationer’s Company werd in 1557 ingesteld als een afspraak tussen de Kroon en 
de boekdrukkers. In ruil voor het toelaten van censuur werden de gilden economisch afge-
schermd tegen mogelijke concurrentie. Resultaat hiervan was dat Engeland tot zeker 1680 
een importland voor boeken bleef, vooral voor het Latijn, en dat de deuren voor roofdrukken 
wagenwijd open werden gezet. Er is tot die tijd ook geen universiteitsdrukkerij. Zie: Paul G. 
Hoftijzer: The English book in the seventeenth century Dutch Republic, in: Hellinga e.a. red. 
(z.j.), p. 92.
244  Dit is frequent het geval bij tekstbezorger Farnaby, zie p. 255-256. 
245  Zij kenden, net als Kroatië als uitgeversland een veelbelovende start. Tsjechië telt op z’n 
minst 35 incunabelen in de volkstaal. Zie Bošnjak (1970), p. 105-115.  
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Uitgevers in de catalogus van 1662 
   

Hoewel Zrínyi zijn boeken alleen in Venetië en misschien in Wenen liet kopen, 
bevat de lijst een enorm aantal steden van herkomst. De 437 titels met ver-
melding van de uitgeversstad zijn verspreid over 66 steden. Het is opmerkelijk 
dat er voor de samenstelling van de collectie van een internationale koper als 
Zrínyi (die toch heel bepaalde thematische interesses had) zoveel steden nodig 
zijn. Maar liefst vijftien Italiaanse steden en zelfs 22 Duitse. Tweederde van deze 
steden (45) leveren drie of minder titels aan de catalogus van 1662, 40% van de 
steden (27) slechts één titel. 
  Deze diversiteit is nog opvallender als we het uitgeversbestand analyseren. 
Er zijn 233 identificeerbare uitgevers, wat betekent dat een uitgever gemiddeld 
met twee titels bijdraagt aan het bestand. 53 Venetiaanse uitgevers dekken sa-
men 108 titels, weer gemiddeld twee per uitgever. Aangenomen mag worden 
dat Zrínyi kocht van een beperkt aantal boekverkopers, die ofwel zelf boeken 
uitgaven of alleen boeken doorverkochten.246 De grote diversiteit aan uitgevers-
namen en uitgeverssteden wijst op een uiterst vertakt netwerk aan ruilhandel.247 
  Voor alle boekverkopers, ook voor uitgevers, was het van belang een zo geva-
rieerd mogelijk aanbod te hebben, want dat was aantrekkelijk voor kopers, zo-
wel voor particulieren als voor andere boekhandelaars met wie men zaken deed. 
Daarom ruilden alle boekverkopende partijen graag boeken tegen elkaar en ac-
cepteerden ze die ook als betaling in natura. Ruil creëerde variatie en verhoogde 
de aantrekkelijkheid van het eigen aanbod. Pas door ruil kon een boek handelaar 
een breed assortiment creëren en dat was voor zijn collega’s niet anders. Daarom 
zullen boeken langs verschillende stations zijn verspreid door Europa voordat ze 
bij de particuliere koper thuis belandden.248  
  De lijst met stedennamen toont aan dat geografische afstand geen serieuze 

246  Voor de mogelijke aankopers en belangenbehartigers van Zrínyi in Venetië, zie p.122-
123.  
247  Dijstelberge en Verkruijsse (2010) spreken in verband met de Hollandse uitgeverij over 
‘een ingewikkeld netwerk waarin iedereen het uiteindelijk inderdaad blijkt te doen met iedereen’ 
(p. 160). Het gaat daarbij niet alleen om het verruilen van assortiment. Ook liet men boeken 
bij elkaar maken en sloot men leningen bij elkaar af. 
248  Men kan ook denken aan de boekenbeurzen van Frankfurt en Leipzig als ontmoetings-
plaats, waar boeken uit heel Europa hun weg naar toe vonden. De internationale invloed van 
die boekenbeurzen was in de zeventiende eeuw echter flink gekrompen. Zie: Dongelmans e.a. 
(red), 2000, p. 186, 190 en 191.  
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handicap was in de internationale boekenstroom en nabijheid geen bepalend 
voordeel. De metropool waaromheen Zrínyi’s politieke leven roteerde was We-
nen, een stad die slechts 23 boeken bijdraagt aan de catalogus. Graz levert twee 
boeken, Bratislava (waar de Zrínyi’s het jezuïtencollege bezochten) en het nabij 
gelegen Debrecen slechts één titel. Dat is net zo weinig als Uppsala, Salamanca, 
Treviso, Luxemburg, Harderwijk of Groningen en minder dan Utrecht of Leu-
ven (beiden drie titels).249 
  Dat er een universiteit is, speelt wel een belangrijke rol. Leiden is niet al-
leen in de Bibliotheca Zriniana een belangrijke uitgeversstad. In de STCN telt 
het bijna 30.000 meer treffers dan het qua inwonersaantal ongeveer even grote 
Haarlem. Van de 3270 boekedities uit Harderwijk is minder dan 3% afkomstig 
uit de meer dan 150 jaar voordat deze plaats (in 1648) universiteitsstad werd. 
Toch spelen belangrijke universiteitssteden en cultuurcentra als Parijs, Milaan 
en Madrid spelen in de Bibliotheca Zriniana een bescheiden rol met slechts resp. 
twaalf, drie en twee boektitels. Die laatste twee steden speelden in de Europese 
uitgeverswereld in Zrínyi’s tijd een zeer bescheiden rol. Natuurlijk kunnen hier-
voor de bekende redenen worden opgesomd: de papierprijzen, de ongunstige 
geldmarkt, het gebrek aan culturele participatie bij de hogere middenklassen, 
de monopolies en strikte regelgeving van de gildes en de censuur. Maar gaat er 
achter dit alles een ander fenomeen schuil? Kan het zijn dat gevestigde elites 
innovatie zagen als een bedreiging voor hun verworvenheden en meenden hun 
belangen te moeten afschermen, ook als zij zouden kunnen profiteren van de 
nieuwe situatie? 
  Het is opmerkelijk dat in Zrínyi’s bibliotheek kenniscentra met een grote 
reputatie een aandeel hebben dat niet groter is dan dat van tientallen kleinere 
stadjes, verspreid over heel Europa. Zrínyi betrok zijn boeken via Venetië, een 
van de belangrijkste economische en culturele centra van Europa. Toch blijkt 
dat een groot deel van de boeken die via deze metropool op zijn boekenplanken 
kwamen afkomstig zijn uit kleinere en politiek minder machtige steden. Kan 
dit tot de hypothese leiden dat kennis en faciliteiten niet waren opgesloten in 
de machtigste en grootste politieke centra, tenminste niet op zo’n schaal dat dit 
zou leiden tot monopolisering? 
  Welke steden waren dan die magneten die drukkers, uitgevers, boekverko-
pers, editeuren en auteurs aantrokken?250 Wanneer je de uitgeverssteden van de 

249  Hier moet worden aangetekend dat het in een aantal gevallen, zoals het boek uit Harder-
wijk, om verdwenen boeken gaat. De catalogus van 1662 levert data waarmee in veel gevallen 
een zekere of hoogstwaarschijnlijke identificatie van de editie, uitgever en uitgeversstad in 
kwestie kan worden opgesteld, maar er zijn ook gevallen bij waar dat minder zeker is. Hier-
over meer op p. 77-79.  
250  Ik wil er hierbij nogmaals op wijzen dat ik mijn analyse toepas op een klein bestand en 
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Bibliotheca Zriniana op een Europese kaart plaatst en nog zou vergroten naar 
aantallen aanwezige titels, doet er zich een interessant patroon voor. We zien een 
dikke streep, die dwars door Europa loopt, een lint van de Hollandse delta en 
Antwerpen langs steden aan de westelijke kant van Duitsland (Keulen, Frankfu-
rt am Main, Augsburg, Neurenberg) en oostelijk Frankrijk (Lyon, Straatsburg) 
even aarzelend vervagen in Noord-Italië en Oostenrijk (Milaan, Wenen) om 
een krachtige punt te zetten in Venetië. Het patroon doet sterk denken aan 
de hypothese van de ruggengraat van Europa, een serie steden in de late mid-
deleeuwen en de vroege moderne tijd die allen een hoge mate van autonomie 
deelden met een sterk ontwikkelde handelseconomie.251 Deze steden werden 
niet aan banden gelegd door hun overheden, ten minste veel minder dan gro-
te delen van Europa, zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Spaans en Oostenrijks 
Habsburg, Pruisen en Rusland. Internationale handelsbetrekkingen waren er 
volop in deze steden en daarom kon ook de boekproductie en –verkoop, als een 
bij uitstek kapitaalbehoeftige en op internationale verspreiding gerichte sector, 
juist hier tot bloei komen.  

Eenzelfde tendens naar variëteit in plaats van uniformiteit vinden we als we 
de uitgevers en steden aan elkaar relateren. Het is niet zo dat slechts enkele 
uitgevers de hoofdrol spelen: Venetië heeft haar 169 titels verspreid over 71 
uitgevers, een gemiddelde van 2,3 boektitels per uitgever; in Lyon is het ge-
middelde 3,5 titels per uitgever, in Frankfurt 2,1, in Rome 1,6 enz. Er is geen 
monopoliseringstendens te ontwaren, maar een tendens naar diversificatie. De 
praktijk van het steeds weer doorruilen van ongebonden boeken, die door de 

dat dit, mits goed toegepast, geen nadeel, maar een voordeel kan zijn. Juist een adelijke pri-
vé-bibliotheek, ergens in Europa kan iets onthullen over dat beperkte deel van de gehele boek-
productie dat internationaal mee kon tellen. Het is juist bij dit segment boeken en niet bij de 
boeken die binnen de landsgrenzen blijven, interessant te zien welk diversificatiepatroon van 
uitgevers en uitgeverssteden verschijnt. 
251  Het patroon van de verspreiding van de uitgeverssteden doet ook denken aan de kaartjes 
die bij Martin en Febvre (1958) te vinden zijn van de uitgeverssteden rond het jaar 1500. De 
gelijkenis suggereert dat de nieuwe drukpers snel (binnen enkele decennia) het laatmiddel-
eeuwse krachtenveld aan handelssteden voortzette en dat die ruimtelijke verhoudingen 150 
jaar later nog intact waren. De grenzen tussen de dichtbestippelde en de dun- of helemaal niet 
bestippelde gebieden vertonen ook een zekere gelijkenis met de grenslijn waarlangs het IJzeren 
Gordijn liep dat in de tweede helft van de twintigste eeuw West- en Oost-Europa scheidde. 
Dit verband is minder vergezocht dan het lijkt wanneer we het interpretatiemodel van Waller-
stein erop toepassen. Het taaie voortbestaan van de verdeling van kernzones, semi-periferale 
en periferale zones in economie en cultuur zou dan verstevigd zijn door de kapitaal vergende 
drukkerssector. Een studie naar het verband tussen het economische model voor de vroegmo-
derne ontwikkeling van Wallerstein en het cultuur-historische model van Eisenstein is voorzo-
ver ik weet nog niet verricht.  
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handen van meerdere professionals in meerdere landen gingen, zal zodoende 
hebben geleid tot de situatie dat er in Zrínyi’s boekenkast boeken stonden met 
een enorme variatie aan uitgevers en uitgeverssteden, terwijl die boeken maar in 
één plaats waren aangeschaft. Een voorlopige conclusie is dan ook dat de kennis 
en de faciliteiten die nodig zijn om boeken te produceren, het vermogen om 
kwalitatieve auteurs en editeurs aan te trekken en boeken te maken die inter-
nationaal aantrekkelijk zijn, in de kleinere Europese cultuurcentra niet minder 
ontwikkeld waren dan in de metropolen.
  Juist het succes van de Duitse en Nederlandse uitgeverssteden laat goed zien 
dat hoe gedecentraliseerder de politieke macht is, des te groter de kans op een 
succesvolle cultuur van boekproductie en boekhandel is. 19 van de 76 uitge-
verssteden in Zrínyi’s bibliotheek zijn Duitse steden (25%), zeven steden ko-
men uit de Lage Landen (9%). De Duitse steden dragen 112 boeken bij aan de 
catalogus van 1662, de Nederlanden 84. Dat is samen 45% van de titels met 
een uitgeverslokatie. 
  De Duitse steden hebben een aandeel van zes boeken per uitgeversstad en een 
gemiddelde van minder dan twee boeken per uitgever. Dit is in lijn met Venetië 
en de andere Europese steden. De cijfers tonen aan dat er tenminste bij Zrínyi 
niet zoiets bestaat als trouw aan een uitgever. Het kan zijn dat een koper trouw 
was aan een boekhandelaar, die boeken van verschillende uitgevers verzamelde. 
De grote variatie aan steden en uitgevers is verbazingwekkend voor onze tijd. 
Wij zouden verwachten dat uitgevers hun eigen niche ontwikkelen, waardoor 
ze zowel bij de klant als in de tussenhandel herkenbaar zijn. Het lijkt erop dat 
de zeventiende eeuwse boekverkoper voor zijn overleving afhing van een thema-
tisch a-selectieve uitruil van titels. Onder die omstandigheden wist een koper 
nooit precies wat hij kon verwachten van zo’n boekverkoper. 
  Hetzelfde geldt voor de uitgever. Zrínyi had er groot belang bij om de beste 
en nieuwste boeken te kopen op het gebied van Hongaarse en Turkse geschie-
denis (de meest actuele rubriek, zoals we hebben gezien). De 68 titels zijn uit-
gestrooid over 51 uitgevers in 28 steden. Er is geen uitgever in het spel die zo’n 
reputatie op dit gebied heeft opgebouwd dat een welgestelde koper als Zrínyi 
meer titels van hem afneemt. Kan het zo zijn dat de noodzaak te overleven in 
een situatie met vlijmscherpe concurrentie Europese uitgevers ervan weerhield 
een consistente lijst titels te publiceren (en daarmee een verwachtingspatroon 
en een reputatie)? Werd de beslissing over wat er uitgegeven moest worden 
opportunistisch bepaald: alles kan als er op dat moment maar kansen lijken op 
verkoop en als er goed ruilmateriaal in lijkt te zitten? 
Fondsbeleid en nestgeur zijn dan ook termen die oneigenlijk zijn te noemen 
voor deze tijd. Er is nauwelijks een uitgever te vinden met een reputatie die 
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solide genoeg is om er als koper te blijven hangen. Door de financiële druk 
en de concurrentiestrijd komt een thematische of kennisspecialisatie niet tot 
stand. Een opmerkelijke uitzondering op deze regel in deze tijd zijn precies de 
Nederlandse uitgevers. 
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De Nederlanden in de Bibliotheca Zriniana 

De Bibliotheca Zriniana bevat exact honderd boektitels uit de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden, waarvan 84 in de catalogus van 1662, dat is ongeveer 
19%. Venetië levert  108 titels, meer dan alle boeken uit de Nederlanden sa-
men; Lyon en Frankfurt dragen ongeveer hetzelfde bij als Amsterdam en Leiden 
(34 en 29 resp. 32 en 30). En toch, als we de hoeveelheden per uitgever verge-
lijken, verschijnt er een totaal ander beeld: 

 Tabel IX: Aantal titels  per uitgever in de catalogus van 1662 en het eerste en 
laatste jaar van uitgave  

1.  Elzevier        16   Leiden, Amsterdam    (1622-1661)
2.  Blaeu           14  Amsterdam  (1634-1657)
3.  Plantijn        12  Antwerpen  (1596-1634)
4. Janssonius     11*  Amsterdam  (1630-1656)
5. Cosmerovius  9  Wenen    (1649-1662)
6. Mascardi        8  Rome   (1642-1658)
   Giunti (et Baba)  8         Venetië                        (1618-1656)
7.  Pinelli           7         Venetië   (1613-1646)
    Gryphius         7         Lyon   (1539-1573)
8.  Hackius         6*      Leiden   (1639-1662)
9.  Hoffmann      5        Frankfurt  (1611-1646)
     Perna             5         Basel   (1572-1578)
     Barezzi           5         Venetië   (1591-1651)
     Ciotti               5         Venetië   (1605-1636)
     Tramezinno     5         Venetië   (1543-1550)
     Sarzini           5         Venetië   (1626-1640)
     Lucius          5    Helmstadt  (1592-1594)
*plus een co-productie Hackius-Janssonius 

Er is een duidelijke discrepantie tussen het beperkte Hollandse en Vlaamse aan-
deel in de Bibliotheca Zriniana enerzijds en het aandeel per  uitgever ander zijds. 
Terwijl het aandeel uit de Lage Landen om en nabij de 20% is, nemen de uit-
gevers de eerste, tweede, derde, vierde en achtste plaats in op de lijst van het 
aantal boeken per uitgever. Geografische positie of persoonlijke relaties kunnen 
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worden uitgesloten als begunstigende factoren. Zrínyi liet zijn agenten boekti-
tels in bepaalde velden aankopen en zo kwamen er onbedoeld titels van uitge-
vers uit de Lage Landen bij hem terecht. Met andere woorden: uitgevers uit de 
Nederlanden slaagden er als een van de weinigen in een consistent fonds op te 
bouwen, dat kon voldoen aan de verwachtingen van de internationale koper. 
Dit wordt des te duidelijker als we het aandeel uit de Lage Landen relateren aan 
de rubrieken van de catalogus van 1662.

Tabel X: Aandeel van de Nederlanden per categorie  in de catalogus van 1662 

Categorie       Totaal NL  %
      
Letteren-Latijn        65  27  42,18
Geografie            § 33   12  36,37
Antieke geschiedenis    39  9  23,7
Militaire wetenschap    50  11  22
Wetenschappen        30  6  20
Politiek denken        40  6  15
Hongaarse en Turkse    69  6  8,69 
geschiedenis
Landgoederenbeheer   18  2  11,1
Recente geschiedenis   47  4  8,5
Naslagwerken         29   1  3,45
Letteren - Italiaans       17   0  0 
TOTAAL:          437  84      17,81 (gemiddeld)

42% van Zrínyi’s collectie Letteren - Latijn komt uit de Nederlanden. 22 van 
de 40 titels die zijn gepubliceerd na 1600 werden in de Republiek gepubliceerd, 
meer dan de helft.252 Ondanks de bovengenoemde argumenten (gildes, censuur, 
belastingen, rentetarieven, grondstofprijzen) blijft de uitleg ietwat onbevredi-
gend waarom uitgevers- en universiteitssteden buiten de Noordelijke Neder-
landen hier niet tegen opgewassen waren. Antieke literatuur was immers een 
pan-Europees cultuurgoed, het had een hoge status en was geen nieuw feno-
meen. Waarom waren ook oudere universiteitssteden met een lange traditie in 
het bestuderen en publiceren van antieke literatuur niet in staat te concurreren? 
In de Hollandse uitgeverij vallen er een aantal zaken op hun plaats, waardoor 

252  Dit aandeel ligt in feite nog hoger als we de titels in deze rubriek uitzonderen die niets te 
maken hebben met antieke literatuur en soms ook niet in het Latijn zijn geschreven. Ander-
zijds is van enkele uitgaven niet met volledige zekerheid vast te stellen dat ze in de Nederlan-
den zijn uitgegeven (zie p. 77-79). 
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de voorwaarden worden gecreëerd voor een internationaal overwicht. Naast de 
gunstige economische en politieke factoren lijkt er al in de vroege jaren van de 
universiteit van Leiden een unieke constellatie te zijn gecreëerd, waarvan het 
meer dan honderd jaar de vruchten zal plukken. Met het fundament dat Justus 
Lipsius en diens opvolger Scaliger legden bracht het Leidse latinisme tientallen 
latinisten van het hoogste niveau voort. Vele van deze latinisten stonden deze 
uitgevers bij als tekstbezorger van antieke teksten.
  Toch domineert Leiden de lijst met Nederlandse uitgaven van literatuur in 
het Latijn niet. Tien edities komen uit Amsterdam, negen uit Leiden, de Ant-
werpse Plantijn vijf, Harderwijk en Utrecht ieder een. De productie van deze 
laatste twee steden kan worden verklaard uit het feit dat zij universiteitssteden 
waren. Het is ook mogelijk dat deze productie vanuit Leiden of Amsterdam was 
besteld. 
  Hoewel elzeviromania voor deze tijd een anachronisme was, werden de edities 
van Elzevier midden zeventiende eeuw al hogelijk gewaardeerd.253 De Elzeviers 
hadden met de lay out van hun boeken een markt voor zichzelf gecreëerd. De 
Amsterdamse uitgever Janssonius dekte vaak de onderkant van de markt voor 
literatuur in het Latijn.254 Zrínyi’s Janssoniana (bijvoorbeeld Cicero en Seneca) 
tonen een opvallende gelijkenis met de Duitse Reklam-edities van de klassieken, 
die de markt in de negentiende eeuw overspoelden. 
  Kortom, uitgevers uit de Lage Landen slaagden er als een van de weinigen in 
een herkenbaar specialisme te creëren, waarmee ze over heel Europa een reputa-
tie opbouwden. Die reputatie leidde tot verwachtingen wat betreft de themati-
sche inhoud en de kwaliteit van het boek als materieel object. Daardoor werden 
bestellingen gemakkelijker geplaatst en konden ook nieuw aangekondigde edi-
ties nog voor de uitgave op een welwillende ontvangst rekenen. 
  Een dergelijk niche lijkt ook het Latijn te zijn rond het midden en eind van 
de zeventiende eeuw. De Republiek beschikte over een internationaal invloed-
rijke uitgeverscultuur, maar een marginale eigen taal. Voor Nederlandse uitge-
vers fungeerde Latijn meer dan voor buitenlandse uitgevers als internationale 
253  Over de Elzevier-uitgaven als  geliefd verzamelobject, vooral in de achttiende en ne-
gentiende eeuw, zie bijvoorbeeld: J. Viardot - Het succes van de Elzevier-uitgaven bij de Franse 
verzamelaars. In Dongelmans e.a., red. (2000), p. 225-238. Zie ook de klassieker in het El-
zevier-onderzoek: Alphonse Willems – Les Elzevier. Histoire et annales typographique. Laatste 
editie: Kessinger publishing, 2010 (in Engelse vertaling). Het Franstalige origineel: Martino, 
Brussel, 1880.     
254  “Wie de boeken van Blaeu te duur vond, kon bij zijn concurrent en buurman Jansso-
nius een veel goedkopere nadruk aanschaffen. Maar de kwaliteit van die nadruk was bedui-
dend minder dan die van het origineel.” (P. Dijstelberge – De Cost ende Baet. Uitgeven en 
drukken in Amsterdam rond 1600, p. 225. In digitale versie:  http://www.dbnl.org/tekst/
dijs002cost01_01/dijs002cost01_01_0001.php. 
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springplank. Treffend is dat van Les passions de l’âme van Descartes, waarvan de 
Franse edities in Frankrijk werden uitgegeven, maar de Latijnse editie een zaak 
van de Elzeviers bleef.255 De internationale afzetmogelijkheden (de editie in het 
Latijn) waren bij de Elzeviers toch beter gewaarborgd dan bij hun Franse colle-
ga’s. Zo valt de verlengde invloed van het Latijn samen met de grote rol van de 
Nederlandse uitgeverswereld. 

255  J. Kingma – Uitgaven met verstrekkende gevolgen. De Elzeviers als verspreiders van 
nieuwe denkbeelden, in: Dongelmans (e.a.) red. (2000), p. 112-113. De eerste editie in het 
Frans verscheen overigens ook bij Louis Elzevier.  
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Van Hollandse uitgever naar een lezer in Čakovec

Hoe kwamen de boeken uit de Nederlanden bij Zrínyi terecht? Door het ont-
breken van concrete gegevens is daarop geen duidelijk antwoord mogelijk. Slechts 
hypothetisch en via een omweg kan er een verbindingslijn worden gelegd tussen 
de boekproducenten in de Lage Landen en de lezer in Čakovec. 
  In de eerste plaats is daar de vraag hoe internationale contacten verliepen. 
Een indicatie in deze richting geeft Plantijn. Ofschoon hij bijna een eeuw voor 
Zrínyi geboren werd, is zijn geval instructief, want van hem is de meest volledi-
ge documentatie bewaard gebleven. Hieruit blijkt dat Plantijn correspondeerde 
met honderden geleerden uit heel Europa. In de brieven werden er niet alleen 
zakelijke overeenkomsten gesloten, vriendendiensten geleverd en praktische 
hulp geboden, maar er werden ook ideeën geopperd en er werd informatie uit-
gewisseld. Die brieven waren de dragers van de internationale contacten. Ze 
werden door geleerden of anderen meegenomen op reis en afgegeven bij de 
directe eindbestemming of een directe of indirecte relatie van deze eindontvan-
ger. Zo ontstond er vaak een complex communicatiesysteem, dat over meerdere 
schijven verliep van mensen die elkaar kenden en niet kenden. Zo schrijft de 
biograaf van het huis Plantijn, Leon Voet: 
In een brief van 2 november 1587 aan Ortelius, noemt Dominicus Lampso-
nius een manuscript van Petrus Simenius, dat Lampsonius stuurde aan Orte-
lius met het verzoek om het door te geven aan Plantijn, die het moest afleveren 
bij Philippe de Mornay, seigneur van Duplessis, die het moest overhandigen 
aan Antonius Sadelius.256  

Dergelijke netwerken van relaties en vriendendiensten vormden de smeerolie 
van het internationale intellectuele leven; cordialiteit en genegenheid de imma-
teriële dragers daarvan. 
  Plantijn was niet slechts ambachtsman en handelsman. Hij vormde een cen-
trum in een netwerk van een hele schare intellectuelen uit heel Europa. Hij was 
commercieel projectleider én een gelijke van de intellectuelen. Hij was iemand 
die aan de debatten participeerde en die betrokkenen in het intellectuele leven 
met elkaar verbond. Dit is natuurlijk niet helemaal nieuw, het kan ook gezegd 
worden van Aldus Manutius en Robert Estienne en enkele andere eminente uit-
gevers. Het bijzondere van Plantijn is echter dat hij erin slaagde intellectuelen 

256  Voet (1969), p. 383.
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van zeer uiteenlopende signatuur om zich heen te verzamelen, van Spaanse jezu-
ieten tot de radicale calvinist Saravia. Er bestonden ook contacten met Honga-
rije. Plantijn correspondeerde met Ján Sambucus (geleerde, arts en adviseur van 
de keizers Maximilliaan II en Rudolph II)257 en gaf ook diens emblemata-boek 
uit.  
  Van uitgebreide intellectuele netwerken is in de tijd van Zrínyi, twee à drie 
generaties later, evenzeer sprake. Op basis van de bewaard gebleven corres-
pondentie is echter bij Miklós Zrínyi niet goed te reconstrueren met wie hij 
intellec tuele contacten per brief onderhield en óf hij dat soort contacten wel 
onderhield.258 
  Wel lijkt duidelijk dat zijn secretaris, de augustijner monnik Marc Forstall 
hier een sleutelrol moet hebben gespeeld. Aan Forstall vertrouwde Zrínyi het 
beheer en de ordening van het familie-archief toe; aan Forstall droeg hij ook 
op een genealogie van de familie op te stellen, die het historische belang van de 
familie legitimeerde. En na Miklós’ overlijden nam Péter zijn intrek in Čakovec 
en nam hij ook diens secretaris over. Uit deze tijd is er enige correspondentie 
overgebleven met de historicus Ivan Lučić, waarbij Forstall het woord voert 
voor Zrínyi. Naast het beheren van het archief en het voeren van de correspon-
dentie was hij waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor het opstellen van de 
bibliotheekscatalogus van 1662. 259  
  Aangenomen mag dus worden dat Forstall aanzienlijke bevoegdheden had. 
De boekbestellingen, die lange tijd voornamelijk via Venetiaanse boekhandela-
ren verliepen, werden zo goed als zeker ook door hem uitgevoerd. Het is niet 
te achterhalen of en in hoeverre Forstall zijn meester ook informeerde en per-
soonlijk motiveerde tot de aanschaf van een bepaald boek. Wel zeker is dat de 
hele kring aan Hongaarse standgenoten hierbij een aanzienlijke rol speelde. Het 
geslacht Zrínyi maakte deel uit van het netwerk van de hoogste Hongaarse adel, 
waarbij banden voortdurend werden aangehaald door onderlinge huwelijken,260 

257  Keizers van het Heilige Roomse Rijk en (o.a.) koning van Hongarije en Kroatië tussen 
resp. 1564-1576 en 1576-1612. 
258  Zo zullen we in het hoofdstuk over de atlassen zien hoe de contacten tussen enerzijds 
Blaeu en anderzijds Ferenc Nádasdy en Ivan Lučić verliepen.
259  Een deel van de 370 bewaard gebleven brieven is door Miklós zelf geschreven. Dat was 
soms op lokatie (beleidsoverleg, oorlogsvoering), maar ook wel in andere prangende situaties, 
waarbij de haast mede blijkt uit het feit dat de datering gewoonlijk ontbreekt. Zijn hand-
schrift is herkenbaar. In andere gevallen moet hij de brieven hebben gedicteerd.  
260  Zo was Dorica, de zuster van György  IV, getrouwd met Boldiszár Batthyány, Katalina 
Zrínyi, de dochter van Miklós IV, was getrouwd met György Thurzó, enz. Over de bibliothe-
ken van deze twee edelen, zie resp. p. 131-136 en p. 130-131.  
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politieke samenwerking261 en vriendschappen.262 De uitwisseling van tips en 
het uitlenen en schenken van boeken moet een intensief bedrijf zijn geweest. 
Een voorbeeld van het van hand-tot-hand gaan van boeken is een boek met 
aforismen van Guiccardini, Lottini en Sansovino.263 Het was eerst in eigendom 
van István Jóna, toen van Miklós Zrínyi. Die leende het uit aan Juraj Draško-
vić, bisschop in Györu, die het doorgaf aan Giovanni Battisti Ravi, eveneens 
kerkfunctionaris aldaar en die gaf het ten slotte terug aan Miklós, die het boek 
gebruikte als belangrijkste bron voor zijn opstel Vitéz hadnagy. 264

  Miklós Zrínyi was vaak te gast bij de familie Drašković. Zijn eerste vrouw 
Eusebia (Euzebija) stamde uit deze familie. Een belangrijk deel van de toen-
malige bibliotheek van Drašković is afkomstig uit de erfenis van de Hongaarse 
historicus Miklós Istvánffy (1538-1615). Aangenomen wordt dat een deel van 
de boeken uit de verzameling Drašković in de Bibliotheca Zriniana is terecht 
gekomen, mogelijk via de omweg van de Liszty-collectie. 
  Verder weten we dat Miklós in de winter van 1662/63 een manuscript in 
bruik leen had van het drama Constantinus és Victoria, dat door Ivan Drašković 
jr. in 1648 was overgeschreven en dat een werk van Vegetius circuleerde tussen 
de families Liszty en Zrínyi.265 Ook aan de publicatie van eigen werk werd 
door de anderen geparticipeerd. Zo financierde Miklós Esterházy de uitgave van 
Zrínyi’s Sirena van de Adria. 
  De concrete aanvoerlijnen van de Nederlanden naar vesting Čakovec liepen 
lange tijd via Venetië. De Nederlanden zijn daar als handelspartners al vanaf 
vroeg in de zestiende eeuw dominant aanwezig. Eerst is dat Antwerpen, van af 
1590 vooral de Noordelijke Nederlanden.266 Vlaamse en later Hollandse hande-

261  Ze waren ook verenigd in een Raad, die onderhandelde met Wenen.  
262  Miklós maakte deel uit van een groep jonge nobelen rond Miklós Esterházy.
263  Guicciardini, Francesco; Lottini, Giovanni Francesco; Sansovino, Francesco – Propositio-
ni overo considerationi in materia di cose di stato… (Venetië, Salicato, 1583). Over de betekenis 
van dit boek voor Zrínyi, zie p. 190.  
264  Vegh, Zeljko: Knjiznica plemicke obitelji Draskovic [De bibliotheek van de adelijke fa-
milie Draskovic], in Kolo 3, herfst 2007, p. 1-5]. 
265  Ibid, p. 4.   
266  Enkele belangwekkende titels over dit thema: een grote bundeling originele documenten 
betreffende de handel tussen Venetië en Nederland: Wilfrid Brulez en Greta Devos – Mar-
chands flamands; over de diplomatieke relatie: Maartje van Gelder – Trading places. The Neth-
erlandish merchant community in Venice 1590-1650, Leiden, Brill, 2009; Peter Burke -  Venice 
and Amsterdam, a study of seventeenth century elites (Maurice Temple, 1974); Peter Burke 
– Early modern Venice, a centre of information,  in: Jeffries Martin, John en Dennis Romano 
(red.) - The history and civilisation of an Italian City-State, 1297-1797 (JUH Press, 2002); 
Jonathan Israel – Empires and entrepots. The Dutch, the Spanish monarchy and the Jews, 1583-
1713 (Londen, The Hambledon Press, 1990; over de handel met Venetië: H. Wätjen – Die 
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laren streken met hun gezinnen in Venetië neer, bleven er verschillende genera-
ties en assimileerden er. Sommigen maakten carrière in het Venetiaanse bestel, 
zoals Giusto Vandenheuvel, die uitgroeide tot de hoofddiplomaat voor Venetië 
in het hele Middellandse Zeegebied. Ook waren er militaire ingenieurs, zoals 
Henrick Ruse, die generaal Leonardo Foscolo vijf jaar diende.267 Vanaf 1645 
slaagden de Nederlanders erin de invloed van de Britten terug te dringen en 
zich op te werpen als de belangrijkste handelspartner van Venetië.  
  Temidden van de grote handelsvolumes die er in het spel waren,  speelden de 
boeken geen grote rol. Er zullen partijtjes zijn meegestuurd. Onder de schaar-
se documenten, die zijn bewaard gebleven bevinden zich enkele registers van 
scheeps ladingen uit 1646. Daaruit blijkt dat peper het belangrijkste product 
was, gevolgd door textiel.268 Schilderijen en boeken gingen beide richtingen 
op. Zo is er een leverantie van boeken ter waarde van 340 gulden uit 1646 aan 
Venetië. Deze werd uitgevoerd door de Portugese Joden Beneviglia en Duarte 
Papaltio. Ook van Louis Elzevier is bekend dat hij persoonlijk contacten onder-
hield met Venetië. Hij had het bezocht en er contacten gemaakt en handelsaf-
spraken gesloten. In september 1646 leverde hij voor honderd gulden boeken 
aan de Dogenrepubliek, twee weken later nog een partij boeken voor Livorno 
en een partij globes voor Napels.269

  Overigens vond een aanzienlijk deel van het goederentransport over land 
plaats. Dit gold vooral voor kostbaar textiel en andere kwetsbare goederen. 
Daar om zouden ook boeken vaker op deze manier kunnen zijn getranspor-
teerd. Scheepvaart bleef immers riskant: onvoorspelbaar weer, gevaarlijke kus-
ten, piraten. Bovendien was de afstand een factor: Venetië lag in het oostelij-
ke Middellandse Zeegebied en men had eerst de hele Adriatische Zee moeten 
door varen. Een concurrerende handelsstad als Livorno zou gemakkelijker be-
reikbaar zijn geweest. Gedurende de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) was de 
landroute echter weer problematischer. 
  We kunnen uitsluiten dat Zrínyi of Forstall de boeken direct in Nederland 
bestelde. Ze moeten zijn ingelicht door Hongaarse standgenoten en wellicht 
anderen die ze in hun politieke en maatschappelijke leven tegenkwamen en zo 
goed als zeker ook door de Venetiaanse boekhandelaren en andere contactper-
sonen en agenten, die daar actief waren. Het is bekend dat Venetiaanse boek-

Niederländer im Mittelmeergebiet zur Zeit ihrer höchsten Machtsstellung (Berlijn, 1909).
267  Meer over Ruse, in verband met zijn polemiek met Gerard Melder, zie p. 222-224.
268  Daarna komen producten als bijenwas, kaarsen, gezouten en gedroogde zalm en haring, 
bont uit Rusland, hertengeweien, slagtanden van olifanten, musketten voor de strijd tegen de 
Ottomanen, tabak en pijpen, zie van Gelder (2009), p. 77.
269  Ibid., p. 78. 
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handelaren voor hun (potentiële) clièntele catalogi opstelden met boeken die ze 
te koop aanboden. Hier zal Forstall een rol hebben gespeeld, maar daarnaast is 
het mogelijk dat het netwerk van Péter  erbij betrokken was. Zijn bezittingen 
(waaronder de haven Bakar) lagen vlakbij Venetië en hij had meer directe con-
tacten met de Venetianen dan Miklós.270

  Het meest waarschijnlijk is dan ook de hypothese dat de Nederlandse boe-
ken in de Bibliotheca Zriniana via Venetiaanse boekverkopers bij Zrínyi terecht 
kwamen. Maar hoe kwamen deze boeken in Venetië terecht? Uitgevers kamp-
ten alom met het probleem dat de productiekosten voor het drukken van een 
oplage relatief hoog en de directe verkoopmogelijkheden beperkt waren. Daar-
om bestond er onder boekproducenten in heel Europa een intensief netwerk 
aan contacten waar partijen boeken tegen elkaar geruild werden. Zo creëerde 
men een gevarieerder aanbod voor zijn cliënten, met meer kans op verkoop. 
Maar ook de verkoop zelf gebeurde vaak op basis van betaling in natura. De 
Venetiaanse boekhandelaren haalden dus hun assortiment uit Holland,271 al dan 
niet via de internationale boekenbeurzen in Frankfurt en Leipzig. Het gaat dan 
meestal om losse vellen, die vaak in tonnen werden vervoerd.272 Boekhandela-
ren maakten hun aanbod bekend, bijvoorbeeld in de vorm van verkoopcatalogi, 
Forstall bemiddelde en Zrínyi’s agenten kochten boeken voor hem – zo moet 
het ongeveer zijn gegaan (nogmaals, concrete bronnen hierover ontbreken). 
Op de vraag wie dat Venetiaanse anker voor Zrínyi was voor de aankoop van 
de boeken is niet veel bekend. Een dergelijke agent hoefde overigens zelf niet 
direct actief te zijn in het boekenvak. Zo was Lieuwe van Aitzema (gedelegeerde 
van de Hanzesteden in Den Haag) de Nederlandse inkoper van hertog August 
van Wolffenbüttel.273 Zijn geval laat zien dat een dergelijke agent veel moest 
schipperen om zijn patroon tevreden te houden (ongewenste titels of boeken in 
minder goede staat retour en geld terug) waarbij de agent niet zelden met eigen 

270  Dit blijkt bijvoorbeeld uit een vlootactie tegen de Ottomanen, die Péter  gezamenlijk 
met de Venetianen uitvoerde. 
271   In de periode dat Zrínyi boeken gaat kopen, vanaf 1640, is de invloed van deze beurzen 
echter al verminderd. Alleen de beurzen van Frankfurt en –in toenemende mate- Leipzig spe-
len nog een rol in Europa (zie Febvre en Martin, 1999, p. 342). Meer over de boekenbeurzen: 
Peter Weidhaas – Zur Geschichte der Frankfurter Buchmesse (Suhrkampf, 2004). 
272  Een cliènt die direct bij de drukker of uitgever kocht, liet er meteen een band naar wens 
omzetten door de boekbinder ter plaatse. Collecties als die van Zrinyi met hun eenvormige 
boekbanden laten zien dat de boeken ofwel bij de laatste schakel voordat ze op hun be-
stemming kwamen werden ingebonden ofwel dat het inbinden later opnieuw is gedaan. 
273  Hij komt in deze studie ook nog ter sprake als handelaar in gevoelige politieke informa-
tie, zie p. 209-210.  
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geld voorschotten moest uitbetalen aan boekverkopers.274 
Alessandro Moro kan zo iemand zijn geweest. Hij kreeg ten behoeve van Miklós 
Zrínyi tienduizend talirs op zijn rekening gestort van de Franse koning Lode-
wijk XIV als beloning voor diens succesvolle strijd tegen de Turken. Verder 
hebben we de uitgevers en boekverkopers Marco Ginammi en Zammaria Tur-
rini. Ginammi had zijn boekhandel gevestigd aan de kade waar de Kroatische 
schepen aanlegden. Hij publiceerde regelmatig werk voor de Kroatische markt 
en bracht als eerste een catalogus uit met boeken in het Kroatisch. 275 Turrini 
bracht in 1660 Péter Zrínyi’s Kroatische hertaling van Miklós’ De Sirena van 
de Adria uit. Je zou hiertegenin kunnen brengen dat Turrini in de Bibliotheca 
Zriniana met slechts een titel aanwezig is en Ginammi met niet meer dan vier 
titels, maar hier moet het verschil worden gemaakt tussen het uitgeven van boe-
ken en het optreden als iemands agent of belangenbehartiger.
  Dat er misschien wel een veelheid aan tussenpersonen werkte aan de contac-
ten vanuit fort Čakovec naar Europa, blijkt ook wel uit de politieke nieuwsbrie-
ven, die Péter Zrínyi rond 1668 vanuit Den Haag, Brussel en Parijs kreeg. Deze 
nieuwsbrieven waren zeer delicaat, want ze bevatten vaak discrete informatie, 
die slechts in een zeer kleine kring bekend mocht zijn. Dit soort nieuwsbrie-
ven kreeg je niet zomaar. Daarvoor moesten vertrouwensbanden bestaan en er 
moest rijkelijk voor worden betaald.276 
  De belangrijkste kandidaat als Weens agent is de uitgever Matthäeus Cosme-
rovius.277 Hij was het, die in 1651 Zrínyi’s eigen Sirene van de Adria  uitgaf en 
in 1671 een document over de berechting van Péter Zrínyi, Krsto Frankopan 
en Ferenc Nádasdy.278 De contacten zijn er in ieder geval geweest. Ook is het 
niet uitgesloten dat er directe contacten waren met de Londense uitgever Sam 
Speed. Deze was het die de hagio-biografie over Zrínyi in 1664 op de markt 
274  Zie: Marika Keblusek: Gekocht in Den Haag. Hertog August van Wolfenbüttel en de Haagse 
Elzeviers, in: Dongelmans e.a. red. (2000), p. 211-224. 
275  Deze verkoopcatalogus dateert uit 1633. Het is de oudst bekende lijst met Kroatische 
boeken. Opmerkelijk genoeg zijn de boektitels op de lijst in het Italiaans vertaald. De lijst is 
afgedrukt op de laatste pagina van een boek. Ginammi vermeldt er uitdrukkelijk bij dat hij 
alleen boeken verkoopt die hij zelf gedrukt heeft (Stipčević 2005, p. 92, 93).
276  Bij hertog van Wolffenbüttel komen de twee functies van boekenbemiddelaar en discrete 
informatieleverancier samen in één persoon, Lieuwe van Aitzema.
277  Eigenlijk Stanislav Matthäus Cosmerov, geboren in 1606 in Polen (Wawrzenczye bij 
Kielce). Hij had in Krakau een kleine drukkerij die hij naar Wenen meenam. Werd in 1641 
universiteitsdrukker en later Hofbuchdrucker van Ferdinand III en Leopold I. Tussen 1655 en 
1660 bewaarde hij in zijn huis de zilverschat van de stad Krakau om die uit handen van het 
Zweedse leger te houden.  

278  Voorzien van gravures van de onthoofding door Cornelis Meyssens, die aanwezig was bij 
de executie.
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had gebracht, die mogelijk gefinancierd was door Zrínyi zelf.279 Kortom, er zijn 
geen eensluidend uitsluitsel, wel indicaties. Archiefwerk in Venetië of Neder-
land of elders zou mogelijk nog belangwekkend materiaal naar boven kunnen 
brengen dat een brug slaat tussen Zrínyi’s boekenkast en de Nederlandse boek-
producent. 

Wat er niet is (II): in het spoor van de verdwenen boeken 
De catalogus van 1662 is niet de enige betrouwbare momentopname in het 
vroege leven van de Bibliotheca Zriniana. Dankzij deze catalogus weten we wel 
dat er 197 titels zijn verdwenen, dat is ongeveer 40%. Niet bekend is wat er 
precies gebeurde in de twee jaar tussen het opstellen van de catalogus en Zrínyi’s 
overlijden en in decennia erna. De boeken zijn op z’n minst eenmaal verplaatst. 
Dat gebeurde kort na 1691, toen Catarina Maria Lamberg, Ádáms weduwe, 
verhuisde naar kasteel Bítov (in Moravië, vlakbij de Oostenrijkse grens). Een 
extra nummering in de boeken in bruine inkt kan enige helderheid verschaffen. 
Deze nummering is ook te vinden in boeken die na 1664, dus na het overlijden 
van Míklos zijn uitgegeven en aangeschaft. De inventarisatie is waarschijnlijk 
opgesteld in 1691, het jaar waarin Ádám Zrínyi om het leven kwam. Deze 
nummering gaat door tot nummer 805. Dankzij dit feit weten we dat er zo’n 
300 boeken moeten zijn verdwenen. Dat kan in de Bítov-periode zijn gebeurd, 
maar als de inventarisatie eerder is gemaakt zijn er ook andere opties. 
  Het is niet uitgesloten dat Ádám, als wettig erfgenaam, boeken uit de biblio-
theek weer in de circulatie bracht (schenken, uitlenen, ruilen). Ook kunnen er 
boeken zijn verdwenen na zijn overlijden en tijdens het boekentransport naar 
Bítov of gedurende de lange periode dat de bibliotheek stof verzamelde in het 
kasteel. Is het door weer nauwkeurig te kijken naar de structuur van de collectie 
mogelijk uit te vinden hoe de boeken zijn verdwenen? Gingen ze zonder enig 
plan verloren of zijn ze juist opzettelijk door iemand meegenomen?

279  Zie p. 50, n. 131.
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Tabel XI- Het aandeel van de aanwezige en verdwenen boeken in de collectie

                     Aanw.  Verdwenen % verdw

Antieke geschiedenis   20  22 52

Recente Europese      36  16 30,76
geschiedenis
 
Hongaarse en Turkse   46  22 32,35
geschiedenis

Politiek denken        50  19 27,54

Militaire wetenschap   35  12 25,53

Geografie              18  11 37,93

Letteren - Latijn       22  42 64,61

Letteren - Italiaans    11  7 38,88

Naslagwerken           21  14 40

Landgoederenbeheer   7  12 58,33

Wetenschappen         22  12 35,3

TOTAAL             288  189 39,62%
 

Er is een groot verschil tussen de categorieën: 64% van de literatuur in Latijn 
is verdwenen, 52% van de Antieke geschiedenis. Aan de andere kant is slechts 
25% van de boeken over oorlogsvoering weg, 27% van de politieke boeken en 
30% over de boeken over de recente Europese geschiedenis. Juist de boeken in 
deze laatste drie categorieën zullen hun actuele waarde sneller hebben verloren 
en daarmee, al binnen enkele decennia, hun relevantie en aantrekkelijkheid. La-
tijnse literatuur en antieke geschiedenis bleven daarentegen onveranderd attrac-
tief, zelfs tweehonderd jaar na dato. Daarom is het aannemelijk dat de meeste 
boeken niet zijn weggegooid of toevallig zijn kwijtgeraakt, maar zijn meegeno-
men door of voor de fijnproevers onder de lezers. Indicatief voor de kwaliteit en 
status van de Nederlandse boeken is het disproportionele aandeel dat ze hebben 
onder de verdwenen boeken.
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Tabel XII - Aandeel van de Nederlanden in de verdwenen boeken 

                  Aantal %NL  % aant %NL 
Antieke geschiedenis           22  8  36  89

Recente Europese      16  2  13  50
geschiedenis
 
Hongaarse en Turkse    22  4  18  80
geschiedenis 

Politiek denken        19  5  26  83

Militaire wetenschap   12  3  25  38

Geografie              11  7  63  42

Letteren -Latijn        42  22  52  81

Letteren - Italiaans      7  0  0  0

Naslagwerken           14  0  0  0
Landgoederenbeheer   12  2  11  50
Wetenschappen         12 4  33  67

TOTAAL:             189  57  30% 77%

Van de verdwenen boeken uit de rubriek Antieke geschiedenis komt 36% uit de 
Nederlanden, maar van alle Nederlandse boeken over dit thema is 89% verdwe-
nen. Iets dergelijks is er aan de hand met de Literatuur in het Latijn: 52% van de 
verdwenen boeken is afkomstig uit de Nederlanden, maar 81% van de Noord- 
en Zuid-Nederlandse boeken in deze categorie is verdwenen. In alle categorieën 
waarin de Nederlanden een flink aandeel hebben is deze disproportie zichtbaar. 
In totaal is eenderde van de verdwenen boeken geproduceerd in de Noordelijke 
en Zuidelijke Nederlanden. Maar liefst driekwart van de boeken uit de Neder-
landen is verdwenen. De boeken verdwenen volgens een thematische structuur 
(antieke geschiedenis en literatuur in het Latijn) en het is verleidelijk op basis 
hiervan een hypothese op te stellen: de Nederlandse boeken werden extra ge-
waardeerd door de connaisseur(s) die deze boeken uit de collectie ontvreemd-
de(n). 
  Een andere indicatie voor de ‘geplande verdwijning’ van de boeken in de ru-
brieken Antieke geschiedenis en Latijnse letterkunde  is de selectieve structuur van 
het wegvallen van titels. Enerzijds de oudere boeken, zoals alle boeken uit Basel, 
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die werden gepubliceerd tussen 1532 en 1548 en die in Zrínyi’s tijd al, maar ze-
ker daarna werden gezien als klassieken met grote waarde voor de bibliofiel. En 
anderzijds (op één na) alle nieuwste Nederlandse edities. Deze selectieve keuze 
(het beste van het oudste en het nieuwste) lijkt erop te wijzen dat de boeken niet 
lang na Miklós’ dood van de collectie werden afgescheiden, toen deze nieuwste 
boeken nog jong en extra aantrekkelijk waren. 
  Iets waarvan we ons goed rekenschap moeten geven is hoe weinig we zouden 
weten over de structuur van de collectie als de catalogus van 1662 niet toevallig 
bewaard was gebleven. Wat zouden we alleen met de bewaard gebleven boeken, 
maar zonder de catalogus, in de mist zijn gegaan met onze interpretaties! Een 
waarschuwing voor een onvoorzichtige interpretatie van andere privé-collecties, 
waar de mogelijkheid tot dubbelcheck ontbreekt.280

280  Bijvoorbeeld wat betreft de verdwenen collectie van Péter  Zrínyi, zie p. 141-143. 
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De Bibliotheca Zriniana in het veld van internationale cultuuroverdracht

Verwanten of vreemdelingen? de bibliotheekomgeving van de bibliotheca zriniana
Zrínyi bouwde zijn bibliotheek allerminst in een isolement op. Er bestond een 
lange bibliotheektraditie in de Hongaarse landen. De renaissancistische koning 
Matthias Corvinus (1443-1490) beschikte al over een legendarische biblio-
theek. Martyn Rady maakt aannemelijk dat ook andere hoogwaardigheidsbe-
kleders en hogere ambtenaren er in Corvinus’ tijd bibliotheken op na hebben 
gehouden.281 
  Om inzicht te krijgen in de vraag in hoeverre Zrínyi’s bibliotheek eigenaardig 
dan wel kenmerkend voor zijn tijd was, is het van belang een vergelijkende schets 
op te stellen van bibliotheken in Zrínyi’s sociale omgeving. Noodgedwongen be-
handel ik Kroatische en Hongaarse bibliotheken die iets eerder én later dan die 
van Zrínyi zijn ontstaan. Ook zal ik er enkele meergeneratie-bibliotheken bij 
betrekken. Nadeel daarvan is dat de relatie tussen individuele lezer en collectie 
daar soms onduidelijk is. 
  De Bibliotheca Zriniana zal dus geplaatst worden in een geschiedenis van 
particuliere bibliotheken in Kroatië en Hongarije, vanaf de laatste decennia van 
de eeuw voor Zrínyi tot de eeuw na hem. De ‘bibliotheek-omgeving’ van de Bi-
bliotheca Zriniana die hier geschetst wordt is dus vooral een historische omge-
ving, een schets van de plaats van de Bibliotheca Zriniana in de tijd.282 Met die 
benadering zal veel duidelijk worden van zowel het eigene als het gelijksoortige  
van deze particuliere bibliotheek in vergelijking met andere bibliotheken.

Bibliotheken van de hoge Hongaarse adel
Het Kroatië van Miklós viel, net als delen van het huidige Slowakije, Tsjechië 
en Roemenië onder de Hongaarse politieke entiteit binnen het Habsburgse rijk. 
De hoogste adel in deze gebieden, hoewel etnisch zeer divers, identificeerde zich 

281  The Corvina library and the lost Royal Hungarian Archive, in: Raven red. (2004), p. 91-
105. 
282  Een andere keuze zou zijn geweest om een internationaal synchronisch perspectief te 
ontwikkelen. In dat geval zouden er gelijktijdige particuliere bibliotheken uit de Nederlanden 
en elders in Europa met de Bibliotheca Zriniana vergeleken moeten worden. Dit zou zeer de 
moeite waard zijn (een aanzet daartoe heb ik ook gegeven met de vergelijking met Spinoza’s 
collectie, p. 253-255). Toch vind ik het in het kader van deze studie, die zich richt op (de in-
vloed van de Nederlandse boekcultuur op) de lezer Zrínyi accurater om mij te richten op het 
culturele veld waarin hij opereerde, zijn land- en standgenoten.
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dan ook als Hongaar. Miklós maakte deel uit van dit netwerk van de hoogste 
Hongaarse aristocratie.283 Deze banden werden geïntensifeerd door huwelijken, 
politieke samenwerking en vriendschappen. Waarschijnlijk hadden al deze fa-
milies wel een soort boekenverzameling, maar er is niet veel van bewaard geble-
ven. Van Sándor Mikulich, Ádám Batthyány en István Csáky weten we dat ze 
bibliotheken hadden, maar in al deze gevallen gaat het om bibliotheken die al 
veel eerder waren gesticht. 
  De meeste bewaard gebleven bibliotheken werden in het midden van de zes-
tiende eeuw gesticht. Dit was de tijd dat er wat betreft religie expliciet kan-
ten moesten worden gekozen. De meeste van de hoogste adelijke geslachten in 
Hongarije, ook de Zrínyi’s, opteerden in die tijd voor (verschillende vormen 
van) het protestantisme.284 Met het protestantisme werd de religieuze praktijk 
anders georganiseerd dan voorheen onder het katholicisme en dat had grote 
consequenties voor de positie van het boek. Het hoofd van het huis bepaalde de 
religieuze richting van de personeelsleden en ondergeschikten. Niet de priester, 
maar het hoofd van het huis was de verantwoordelijke voor het onderhouden 
van het religieuze leven van de gemeenschap. Bij hem was ook de leiding van 
de kerkdienst in handen. In al deze processen kwam het boek centraal te staan: 
het bepaalde het juiste pad voor de meester van het huis, zorgde ervoor dat hij 
niet zou afdwalen en versterkte zijn overtuiging. Daarom heeft de opkomst van 
het protestantisme de stichting van particuliere bibliotheken in het zestiende 
eeuwse Hongarije geweldig gestimuleerd. 
  Daarnaast vormde het humanisme met zijn hernieuwde elan voor de antieke 
schrijvers de motor achter de vorming van deze bibliotheken. Erasmus ont-
breekt in geen enkele bibliotheek uit deze tijd en vaak zijn ook de oude, maar 
dan nog altijd actuele wetenschappen, zoals alchemie en astrologie aanwezig, 
naast de aarzelend ontluikende nieuwe mathematisch-empirische wetenschap-
pen. 
De boeken werden meestal geselecteerd en verworven door de Major domo, 
een geleerde in dienst van het huis. Dat diens privé-aankopen een program-
283  Ofschoon hij niet ontkende dat zijn achtergrond, zijn etniciteit Kroatisch was, beroemde 
hij zich als cultuurman, als politicus, diplomaat en militair op zijn Hongaar zijn. Hij sprak en 
schreef Hongaars op moedertaalniveau. Hij vloekte echter in het Kroatisch.
284  Het is niet altijd goed uit te maken voor welke variant van protestantisme een adelijk 
huis opteerde. Dat de Hongaarse protestanten ook worstelden met de richtingenstrijd onder 
de hervormers is wel zeker. Toch lijkt er in Hongarije sprake te zijn van een redelijke mate van 
tolerantie. Zo prefereerde de echtgenote soms een andere richting dan haar man en in de bi-
bliotheken waren vaak boeken van verschillende protestantse richtingen aanwezig. Protestant-
se boeken werden ook niet verwijderd uit de bibliotheken van gerekatholiseerde families, zoals 
bijvoorbeeld die van de Esterházy’s. Sterker nog, de katholieke Esterházy’s verwierven naast 
protestantse ook esoterische en alchemistische werken.
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matisch karakter hadden voor de bibliotheek van het huis, is goed te zien in de 
Nádasdy-bibliotheek, die gesticht werd door Tamás Nádasdy (1498-1562). In 
het testament dat Major domo György Perneszith achterliet, staan 62 boeken: 
Griekse en Romeinse teksten over ethiek, vroege en middeleeuwse kerkvaders 
en werken van Luther, Melanchthon en Calvijn. De Nádasdy-bibliotheek had 
een soortgelijke structuur, alhoewel er waarschijnlijk ook een verzameling me-
dische boeken was. 
  Tamás Nádasdy ontving vele lutheraanse en calvinistische geleerden en pre-
kers. Aan zijn hof was ook een drukkerij in bedrijf. In 1541 werd hier de eerste 
Hongaarse vertaling van het Nieuwe Testament gedrukt, enkele jaren later ge-
volgd de eerste Hongaars-Latijnse grammatica. Tamás’ achterkleinzoon Ferenc 
II (1625-1671)285 bekeerde zich weer tot het katholicisme. Hij brak de activi-
teit van de drukkerij af en steunde het katholieke uitgeversprogramma van de 
jezuïeten. Een aantal boeken die hebben toebehoord tot de familie Nádasdy is 
verspreid over verschillende collecties die bewaard zijn gebleven. 
  Het fundament voor de Pálffy bibliotheek werd gelegd door Miklós Pálffy 
(1552-1600) en Pál Pálffy (1590-1653), die weer terugkeerde naar de moe-
derkerk. Latere generaties vergrootten de bibliotheek, die nu deels als eenheid 
bewaard is, maar deels ook is opgesplitst, omdat verschillende erfgenamen hun 
deel eruit opnamen. Er zijn maar liefst negen boekenlijsten uit de zeventiende 
en achttiende eeuw bewaard gebleven. In de Pálffy-bibliotheek vinden we di-
verse publicaties uit de Lage Landen, zoals een embleemboek van de Hongaar 
Sambucus,286 uitgegeven door Plantijn in Antwerpen, anatomische werken van 
Theodor Kerckring en Govert Bidloo, beide gedrukt in Amsterdam, en natuur-
lijk de atlassen, die in geen enkele collectie van de hoge Hongaarse adel ontbre-
ken. Hier gaat het om een Mercator-atlas.287

  De Révay-bibliotheek werd door minstens vijf generaties opgebouwd. Ook 
deze collectie kan gefragmenteerd in andere verzamelingen worden teruggevon-

285  Het is deze Ferenc, die in 1671 met Péter  Zrínyi en een groep andere nobelen werd ont-
hoofd op beschuldiging van hoogverraad. 
286  Ján Sambucus (1531-1584) was een van de mensen uit oostelijk Europa met wie Chri-
stoffel Plantijn een correspondentie onderhield. Sambucus’ emblemataboek werd ook in het 
Nederlands vertaald en in 1566 door Plantijn op de markt gebracht. Pálffy heeft Plantijns 
latijnse editie van 1561. Sambucus was een humanist en arts in de kringen rond keizer Rudolf 
II. Hij was ook editeur van antieke teksten. Zijn eigen boekencollectie werd na zijn overlijden 
door zijn weduwe verkocht aan de keizerlijke bibliotheek. 
287  Het gaat om: Gerard Mercator – Atlas sive cosmographiaemeditationes de fabrica mundi 
et fabricati figura (Dusseldorf, Basius, 1595); Theodor Kerckring – Spicilegium anatomicum 
(Amsterdam, Andreas Frisius, 1670); Govert Bidloo – Anatomia humanis corporis et quinque 
tabelis (Amsterdam, 1685, uitgegeven door: weduwe Joannes van Someren, erven Jan van 
Dyck, weduwe Dirk Boom I). 
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den. Er zijn twee boekregisters bewaard gebleven, een uit 1561 en een uit 1651. 
Deze laatste lijst bevat 321 titels. Ferenc Révay (1484-1553) verzamelde protes-
tantse boeken. Er is een brief van hem aan Luther bewaard gebleven, waarin hij, 
beïnvloed door het calvinisme, zijn twijfels over de juiste weg uitspreekt. Luther 
antwoordde daarop met een polemische anti-calvinistische brief.288 Pál Révay 
(1568-1622) correspondeerde met Justus Lipsius, die hij hogelijk bewonderde.  
  De Thurzó familie heeft enkele bibliotheken opgebouwd. De collectie van 
Elek Thurzó (1489/90-1543) is waarschijnlijk terecht gekomen in de biblio-
theek van de universiteit van Trnava, die in 1635 door Péter Pázmány, de Hon-
gaarse voorman van de Contrareformatie, was gesticht. Er is ook een catalogus 
met 111 boekbanden, die eigendom zijn geweest van Stanisló Thurzó (1531-
1586) en een register uit 1611 met 450 boeken van György Thurzó. De uit-
gever wordt nooit vermeld, soms ook de auteur of de titel niet. Toch is hier 
een verzameling te onderkennen die vol is met humanistische werken in alle 
disciplines (theologie, geschiedenis, filosofie, rechten, geneeskunde, geografie, 
kosmologie e.a). De kern van de collectie bestaat echter uit lutheraanse teksten. 
De bibliotheek is niet als eenheid bewaard gebleven. In verschillende bibliothe-
ken zijn boeken terug gevonden met zijn credo Vive ut vivas en zijn initialen C 
G T R H P (Comes Georgius Thurzo Regni Hungariae Palatinus) of G T D B F 
(Georgius Thurzó de Bethlenfalva). Na zijn dood werd de bibliotheek verdeeld 
onder zijn vrouw, dochters en zoon en daarna versplinterde de verzameling 
nog verder. Boeken die ooit eigendom waren van Thurzó kunnen nu worden 
teruggevonden in de bibliotheken van Esterházy, Jakušić, Thököly en vooral 
Illesházy. 
  Onder de grootste bewaard gebleven collecties horen de bibliotheken van 
de geslachten Illesházy en Esterházy.289 De Illesházy-bibliotheek werd gesticht 
door de lutheraan István Illesházy (1541-1609) en breidde zich van generatie 

288  De brief werd gepubliceerd in een werk van de lutheraan Severín Škultéty in Bártfa in 
1599.
289  “The Esterázy family’s stock of books has thus grown for around 400 years and is today one of 
the largest private libraries in Austria and Hungary and one of the still unknown treasures of the 
Pannonian region.” (Stefan Körner – The Bibliotheca Esterházyana, in: Blue Blood, 2005/2007, 
p. 105). Zie ook: Theresia Gabriel – Die fürstliche Esterházysche Bibliothek – Zeugnis einer 
bewegten Vergangenheit. In: Wolfgang Gürtler en Gerhard J. Winkler (ed.) – Forscher – Ge-
stalter – Vermittler. Festschrift für Gerald Schlag (Eisenstadt, 2001), p. 119-130. Jenö Berlasz 
noemde de Illesházy bibliotheek een van de weinige bibliotheken waarin de cultureel-intel-
lectuele evolutie van de leidende aristocratie van de zestiende tot de eerste helft van de negen-
tiende eeuw op de voet kan worden gevolgd. Zie: Az Illésházy könyvtár. Fejezet Az Országos 
Széchényi Könyvtár állomány történéböl [Geschiedenis van de medewerkers van de Nationale 
Széchényi Bibliotheek], in: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve [Jaarboek van de Natio-
nale Széchényi Bibliotheek], Boedapest, 1967, p. 57-95.  
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tot generatie tot aan de negentiende eeuw uit. Via onderlinge huwelijken kwam 
een deel van de Thurzó-bibliotheek erin terecht. De continuïteit in de opbouw 
van de verzameling resulteerde in een collectie van 6.000 titels, verspreid over 
8.000 banden. Een deel van deze collectie werd gedoneerd aan het jezuïtengym-
nasium in Trenčin, een ander deel aan de universiteit van Boedapest. Omdat de 
collec tie door verschillende generaties van verschillende families met verschil-
lende religieuze overtuigingen bijeen is gebracht, is het moeilijk een individueel 
aandeel te onderscheiden. Een register uit 1730 geeft inzicht in de toestand van 
de bibliotheek op dat moment.
   In de turbulente zeventiende eeuw koos de familie Esterházy consequent voor 
de katholieke kerk en verbond zich politiek nauw aan het Habsburgse hof. 
Door die keuzes vormden de  Esterházy’s aan het einde van de zeventiende 
eeuw verreweg het machtigste Hongaarse huis. Miklós Esterházy (1582-1645) 
en zijn zoon Pál (1635-1713) vergrootten hun bezit aanzienlijk door een uit-
gekiende huwelijkspolitiek. Ook de familiebibliotheken van hun echtgenotes 
werden opgenomen in de Esterházy-collectie. Zo vinden we er verzamelingen 
in terug van György Thurzó en Miklós Oláha. Pál Esterházy leverde zelf ook een 
grote bijdrage aan de bibliotheek. Als devoot katholiek schafte hij vele boeken 
aan over katholieke theologie, maar dat weerhield hem er niet van om ook de 
nodige publicaties over alchemie en de Rozenkruisers te verwerven. Daarnaast 
vormde hij een enorme collectie met medische boeken, boeken over astronomie 
en natuurlijk de Romeinse geschiedenis en filosofie. Gedurende twaalf genera-
ties expandeerde de Esterházy-bibliotheek, totdat hij in de negentiende eeuw 
in vergetelheid raakte. Op het eind van de Tweede Wereldoorlog namen de 
Sovjets tweeduizend boekbanden mee naar Moskou. Die boeken staan nu in 
de Bibliotheek voor Buitenlandse Literatuur in Moskou.290 Wat de Esterházy-
biblio theken minder geschikt maakt voor een vergelijkend onderzoek is dat ze 
gedurende meerdere generaties zijn opgebouwd. Daardoor is het vaak onduide-
lijk wie wat gekocht en gelezen heeft en is het niet goed mogelijk een lezerspro-
fiel op te stellen De Bánffy-collectie is door drie generaties opgebouwd: István 
(1522-1568), Miklós (1547-1593) en Kristóf (1577-1644). De eerste twee wa-
ren protestant, de derde bekeerde zich weer tot het katholicisme. Hun biblio-
theek is niet bewaard gebleven. Toch is de familie van groot belang om een idee 
te krijgen van de toenmalige boekcultuur. Tussen 1500 en 1600 was hun hof 
een aanzienlijk cultuurcentrum, waar geleerden, predikers en drukkers onder-
dak vonden. Zo arriveerde de drukker Rudolf Hoffhalter hier in 1571, nadat 
hij elders verbannen was. Aan het hof van Bánffy drukte hij tot 1574 voorna-

290  Een ander pakket werd naar de DDR afgevoerd, maar is in 2003 terug gegeven. Het be-
vindt zich nu op het landgoed van de familie Esterházy. Zie: Blue blood, 2005/2007, p. 116. 
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melijk protestantse boeken. Toen verbande keizer Maximilliaan hem ook daar-
vandaan. Hoffhalter vond onderdak bij György (IV) Zrínyi, Miklós’ grootvader 
en zette daar zijn protestantse drukactiviteiten voort. Een andere onvrijwillig 
rondreizende protestantse drukker die aan Bánffy’s hof verbleef was Johannes 
Manlius. Ook hij drukte voor György Zrínyi (1586/87)291 en later ook bij de fa-
milie Nádasdy (1601-1605).292 Een bewaard gebleven bibliotheek of catalogus 
lijkt soms wel   op een atol in een oceaan van verloren gegaan materiaal. Zo is 
er goed als niets bekend van het boekenbezit van György Zrínyi (1549-1603)293 
of van andere voorouders van Miklós. Een eigen bibliotheek was verplichte kost 
voor de hoge adel, maar onder Miklós’ voorouders moeten er diverse extra ge-
motiveerde lezers en boekenverzamelaars zijn geweest. Van grootvader György  
weten we immers dat hij niet alleen een drukkerijtje faciliteerde voor Hofhalter 
en Manlius, maar ook zijn zwager Boldiszár Batthyany tipte over de aanschaf 
van boeken. Enkele van die brieven zijn bewaard gebleven.294 
   De Batthyányi bibliotheek werd in vijf generaties opgebouwd, maar het hoofd 
van de middelste generatie, Boldiszár of Balthasar (1537-1590) was de meest 
invloedrijke. Gedurende zijn verblijf bij de hugenoten in Frankrijk (1559-
1561) was Boldiszár Batthyányi bekeerd tot het calvinisme. Boldiszár deelde 
nauwe familiebanden en een culturele horizon met Miklós’ grootvader György. 
Zoals hierboven gezegd was Boldiszár de zwager van György en onderhield hij 
met hem een correspondentie, waarin geregeld tips werden gegeven over de 
aanschaf van nieuwe boeken op het gebied van protestantisme en humanisme. 
Net als György  faciliteerde Batthyányi een drukkerij aan zijn hof. Johannes 
Manlius drukte er in de periodes 1582-1585 en 1595-1597 in totaal 22 titels, 
vooral protestants georiënteerd werk.295 Daarnaast gaf Batthyányi, net als Ná-

291  Zie: Gedeon Borsa en Laszlo Hadrovics– Protestantische Werke in kajkavisch-kroatischer 
Sprache aus der Druckerei des Johannes Manlius (Studia Slavica, 1982, p. 67-91). 
292  Over de drukker Manlius: http://typographia.oszk.hu/html/uk/nyomdak/manlius_
uk.htm.  
293  We kennen nog slechts vijftien titels. Zie Blue blood: p. 63 en Klaniczay e.a. (red.), p. 22. 
294  Blue blood, 2005/2007, p. 89, noot 3, ADDATAR 11. 553-554. 
295  Maar ook wel kalenders. En bijvoorbeeld een werk van Carolus Clusius (Charles l’Eclu-
se), die afkomstig was uit de Zuidelijke Nederlanden.  Van Clusius is wel vaker werk terug 
te vinden in de Hongaarse standsbibliotheken. Clusius was vanaf 1592 hoogleraar botanica 
en hoofd van de nieuw geopende Hortus botanicus van de universiteit van Leiden, alwaar 
hij de eerste tulpenbollen in de Nederlanden cultiveerde, die hij cadeau had gekregen van de 
Habsburgse gezant in Constantinopel, Busbequius (zie p.285-287). Clusius had ook in de 
Hongaarse landen veel botanisch onderzoek verricht, misschien dat hij daarom zo vaak aan-
wezig is in de Hongaarse standsbibliotheken. Ook de Zrínyi’s bezaten werken waaraan Clusius 
zijn medewerking had verleend met annotaties en illustraties. Het gaat in beide gevallen om 
een werk van Nicolás Monardes over kruiden, die door de Portugezen uit Oost-Indië waren 
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dasdy en Bánffy, aan vele geestverwante geleerden en predikers de mogelijkheid 
om langere tijd aan zijn hof Güssing te verblijven. Zo bezocht Johannes Kepler 
Güssing uit solidariteit met de protestanten, die waren verbannen van de uni-
versiteit van Graz. De gegevens die van Batthyányi’s bibliotheek zijn bewaard 
gebleven vormen precies het tegendeel van wat we van Miklós Zrínyi hebben. 
Van Zrínyi hebben we een aanzienlijk deel van de oorspronkelijke collectie plus 
de  catalogus van 1662, die aanvullende informatie geeft. Van Batthyányi zijn er 
enkele boeken met zijn ex libris, maar er is geen collectie meer en er bestaat ook 
geen catalogus. De Batthyányi-bibliotheek is namelijk in de Tweede Wereldoor-
log op een raadselachtige manier verdwenen. Er bestaan alleen nog enkele boe-
ken met de naam Batthyányi daarin vermeld, die in andere verzamelingen zijn 
teruggevonden. Maar er is belangrijk secundair materiaal, dat een reconstructie 
van juist Boldiszárs boekenbezit goed mogelijk maakt. Naast de al genoemde 
boekencorrespondentie met zwager György Zrínyi is er een administratie be-
waard gebleven, met rekeningen, bestellingen en ander archief materiaal, waar-
door we bij elkaar over meer dan zeshonderd boektitels beschikken.296 
Hieruit blijkt dat Boldiszár een levendig contact onderhield met Franse huge-
noten als Jean Aubry, de schoonzoon van de bekende hugenotendrukker Andre 
Wechel uit Parijs. Ook hij deed Boldiszár aanbevelingen, bijvoorbeeld werk van 
een andere beroemde hugenotendrukker Robert Estienne uit Geneve.297 
Naast Jean Aubry uit Frankfurt am Main zijn de bewaard gebleven rekeningen 
verstrekt door Erhardt Hiller uit Wenen en Erhardt Widmar uit Graz. Die ad-
ministratieve gegevens beperken zich niet tot boeken. Ze laten zien dat naast 
boeken en papier ook gebruiksvoorwerpen (zoals meubels en bestek) in Graz, 
Wenen en Venetië werden besteld, niet zelden met behulp van de liaisons van 
Zrínyi. Deze gegevens maken van het ontbreken van een archief bij Zrínyi een 
des te pijnlijker gemis. Het aandeel uit de Nederlanden op deze lijst van ruim 

meegenomen. Het werk in bezit van Péter  betreft een uitgave van Plantijn uit 1593, dat van 
Miklós een Venetiaanse editie met dezelfde titel  uit 1579 (annotatie op p. 139, n. 320). Zie 
ook: F. Egmond – The world of Carolus Clusius. Natural history in the making (Londen, 2010) 
en E. van Gelder – Tussen hof en keizerskroon. Carolus Clusius en de ontwikkeling van de botanie 
aan Midden-Europese hoven (1573-1593) (Leiden, 2011). 
296  Op basis van dit archiefmateriaal is een lijst opgesteld van het boekenbezit, waarbij ook 
datum van bestelling en boekhandelaar bij wie de bestelling geplaatst was worden vermeld. 
Zie: Monok, István, Peter Oetvös en Edina Zvara – Balthasar Batthyanyi und seine Bibliothek. 
(Eisenstadt, Ambt der Burgenländischen Landesregierung, Hauptreferat Landesarchiv und 
Landesbibliothek, 2004).
297  Door deze contacten was Frans de cultuurtaal aan Batthyányi’s hof Güssing, terwijl bij 
standgenoten naast het Latijn het Italiaans of Duits in gebruik was. Deze oriëntatie op de 
Franse cultuur en taal maakt Boldiszár enigszins a-typisch voor zijn tijd. Frans brak pas hon-
derd jaar later  door als pan-Europese cultuurtaal. 
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zeshonderd titels is nog klein en blijft beperkt tot de Zuidelijke Nederlanden. 
Het is goed te zien dat de uitgeverij in het noorden in deze tijd nog nauwelijks 
internationale uitstraling heeft, zeker niet in de iets verder gelegen gebieden van 
Europa. Van de uit correspondentie en administratie gegenereerde bronnen zijn 
670 ingangen gegenereerd,298 maar daarvan komen er 28 uit de Nederlanden, 
zo’n 4%. Van die 28 komen er 23 uit de Zuidelijke Nederlanden, allemaal uit 
Antwerpen, maar niet allemaal van  Plantijn. Er zijn er twee van Van Waes-
berghe en twee van Egidius Radaeus. De vijf uit de Noordelijke Nederlanden 
komen allemaal uit Leiden, maar niet allemaal van de Officina Plantiniana. Er 
zitten drie boeken bij onder de schuilnaam Johannes Jucundus, mogelijkerwijs, 
zo zegt STCN, een pseudoniem voor de uitgever Eustache Vignon uit Genève. 
In dat geval zijn deze boeken niet toe te schrijven aan de Nederlandse uitgeverij. 
   Het is opmerkelijk hoe contemporain de boeken uit de Nederlanden zijn. Het 
oudste dateert van 1561, het jongste van 1587. Het overgrote deel is uitgegeven 
in de jaren zeventig en tachtig. Het zijn dus nieuwe uitgaven die Batthyányi 
koopt. De rekening van Jean Aubry van 27 februari 1577 laat zien dat Batthy-
ányi de Biblia Polyglotta (uitgave 1570) had besteld. Dit was het prestigieuze 
uitgeversproject van Plantijn in samenwerking met de Spaanse jezuïet Arias 
Montanus, waarin de bijbel in de vijf talen van de bijbel (Hebreeuws, Grieks, 
Latijn, Aramees en Syrisch) plus de vertalingen daarvan in het Latijn en in de 
vijf daarmee corresponderende lettertypes werd afgedrukt.299 Het oudste werk 
dateert uit 1561 en betreft een kruidenboek. Het was  uitgegeven door Jan van 
Waesberghe en gedrukt door (de toen nog maar net doorbrekende) Plantijn. 
Dat blijkt uit een rekening die boekhandelaar Erhardt Hiller uit Wenen aan 
Batthyányi stuurde (zonder datering). Op dezelfde rekening vinden we een uit-
gave van Plantijn uit 1579 over numismatica en een uit 1575 over gesteenten. 
De rekening van 23 juni 1586 van Jean Aubry in Wenen laat zien dat Batthya-
nyi een brievenboek van Lipsius bestelde,300 voor Batthyányi een jongere gene-
ratiegenoot. Onder de bewaard gebleven boeken bevinden zich kruidenboeken 
van de beroemde Dodanaeus en van Monardis en Clusius uit 1579,301 verder 
de Thesaurus Geographicus van Ortelius uit 1587, dat het jongste werk onder 
de neerlandica in deze collectie is, en een werk van Cornelis Gemma, De arte 

298  Zie Monok (2004). 
299  Deze acht lijvige banden vormden ook het allereerste boekwerk van de nieuwe universi-
teitsbibliotheek van Leiden, het was een geschenk van Willem van Oranje. Over de totstand-
koming van de Polyglotbijbel, zie Langereis (2014), p. 203-301. 
300  Epistolorum selectarum (Leiden, ex officina Plantiniana apud Raphelengius, 1586), een 
fonkelnieuwe editie dus.
301  Péter  Zrínyi heeft dezelfde titel in een editie van 1593.
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cyclognomica van Plantijn uit 1569.302 Onder de buitenlandse uitgaven vinden 
we veel theologisch werk (Luther, Melanchthon en ook Calvijn), maar ook wel 
werken over alchemie en van Paracelsus. De combinatie protestantisme-alche-
mie komt wel vaker voor in de bibliotheken van die tijd.303 Verder vinden we er 
werken van Machiavelli, Danaeus (Ethias christianae), Vegetius’ De re militari 
(Cholinus, Keulen, 1580) en ook de Sleidanus-uitgave van Froissaert en de 
Commines.304 We weten niet hoeveel groter Batthyányi’s collectie was buiten 
de 670 titels die we kennen via de rekeningen en de bewaard gebleven boeken. 
We weten dus ook niet of Boldiszár Batthyányi gebruik heeft gemaakt van Plan-
tijns uitgaven van de Griekse en Romeinse klassieken en of hij inderdaad maar 
één Lipsius-uitgave had. Misschien kwamen Lipius en Leiden voor hem net iets 
te vroeg. Diens roemruchte Politicorum verscheen in voor het eerst in 1589, een 
jaar voordat Boldiszar overleed. De Leidse uitgaven die in de administratie van 
Batthyányi worden vermeld, zijn terug te vinden in STCN, hoewel soms spaar-
zaam. Zo is er van de 1586-editie van het brievenboek van Lipsius slechts één 
ander exemplaar bekend, in de British Library. Of en in welke mate Boldiszár 
Batthyányi boeken betrok buiten de kanalen in Graz, Wenen en Venetië weten 
we niet.  
  Een vergelijking met de bibliotheek van Miklós laat vooral goed zien hoe 
drastisch bibliotheekformaties binnen twee generaties kunnen veranderen. 
Dit heeft vanzelfsprekend veel te maken met verschuivende wereldbeelden en 
veranderende tijden. Heel kort gezegd, Boldiszár Batthyányi en György  IV 
Zrínyi waren protestant, maar loyaal aan Habsburg.305 Miklós was noch pro-
testant noch overtuigend loyaal aan de instituties van de katholieke kerk en 
het Habsburgse rijk. György  Zrínyi, de zwager, vriend en boekenadviseur van 

302  De later te bespreken Valvasor bezit van dezelfde auteur De naturae divinis (1575), An-
twerpen, Plantijn, 1575. Gemma is een interessante figuur in de intellectuele geschiedenis van 
de vroeg-moderne tijd. Hij was natuurkundige, astronoom, astroloog en medicus, die al deze 
elementen in zijn boeken samenvoegde in een spiritueel kader. Hij deed diverse astronomis-
che observaties, die zeldzaam waren in Europa, zoals een supernova in 1572 en een komeet 
in 1577 (beide alleen ook door Tycho Brahe gerapporteerd). Zie: Hiro Hirai (ed.) – Cornelis 
Gemma: Cosmology, Medicine and Natural Philosophy in Renaissance Louvain (Pisa, Rome, 
2007). Voor een publicatielijst, zie: Fernand G. van Ortroy – Bio-bibliographie de Gemma 
Frisius, fondateur de l’école belge de géographie, de son fils Corneille et de ses neveux les Arsenius 
(Brussel, Lamertin, 1920).  
303  Bijvoorbeeld bij de Esterházy’s.
304  Allemaal titels, die, zoals het tweede deel van deze studie zal laten zien, als Nederlandse 
uitgave ook in de Bibliotheca Zriniana aanwezig zijn.
305  Over György IV Zrínyi: Nataša Štefanec – Heretik Njegova Veličanstva. Povijest o Jurju IV. 
Zrinskom i njegovu rodu [Hereticus van Zijne Majesteit. De geschiedenis van György  Zrínyi 
en zijn familieverwanten], Zagreb, 2001. 
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Boldiszár Batthyányi moet in diens bibliotheek veel van zijn eigen bibliotheek 
hebben herkend. Boldiszárs collectie kan dan ook  hypothetisch als een spiegel 
worden gezien voor die van György. Als dat zo is (en gezien hun vriendschap-
pelijke band en wereldbeschouwelijke verwantschap is dat aannemelijk), dan 
bezat  György IV soortgelijke of dezelfde humanistische en evangelistische wer-
ken. Hij zal dan ook zeker de werken van Erasmus, Melanchthon en Luther 
hebben gehad en misschien beschikt hebben over werk van Paracelsus. De a-ty-
pische Zriniana Zrínyi’s omstandigheden verschilden aanzienlijk van die van de 
boven besproken bibliotheekeigenaren. Hij had noch een entourage van geleer-
den en predikers om zich heen, noch zijn eigen drukkerij. Toen Zrínyi na 1636 
posities ging bekleden was de complete hoge adel opnieuw tot het katholicisme 
bekeerd. Voorbij waren de tijden dat predikers van verschillende overtuiging 
aan een hof werden uitgenodigd, waar ze achter elkaar hun pleidooi mochten 
houden, waarna het hof een kant koos en tot dat geloof overging.306 Ook het 
fenomeen van de aristocratische facilitering van een drukkerij moet worden be-
schouwd als een protestants fenomeen. Toen de hoge adel in de eerste decennia 
van de zeventiende eeuw zich terug bekeerde naar het katholicisme, werden de 
meeste drukkerijen gesloten. 307 De katholieke magnaten lieten het drukken en 
distribueren van geloofsdrukwerk over aan de jezuïeten. Ook speelde de biblio-
theek niet meer die hoofdrol, die het aan een protestants hof had. Niet langer 
was het hoofd van het hof de eindverantwoordelijke voor het religieuze leven en 
niet langer speelde het boek een hoofdrol bij de richtingbepaling. 
   De verzamelingen van Thurzó, Révay, Pálffy, Batthyányi, Bánffy en ook Péter  
Zrínyi zijn ofwel volledig verdwenen of worden in sterk uitgedunde mate, ver-
snipperd in andere bibliotheken teruggevonden. Slechts twee bibliotheken zijn 
echte generatiebibliotheken, die van Illesházy en Esterházy. Een reconstructie 
van de exacte partij die een individueel lid van de familie inbracht is dan zeer 
moeilijk te geven. Er is enige hulp doordat er voor de collectie Esterházy een in-
ventaris bewaard is gebleven uit 1756, maar via erfenissen zijn er hele collecties 
van andere families in deze bibliotheken opgenomen, wat de vaststelling van 
een lezersprofiel extra bemoeilijkt.308 Dat de vingerafdruk van Miklós’ Zrínyi 

306  Laszlo Kontler – Povijest Mađarske. Tisuću godina u srednjoj Europi [Geschiedenis van 
Hongarije. Duizend jaar in Midden-Europa], (Zagreb, 2007), p. 159. Er bestaat ook een En-
gelse vertaling: A history of Hungary (Palgrave MacMillan, 2002).
307  De rekatholisatie van de Zrínyi’s vond plaats in 1619 onder Miklós’ vader, György  V.  
308  Bij de Illesházy-bibliotheek is het toeschrijven van delen van de collectie aan één bepaal-
de eigenaar nog moeilijker. Er bestaat een confiscatielijst van de boeken van István Illésházy 
uit 1603, die is opgesteld nadat hij in ballingschap moest gaan wegens het beledigen van zijn 
vorst (ADATTAR 11, nr. 229). Daarnaast bestaat er een catalogus van György  Thurzó uit 
1611 (ADATTAR 11, NR. 505-525). 
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in de Bibliotheca Zriniana zo duidelijk herkenbaar is, terwijl juist zijn geslacht 
volledig uit elkaar geslagen werd, mag een bijzondere speling van het lot wor-
den genoemd. 

De Kroatische adelijke bibliotheken
Hoeveel er in de loop der tijd verloren is gegaan, blijkt eens temeer uit het 
gebrek aan nalatenschap van het andere grote Kroatische geslacht in de late 
middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd, dat van de Frankopans.309 Zij waren 
het die eeuwenlang de beschermheren waren van het autochtoon geachte gla-
goljica-schrift.310 Onder hun patronaat werd het absolute meesterwerk van de 
Kroatische glagoljica-drukkunst, de Missal po zakonu Rimskoga dvora [Missaal 
volgens de wet van het Roomse hof ] in 1483 gedrukt. 311 De familie bezat ook 

309  Ook de namen Frangepán, Frankapan, Francapan, Frangepan, Frangipan e.a. worden in 
de literatuur wel gevonden.
310  Dit schrift is waarschijnlijk ontwikkeld door Cyrillus en Methodus in de tiende eeuw, 
met de intentie om de eenheid van de Slavische christelijke wereld met een eigen schrift te 
bevorderen. Het schrift is niet gebaseerd op het cyrillisch-griekse of latijnse schrift. Het werd 
korte tijd inderdaad gebruikt in Slavische gebieden, zoals in dat wat nu Oekraïne en Tsjechië 
heet. Vanaf de twaalfde of dertiende eeuw was het alleen nog maar in gebruik aan de noorde-
lijke Kroatische kust en op het schiereiland Istrië, maar daar leidde het ook een hardnekkig 
leven. Tot in de negentiende eeuw was dit het gangbare schrift voor teksten met godsdien-
stige doeleinden (brevieren, missalen), waarvoor paus Innocentius IV in 1248 speciale toe-
stemming had verleend. Tot aan het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) was dit de enige 
uitzondering op de regel dat het latijnse schrift  het enig toegestane schrift was en Latijn de 
enig toegestane taal in de katholieke kerkpraktijk. Zo waren ook de kerken in de stadjes Senj 
en Novi Vinodolski de enigen in de katholieke wereld, waar een mis niet in het Latijn, maar 
in het Oud-Slavisch, met gebruikmaking van teksten in het glagoljica-schrift mocht worden 
gehouden. De reden voor dit voor het Vaticaan ongewone compromis was van praktische en 
geopolitieke aard. In het christelijke Kroatië, dat grensde aan het oprukkende Ottomaanse 
rijk, beheersten veel priesters het Latijn niet goed, terwijl bescherming van het christendom 
in de grensgebieden met het Ottomaanse rijk een belangrijke zaak was. Maar het schrift werd 
in deze regio ook toegepast voor juridische documenten, contracten, wetten en voorschriften 
en andere types teksttypes, zoals poëzie. Tot 1800 zijn er meer dan 70 boektitels gedrukt in 
het glagoljica-schrift. De eerste was Misal po zakonu rimskog dvora (Missaal volgens het Ro-
omse hof ), dat  in 1483 in Venetië verscheen, veertien jaar na de verschijning van het eerste 
gedrukte boek in die stad. Dit is het oudst bekende boek in de boekgeschiedenis, dat noch in 
de latijnse taal noch in het latijnse schrift werd gepubliceerd. Ook de protestantse drukkers 
van Urach (zie p. 154-155) drukten in het glagoljica-schrift. Sinds de Kroatische onafhankeli-
jkheid staat dit schrift in een hernieuwde belangstelling. Kinderen op de basisschool krijgen er 
enige lessen in.   

311  Er staat geen colofon voorin het boek, dus we weten niet zeker wie de uitgever was. De 
belangrijkste kandidaat is Andrea Torresani. Hij had de drukkerij van Nicolaus Jenson over-
genomen, die in Venetië werkte met drukletters in andere schriften dan het latijnse (namelijk 
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Kločeva glagoljaša [De glagoljica-schrijvers van Kloč], een glagoljica-codex uit 
de elfde eeuw. Het is maar een kleine greep uit de ongetwijfeld veel grotere 
culturele betrokkenheid van dit adelijke geslacht gedurende vijfhonderd jaar.312 

Het is ondenkbaar dat een geslacht in dit halve millenium van haar macht313 
zeker onder bepaalde generaties, geen bibliotheek van enige omvang had. En 
toch is er geen spoor of een snipper overgebleven van hun bibliotheken. Dat 
ligt een beetje anders met een ander hoogadelijk Kroatisch geslacht, de familie 
Drašković, die tot aan de eerste helft van de twintigste eeuw zeer invloedrijk 
bleef. De reconstructie van hun bibliotheek is nog maar net begonnen.314 Van 
vooral de oudere collecties van dit geslacht is waarschijnlijk het nodige verloren 
gegaan en het is lang niet altijd goed vast te stellen wie de aanschaffer van welke 
titel was. Een extra handicap is dat het in de familie Drašković lang niet altijd 
de gewoonte was om een ex libris in het boek te plakken. Het is heel goed mo-
gelijk dat er nog delen van de collectie bijgevonden zullen worden, want de tot 
nu toe gevonden boeken, die zijn geïdentificeerd als horende tot het geslacht 
Drašković bevinden zich op verschillende lokaties. In het sprookjesachtige fa-
milieslot Trakoščan bevinden zich 1055 boeken,315 in het Kroatische Nationale 
Archief zijn er 198, die (vanwege ex libris of anderszins) met zekerheid aan de 
familie Drašković kunnen worden toegeschreven. Dateert het oudste boek in 
slot Trakoščan uit 1757, in het Nationale Archief vinden we oudere werken uit 
de familiebibliotheek. Daaronder ook werken van auteurs of uitgevers uit de 
Nederlanden.316 Andere particuliere collecties buiten de Bibliotheca Zriniana 

het Griekse en het Gotische letterype).  
312  Over de schrijversactiviteiten van Petar Zrínyi’s zwager Fran Krsto Frankopan en diens 
vrouw Ana Katarina, zie p, 59. 
313  Van Dujam I, 1118-1163 tot de executie van Fran Krsto in 1671.
314  Zie Kolo (2007), p.1-5. 
315  In 1982 gecatalogiseerd en beschreven door Eduard Vargović in: Muzejska biblioteka 
[Museum bibliotheek]. Radovi zavoda za znanstveni rad Varaždin. [Werken van het instituut 
voor wetenschappelijk werk Varaždin] Een artikel over de verzameling door dezelfde auteur: 
Knjižnica u Dvorcu Trakoščan [De bibliotheek in slot Trakoščan], in Radovi zavoda za znanst-
veni rad Varaždin [Werken van het instituut voor wetenschappelijk werk Varaždin], 8-9, 1996, 
p. 119-124.
316  Bijvoorbeeld Beyerlinck – Magnum theatrum vitae humanae, een serie banden over de 
wereldgeschiedenis, die zeer geliefd was bij de Hongaarse adel (zie ook p. 211). In het bezit 
van deze serie encyclopedieën over de wereldgeschiedenis waren in ieder geval ook Zrínyi 
(BZ 6 I-VII, K 252-259), Valvasor en Esterházy (Bibliotheca Esterhazyana 15794). De eigen 
collectie van Beyerlinck (1578-1627), bestaande uit 852 banden, vormde het startpunt van de 
collectie van de Universiteit van Leuven. Ook in het bezit van de familie Drašković: Abraham 
Ortelius – Theatrum Orbis Terrarum (Antwerpen, Plantijn). De familie Drašković bezat de 
editie van 1570, net als Valvasor (HAD M 9425). Zrínyi bezat de editie van 1584 (BZ 7, K 
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zijn verzameld rond het jaar 1800, maar het is niet precies vast te stellen  wan-
neer en door wie deze boeken zijn verzameld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
collecties Kušević en Patačić. In de Nationale en Universiteitsbibliotheek van 
Zagreb (NSK) zijn meer dan meer dan 1800 titels te vinden uit de collectie 
Kušević, waaronder ongeveer honderd boeken uit Noordelijke Nederland en 
dertien uit de Zuidelijke Nederlanden. Veel van de werken uit de Lage Landen 
zijn niet door de familie Kušević zelf aangeschaft: tientallen hebben ex libris 
van Nicolai Skerlecz. Onderzoek naar motivatie, de kennis en gebruikerssporen 
van de lezer zou dan ook primair op die persoon gericht moeten worden. 
   De bibliotheek van gravin Eleanora Patačić (1770-1834), die meer dan 2500 
titels telde, werd in twee delen, in 1818 en 1835 geschonken aan de bibliotheek 
van de Academie der Wetenschappen, nu NSK.317 Hieronder bevinden zich 
veel werken van buitenlandse humanisten. De omvang van de bibliotheek van 
Adam Baltazar Krčelić (1715-1778) is niet duidelijk, maar in ieder geval is de 
donatie van 757 boekbanden en 50 manuscripten aan de Koninklijke Academie 
vastgelegd.318 MaksimiliJan Vrhovac (1752-1827), aartsbisschop van Zagreb, 
had een grote collectie, waarvan een deel in de Metropolitan bibliotheek in 
Zagreb is ondergebracht en een ander deel in de bibliotheek van de Academie 
der Wetenschappen. Latinist Adam Alojzij Baričević (1758-1806) had een aan-
zienlijke verzameling, waarvan er na zijn dood in 1814 een catalogus is opge-
steld. Er bevinden zich in de Nationale en Universiteitsbibliotheek in Zagreb 
meer dan 350 titels uit de Nederlanden. Wat het onderzoek bemoeilijkt is dat 
in de digitale catalogus van de NSK alleen bij de collectie Kušević de familie van 
herkomst wordt genoemd. De andere collecties, zoals die van Krčelić en Patačić, 
duiken anoniem onder in de verzameling Oude Boeken. Van sommigen be-
staan nog wel oude handgeschreven boekenlijsten uit de tijd van de donatie 
aan de bibliotheek van de toenmalige Academie der Wetenschappen (Patačić, 
Krčelić), van anderen is het bibliografische onderzoek maar net op gang ge-
bracht en zijn de lijsten onvolledig (Drašković), van weer anderen is de collectie 
zonder enige speciale vermelding in de nationale bibliotheek opgenomen. Om 
het eigenaarschap van die boeken te achterhalen zou in feite iedere band uit de 
collectie Oude Boeken ter hand moeten worden genomen en op ex librissen en 
andere lezerssporen moeten worden bestudeerd. Daarnaast zouden secundaire 

232), die nog aanwezig is in de Bibliotheca Zriniana). 
317  Catalogus manuscript R3559 in NSK. 
318  Acta Consilii Croatici, 1778, F.69, in het Kroatische Nationale Archief. Over de verza-
meling: E. Laszowski: Krčelićeva knjižnica,[De bibliotheek van Krčelić], Prosvjeta, VI/1898, 
nr. 17 en Matko Rojnić: Nacionalna i sveučilišna biblioteka. Zagreb [De nationale en universi-
teitsbibliotheek], Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1974, p. 12 e.v.
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bronnen uitkomst kunnen geven. Van al deze bibliotheken zou met behulp van 
oude registers, de hele collectie gereconstrueerd moeten worden. Daarna zou 
pas naar het Nederlandse aandeel gekeken kunnen worden.

Bibliotheken van bloedverwanten
Met welke bibliotheek van een Kroatische tijdgenoot zou de verzameling van 
Miklós Zrínyi het best vergeleken kunnen worden? We zagen dat er wat betreft 
de Kroatische magnaten in de vroeg-moderne tijd  zeer weinig bewaard is geble-
ven: de versnipperde en nog lang niet volledig bijeengebrachte collectie Draško-
vić; niets van het machtige geslacht Frankopan, zeer weinig van de tientallen 
andere, minder invloedrijke adelijke geslachten in Kroatië. Toch kunnen we 
voor een vergelijking met een soortgelijke verzameling van een midden zeven-
tiende eeuwse standgenoot  verrassend dicht bij huis blijven, bij Miklós’ broer 
Péter  en bij zijn eigen zoon Ádám. Er is een onvolledige confiscatielijst bewaard 
gebleven van de boeken van Péter  en de boeken van Ádám maken deel uit van 
de Bibliotheca Zriniana. 
  Na Miklós’ overlijden betrok Péter burcht Čakovec. De twee bibliotheken 
bleven gescheiden. Miklós’ zoon Ádám erfde diens collectie. Dit heeft voorko-
men dat ook Miklós’ bibliotheek uit het zicht zou zijn verdwenen, zoals met 
Péters bibliotheek is gebeurd. Na Péters arrestatie wegens hoogverraad plunder-
den soldaten fort Čakovec, waardoor een deel van de boeken verdween. De rest 
werd geconfisceerd en afgevoerd naar Wenen, vanwaar ieder spoor ontbreekt. 
  Wat rest van die bibliotheek  is de confiscatielijst. 319 Het betreft waarschijn-
lijk een klein deel van alle boeken, want het gaat om niet meer dan 95 titels. 
Op basis hiervan worden in de Kroatische historiografie regelmatig nogal voor-
barige conclusies getrokken. Zo lezen we in Blue Blood…:  Péter s bibliotheek 
is schaars voorzien van werken over militaire wetenschap, politiek en geschiede-
nis.320  Er wordt dan geconcludeerd dat Péter andere interesses had dan zijn 
broer, waarbij vooral geneeskunde eruit springt. Het is inderdaad waar dat er 
op de lijst diverse titels te vinden zijn op het gebied van chirurgie, anatomie 
en farmacie. Toch kunnen we  niet voorzichtig genoeg zijn met het trekken 

319  Eén boek is bewaard gebleven, een Latijnse vertaling van Homerus’ Illias, die in Miklós’ 
collectie is terecht gekomen, waarschijnlijk geleend en niet meer teruggegeven.
320  Zie artikel: The Bibliotheca Zriniana, door Ivan Kosić, in Blue Blood, 2005/2007, p. 
21. Ook Klaniczay e.a. (1991), p. 61 waagt zich aan dit soort conclusies: Compared with the 
library of his elder brother, Péter  Zrínyi’s collection was not so rich in works about miltary 
science, politics and history. On the other hand, his liking for poetry was manifest, shown by 
the presence in his collection of three books on rhetoric, a volume of Tasso’s works and anoth-
er volume by Marino.
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van conclusies. Wat zouden we geconcludeerd hebben als er ook van Miklós 
slechts een lijst met 95 titels was overgeleverd? En stel dat dit de laatste 95 titels 
van de catalogus van 1662 waren? Dan zouden we geconcludeerd hebben dat 
Miklós een aardige collectie Italiaanse poëzie bezat en verder vooral interesse 
had voor natuurwetenschappen en het beheren van zijn landgoederen. Een on-
juister beeld is niet mogelijk! Als Péter s bibliotheek dezelfde omvang had als die 
van Miklós (de catalogus van 1662 kent 423 titels, maar daar komen nog zo’n 
200 titels bij die waarschijnlijk van Miklós zijn geweest), dan betekent dat dat 
de confiscatielijst minder dan eenzesde beslaat. Had Péter  de helft van Miklós’ 
boeken, dan besloeg de lijst nog altijd niet meer dan eenderde. Oftewel, we 
hebben te weinig gegevens in handen om betrouwbare conclusies te trekken.  
  Wat betreft de distributie van uitgeversplaatsen en –landen toont de con-
fiscatielijst  overigens opvallende structuurgelijkenissen met de catalogus van 
1662 van Miklós. Venetië staat op de confiscatielijst van Péter  aan kop met 
30%, Frankfurt volgt met 9%. Net als bij Miklós is ook hier 20% afkomstig 
uit de Nederlanden. Aangetekend dient wel te worden dat bij slechts 51 van de 
95 titels de uitgever en uitgeversplaats zijn vermeld. Het is dus mogelijk dat de 
verhoudingen anders liggen als de herkomst van de overige 46 titels kan wor-
den vastgesteld. Anderzijds is het ook zeer wel mogelijk dat er zich onder die 
46 titels nog meer bevinden die afkomstig zijn uit de Nederlanden, dit temeer 
omdat er zich daaronder nogal wat werken bevinden van antieke auteurs, een 
categorie waar de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw bijzonder 
sterk in waren, zoals een eerder hoofdstuk al liet zien. 
  Onder de uitgevers is opvallend dat Péter drie titels heeft van Leers uit Rot-
terdam (eenderde dus van de met zekerheid uit de Nederlanden afkomstige 
boeken en drie van de 51 titels met vermelding van uitgever), terwijl Miklós 
helemaal niets van deze uitgever bezat.
  Alleen de oudste van de negen titels komt uit de Zuidelijke Nederlanden, een 
boek over geneeskrachtige kruiden uit Oost-Indië, (in 1595 uitgegeven door 
het huis Plantijn), waaraan Clusius heeft meegewerkt.321 Van hetzelfde boek 
bezat Miklós een Italiaanse vertaling.322 Van Johann Zwelffers Pharmacoepeia 
Augustana (‘Augsburgse farmacie) had Péter  de uitgave van Leers, Rotterdam, 

321  Op de confiscatielijst geregistreerd als: Monardes, Nicolas: Aromatum et simplicium ali-
quot medicamentorum apud Indos nausentium historia, annotatiunculis illustrata a Carolo Clu-
sio, Antverpiae, Plantin, vidua et heredum, 1593. Over Clusius in de Báttyanyi-collectie, zie 
p. 134; over Clusius en Busbecquius zie p. 291.  
322  Bibliotheca Zriniana *396, Orta, Garcia de; Monardes, Nicolas: Dell’ historia de i sempli-
ci aromati…  Het boek is verdwenen uit de Bibliotheca Zriniana (stond onder Miscellanei), 
maar betreft waarschijnlijk een uitgave van Zenari, Venetië, 1589.
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1653, Miklós bezat een uitgave uit 1652.323 Péter  bezat een titel van John Bar-
clay uit Leiden, Miklós bezat de uitgave uit Venetië en van Seneca’s Tragedieën 
hebben beide broers een Amsterdamse editie. Een dergelijke overlapping is ook 
te vinden bij auteurs die in het buitenland zijn uitgegeven, maar waar ik in 
dit verband niet verder op zal ingaan. Péter  bezat ook een werk van de Leidse 
hoogleraar Georg Hornius.324 Het gaat hier echter niet om Arca Noae uit 1666, 
een universele geschiedenis, waarin Hornius stelt dat de Europese volkeren door 
hun overzeese handel een nieuwe Ark van Noach voor de mensheid hebben we-
ten te bouwen, maar om het minder bekende Dissertationes historicae et politicae 
uit 1668. Deze auteur ontbreekt bij  Miklós, evenals de overige drie auteurs die 
in de Nederlanden zijn uitgegeven, Paradin, Primerose en Farghani. 325 
  De enige andere Kroatische tijdsgenoot met wie nog enigszins een  vergelij-
king mogelijk is, is Miklós’ zoon Ádám; zijn boeken maken ook deel uit van 
de Bibliotheca Zriniana (de D-sectie). Ádám was de erfgenaam van Miklós’ bi-
bliotheek, maar leefde te kort (1662-1691) om de bibliotheek substantieel te 
kunnen uitbouwen. Zijn aandeel in de Bibliotheca Zriniana bestaat uit 46 num-
mers. Daaronder bevinden zich  drie manuscripten met college-aantekeningen 
uit de tijd dat hij college liep in Leuven: twee manuscripten met college-aan-
tekeningen ‘De la fortification militaire’ en een manuscript met aantekeningen 
bij een college recht.326 Verder vinden we hier alleen een Franse vertaling van 
Flavius Josephus (Amsterdam, weduwe Schippers, 1681), een Cicero-uitgave 
van Janssonius (De officiis libri tres, 1656) en twee verdwenen boeken van Fran-
ciscus van der Zype (Antwerpen, Verdussen, 1675).327 Bij buitenlandse uitge-
vers vinden we nog werken van de chirurg Jan van Horn (Ioannes Hornius) en 
van de Leuvense medicus Hendrik de Smet (Henricus Smetius). Al met al een 
te schraal spoor om verder te analyseren. 

323  Bibliotheca Zriniana *407, uitgever onbekend. In de Bibliotheca Zriniana bevindt zich in 
de C-sectie ook een manuscript uit 1652 met de Duitse versie. Het is niet duidelijk of Miklós 
ook dit document (in hetzelfde jaar geproduceerd als het boek) zelf heeft aangeschaft.
324  Georg Horn (1620-1670), ook wel Honorius Reggius, een uit Duitsland afkomstige 
hoogleraar in Harderwijk en Leiden. In STCN aanwezig met 44 edities van diverse politieke 
en historische verhandelingen, uitgegeven tussen 1647 en 1746, waarvan 26 tijdens zijn leven. 
Sommige daarvan zijn vertalingen, zoals enkele werken van Franco Burgersdijck. De meeste 
werken van Hornius zijn uitgegeven door F. Hackius te Leiden.. 
325  Claude Paradin: Symbolica heroica. Péter  Zrínyi heeft de Leidse herdruk van het jaar 
1600 van Plantijn, Antwerpen 1583. Valvasor heeft dezelfde titel in dezelfde editie. 
326  Ádám begon in 1680 met zijn studie rechten in Leuven. Zijn neef János Zrínyi had er al 
eerder gestudeerd. Voor Leuven verbleef Ádám enige tijd in Brussel. 
327  De boeken werden nog wel geregistreerd door Samuel Kende in 1893 (zie p. 50, noot 
116), dus ze zijn daarna pas verdwenen. 
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Johann Weichhard Valvasor 
Een buitenbeentje onder de collecties is de zeer goed bewaard gebleven verza-
meling van de Sloveen Johann Weichhard Valvasor.328 
  Ofschoon een jongere tijdgenoot van Zrínyi, lijken de twee in aparte tijd-
perken te leven. Valvasors verzamelpiek moet hebben gelegen in de jaren zestig 
(hij reisde en verzamelde tussen 1658-1672), terwijl Zrínyi’s verzamelperiode 
tussen ongeveer 1640 en 1664 lag. Er is dus een overlapping van zo’n zeven 
jaar. Maar Valvasors collectie ademt, heel anders dan bij van Zrínyi, een joie 
de vivre. De koper lijkt zich te hebben laten leiden door nieuwsgierigheid, niet 
door noodzaak. 
  Stond het korte leven van Ádám in het teken van oorlog en een complexe 
positie vanwege zijn familie-achtergrond,329 Johann Valvasor lijkt zo’n zondags-
kind, dat voor zichzelf een zo interessant mogelijk leven creëerde. Hij werd in 
Ljubljana geboren in een adelijke familie en besloot na beëindiging van het 
jezuïeten-gymnasium zijn leven te vullen met studeren en reizen. De reis zou 
uiteindelijk veertien jaar duren en hem door heel Europa en ook door noorde-
lijk Afrika te voeren. Hij verbleef langdurig in alle cultuurcentra van belang, 
ook in Amsterdam. Op zijn reizen kocht hij vele boeken en grafieken.330 De 
grotendeels intact gebleven bibliotheek van Valvasor omvat 1530 banden met 
meer dan 2600 titels en 8.000 prenten. 
  Na terugkeer in wat tegenwoordig Slovenië is kocht hij een slot (Bogenšperk), 
waar hij ook zijn eigen drukkerijtje met een inrichting voor het vervaardigen 
van kopergravures had.331 Hij besteedde echter zoveel geld aan zijn uitgaven dat 
hij op het eind van zijn leven gedwongen was het kasteel, de drukkerij en de 
bibliotheek te verkopen. MaksimiliJan Vrhovec, de bisschop van Zagreb, kocht 
de gehele collectie boeken en grafieken en daarom is deze verzameling vrijwel 

328  Ook wel: Janez Vajkard Valvasor, 1641- 1693.
329  Nadat zijn oom was onthoofd werden diverse familieleden hard aangepakt door de 
Habsburgse autoriteiten. Zo werd Péter s zoon Iván in de gevangenis gegooid (waar hij ook 
stierf ). Ádám maakte in die periode echter carrière in het Habsburgse bestel. 
330  Zie: Božena Kukolja en Vladimir Magić: Bibliotheca Valvasoriana katalog knjižnice Ja-
neza Vajkarda Valvasorja [Bibliotheca Valvasoriana. Catalogus van de bibliotheek van Johann 
Weickhard Valvasor], (LjublJana, 1995), p. 23. Zie ook: Branko Resip – Kranjski polihistor 
Janez Vajkard Valvasor [Johann Weickhard Valvasor, polyhistor uit Kranj], LjublJana, 1983. 
331  Valvasor gaf er zijn eigen historisch-geografische studies van de regio’s Kärnten, Steier-
mark en Krain uit: Topographiae ducatus Carniolae (1679), Topographia archiductus Carinthiae 
antiquae & modernae completa (1688) en Die Ehre des Herzogtumss Krain (1688). Deze zorg-
vuldige studies hebben nog altijd een goede naam en worden geraadpleegd omdat Valvasor 
zich baseert op historisch materiaal dat sindsdien verdwenen is. Valvasor maakte gedurende 
zijn reizen en voor zijn studies vele schetsen van steden, burchten, markten, vestingen e.a. 
Andreas Trost maakte daar in de inrichting op het slot van Valvasor kopergravures van. 



146

volledig intact gebleven.332 Het bevindt zich nu in het Kroatische Nationale 
Archief. 
  Hoewel Valvasor als wetenschapper zijn sporen heeft achtergelaten, 333  zowel 
in de geschiedkunde als de geologie, vind je in zijn bibliotheek vooral en boven-
al leesplezier, verzamellust en een behoefte aan esthetica en exotica. Zo wekken 
intrigerende titels als Etwas neues vom Tode nieuwsgierigheid naar de inhoud 
op. Dit soort boeken ontbreekt ten enen male bij Miklós Zrínyi. Er zijn veel 
boeken te vinden met prachtig grafisch werk. En de bibliofiel Valvasor schaft 
een Ortelius-atlas uit 1570 aan, voor hem op dat moment al een antiquiteit.

In ruimte en tijd ontliepen Valvasor en de Zrínyi’s elkaar niet veel.334 Maar 
er is een wereld van verschil tussen de verbeten strijder Miklós en de zich voor 
alles interesserende reiziger Valvasor. De een verzamelt boeken om een visie te 
ontwikkelen op zijn plaats in de politieke jungle, de ander uit liefde en belang-
stelling. Ondanks de grote verschillen (bij Zrínyi geen wiskunde, zo goed als 
geen reisboeken, weinig wetenschap, geen theologie, geen alchemie) zijn er bij 
beiden grote aantallen boeken uit de Nederlanden te vinden. Zoals we eerder 
zagen bedraagt dat aandeel bij Zrínyi rond de 20%; bij Valvasor ligt dat op on-
geveer 10%.335 Interessant kan zijn dat er van een aantal edities, waarvan er in 
de STCN niets of weinig is, in deze regio maar liefst twee exemplaren aanwezig 
zijn.336 

De Venetiaanse rol is veel kleiner dan bij de Zrínyi’s (64 titels), Italië komt 
zo goed als niet voor. Dit kan komen omdat de contacten van de Zrínyi’s naar 
de buitenwereld grotendeels via Venetië verliepen, terwijl Valvasor zijn boeken 
onderweg aanschafte. Onder de 2630 titels domineren de Duitse steden met 
meer dan de helft van de titels (waarbij Neurenberg en Frankfurt am Main met 
382 en 377 titels beiden 2,5 maal zoveel bijdragen als de erop volgende steden 
Leipzig (152 titels) en Augsburg (126). Dit geldt ook voor het aandeel van de 

332  In 1987 werden 115 exemplaren uit de bibliotheek gestolen.
333  Valvasor maakte naam met zijn hydrologische onderzoek van het Zirhnitzer meer (Čer-
niško jezero). Op basis van deze studie wordt Valvasor (op aanbeveling van de astronoom, 
mathematicus en cartograaf Edmund Halley opgenomen in de London Royal Society. 
334  Valvasors geboortejaar (1641) ligt midden tussen Miklós (1620) en Ádám (1662) en Lju-
blJana ligt op minder dan 100 km van Čakovec.
335  Maar in concrete aantallen had Valvasor bijna het dubbele. Valvasor had een ongeveer 
viermaal zo grote collectie als Zrínyi (als we het A-B-C gedeelte van de catalogus van Klanic-
zay als Miklós’ eigen collectie nemen).
336  De collectie Valvasor kent vele titels of edities die in de STCN slechts een of tweemaal 
voorkomen, soms ook edities die de STCN niet bekend zijn en een enkele keer ook een titel. 
Bijvoorbeeld: Johann Balthasar Schupp – Der Bücher-Dieb Antenors (Amsterdam, Pieter Jans-
oon, z.j.) en Jacob Böhme – Hohe und tiefe Grunde, Amsterdam, 1682. 
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Duitse taal in de collectie. We vinden veel Duitse vertalingen van klassieke wer-
ken. De in de tweede helft van de zeventiende eeuw expanderende macht van 
Frankrijk (politiek, cultuur, taal) is niet terug te vinden in Valvasors collectie 
(Parijs 48 en Lyon 29 titels). Komt dat omdat de boekenwereld er kreupel lag 
door censuurmaatregelen en de politieke en culturele gevolgen van de Contra-
reformatie? In ieder geval dragen de Nederlanden bij met bijna driemaal zoveel 
boektitels (196). 

Dit komt deels door de werken in het Latijn, waarin de Nederlanden veel 
voor de internationale markt publiceerden. Daarbij gaat het soms om namen 
van grote geleerden die elders ook gepubliceerd werden. Zo heeft Valvasor veer-
tien titels van Athanasius Kircher (vooral van uitgever Van Waesberghe), terwijl 
Zrínyi werken van hem bezat, die in Rome waren uitgegeven. Van de Duits-Ne-
derlandse chemicus Johann Rudolph Glauber heeft Valvasor maar liefst 26 titels 
uit Amsterdam (Weyerstraat, Waesberghe, Janssonius) en daarnaast nog enkele 
uit Duitsland. Van de mysticus Jacob Böhme bezat Valvasor tien titels die in 
Amsterdam zijn gepubliceerd, allemaal in 1682, zodat er sprake kan zijn van 
de uitgave van het verzameld werk.337 Maar daarnaast zijn er door Nederlandse 
uitgevers veel reisverhalen en geografische werken in het Duits gepubliceerd, 
zoals Beschreibung des Kayserthums Sina van Olfert Dapper, een vertaling uit 
het Nederlands. Van dat soort boeken zijn er tientallen. Soms betreft het reizen 
door de Nederlandse VOC gemaakt (Die unbekannte neue Welt, Gedenkwürdi-
ge Beschreibung der Niederländischen Ost-Indischen Gesellschaft), maar zeker zo 
vaak gaat het om militaire wetenschap, bijvoorbeeld Alain Manesson-Mallet- 
Kriegsarbeit oder neue Festungbau (Amsterdam, Meurs, 1672). Voor militaire 
wetenschap blijkt ook de Nederlandse taal geen belemmering te zijn. Zo vinden 
we er Brechtel: De konste van het busschieten, Hendrik de Keyzer: Architectura 
moderna en ook Gerard Melders Korte en klare instructie338 en Henrick Ruse’s 
Versterckte vesting. Ook voor wiskundige verhandelingen blijkt het Nederlands 
geen handicap. Valvasor heeft er drie van Simon Stevin. Meer dan twintig boe-
ken uit Valvasors collectie zijn Nederlandstalig.

Van de 167 boeken uit de Nederlanden komen er slechts dertien uit de Zui-
delijke Nederlanden, allen Antwerpen, voor iets meer dan de helft zestiende 
eeuwse uitgaven van Plantijn. 

Naast de collectie uit de Nederlanden is de invloed van de Nederlandse cul-
tuur zeer goed af te lezen aan het aantal boeken dat in het buitenland is gepubli-
337  Maar dat blijkt niet uit de tekst op het titelblad.
338  In de catalogus foutief toegeschreven aan Henrick Ruse. Waarschijnlijk wordt Ruse 
abusievelijk voor de auteur gehouden omdat op het titelblad o.a.  te lezen staat: Met een korte 
weder-legginge des auteurs van den Heer Henrick Ruse. Ook Zrínyi bezat deze titel van Melder. 
Over hem en zijn controverse met Ruse, zie p. 221-224.
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ceerd die over de Nederlanden gaan. In totaal zo’n zestig stuks. Daarbij vinden 
we de beroemde beschrijving van de Nederlanden van Lodovico Guicciardini 
in het Duits (Basel, Henric Petri, 1590),339 diverse heldenbeschrijvingen van 
Michiel de Ruyter en Willem van Oranje, maar ook waarschuwingen tegen het 
Franse gevaar (Frantzözische Tyranney en Batavischer Wechsel-Reihen). Onder de 
grote namen vinden we Boxhorns Magnum theatrum (net als bij Zrínyi in Lyon 
uitgegeven), Erasmus met drie titels (waarvan een Freiburg-uitgave uit 1531) en 
de alchemist Jan Baptist van Helmont (bij Valvasor weer in Duitse vertaling.340 
Lipsius ontbreekt en ook andere post-machiavelliaanse auteurs zijn bij Valvasor 
zo goed als afwezig.

Zrínyi en Valvasor delen een aantal auteurs, titels en zelfs edities. Er zijn zeven 
neerlandica die in dezelfde editie aanwezig waren of zijn in beide collecties. Dat 
mag vooral bijzonder genoemd worden in het geval van Cellarius’ Architectura 
militaris. Dat boek, waarvan de STCN maar één exemplaar kent,341 is in Zagreb 
in twee exemplaren aanwezig: in de Bibliotheca Zriniana als onderdeel van de 
Nationale en Universiteitsbibliotheek (NSK) en in het Nationale Archief als 
deel van de Valvasoriana. En er zijn meer militaire werken waarvan de twee 
verzamelaars dezelfde editie deelden: L’architecture militaire van Adam Freytag, 
Melders Korte en klare instructie en Siemienowicz’ Artis magnae artilleriae. Zelfs 
van de klassieker van Vegetius, die toch vele edities in binnen- en buitenland 
beleefde, delen de twee verzamelaars dezelfde editie. In het geval van Melder en 
Siemienowicz is het denkbaar dat het exemplaar van Zrínyi in de handen van 
Valvasor is overgegaan, want die boeken zijn uit Zrínyi’s collectie verdwenen. 
Dan zijn er nog twee geografische werken. Ten eerste Ortelius’ Theatrum orbis, 
die Zrínyi heeft in de editie van 1584 en Valvasor in Plantijns eerste editie uit 
1570 (hij heeft ook de Duitse editie uit 1580). Maar vanuit Nederlands per-
spectief zeker zo belangwekkend als het geval van Cellarius is Merula’s Cosmo-

339  Zrínyi beschikte over de Latijnse vertaling van het Italiaanse origineel (Omnium Belgii, 
sive inferioris Germaniae regionum descriptio…), uitgegeven door Janssonius, Amsterdam, 
1613. Lodovico Guicciardini (1521-1589) was geboren in Florence, maar bracht het grootste 
deel van zijn leven door in Antwerpen. Hij was auteur van een geschiedenis van de Nederlan-
den, dat in de zestiende en zeventiende eeuw een grote internationale reputatie had en in vele 
talen vertaald werd. Het boek was mede aantrekkelijk door de prachtige gravures van stads-
plattegronden. Van Lodovico’s boek zijn veertien zeventiende eeuwse edities bewaard gebleven 
volgens de STCN. De STCV noteert slechts drie edities, maar die zijn dan ook bijna honderd 
jaar ouder. De oudste is er een uit 1567 van de Antwerpse drukker Willem Silvius, later de 
eerste academische drukker van Leiden. De andere twee, uit 1582 en 1588 zijn van Plantijn. 
340  Zrínyi heeft onder Bibliotheca Zriniana 406 de Venetiaanse uitgave in het Latijn. Van 
Helmont is veel te vinden in deOost-Europese adelijke bibliotheken. De Roemeens-Russische 
prins Dimitrie Cantemir schreef zelfs twee filosofische werken over hem. 
341  In de collectie Thysiana.
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graphiae, waarvan de editie van 1634 in beide collectie aanwezig is (en behou-
den is gebleven), terwijl het in de STCN met slechts één exemplaar bekend is. 

Het is van belang dergelijke vondsten in verband te brengen met het corpus 
van de STCN en methodieken te ontwikkelen, waarmee in een oogopslag het 
eigenaarschap van een bepaalde titel binnen Europa kan worden gezien. Ook 
een kaart met het verspreidingsgebied van een titel in Europa kan inzicht geven 
in het belang van een auteur of een titel in de intellectuele geschiedenis.342   

342  Door de koppeling van de bestanden van de nationale Shirt Title Catalogues zou zo’n 
kaartje voor een bepaalde titel automatisch kunnen verschijnen. Wenselijk is ook enige gege-
vens over het eigenaarschap van een exemplaar op te nemen in de nationale Short Title Cata-
logues. 
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Wat er niet is (III):  het Kroatische boek

Ook daar waar hij niets te bieden heeft, spreekt de Bibliotheca Zriniana boek-
delen. Een opvallend gegeven is namelijk de totale afwezigheid van boeken ge-
drukt of uitgegeven in Kroatië. Dit kan licht worden teruggevoerd op persoon-
lijke voorkeuren of toeval, maar ook kan gekeken worden of hier misschien 
een andere oorzaak achter schuil gaat. De vraag is dus of het ontbreken van het 
Kroatische boek in de Bibliotheca Zriniana iets kan onthullen over de internati-
onale verhoudingen in de wereld van het boek van die tijd.

Een eerste uitstapje – het bekijken van wat er in Kroatië werd uitgegeven in 
Zrínyi’s tijd en de decennia ervoor – levert al een bijzonder gegeven op dat om 
uitleg vraagt: gedurende ruim 150 jaar, tussen 1531 en het einde van de zeven-
tiende eeuw, werd er in Kroatië namelijk zo goed als niets uitgegeven. Hoe is 
dit mogelijk?  

Een wiegedood in Venetië
Venetië was de belangrijkste drukkersstad van Europa in de eerste halve eeuw 
na Gutenberg. Vanaf 1469, toen Johannes de Spira het eerste Venetiaanse boek 
drukte, tot 1499 waren er zo’n 150 drukkerijen actief. Ook de wieg van het 
Kroatische drukken stond in Venetië en de start was veelbelovend. Kroaten 
waren van meet af aan betrokken bij het drukken van boeken in Venetië.343 
Venetiaanse drukkers met een Kroatische achtergrond waren o.a. Blaž Baromić, 
die werkte in de bottegha van Andrea Torresani, Grgur Dalmatinac (Gregorius 
de Dalmatiër, ook bekend als Gregorius van Senj), Grgur Kraljić, Dobrić Do-
bričević (Boninus de Boninis), Andrija Paltašić, die 42 incunabelen drukte in 
Venetië en Andrea Antico de Montana (Andrija Motovin Janin).344 De eerste 
drie drukkers zouden later later actief zijn in een drukkerij in Senj, aan de Kroa-
tische kust. Anderen trokken Europa in. Zo is Dobričević terug te vinden in 
Lyon, evenals Jacobus Modernus de Piguento (het Kroatische stadje Buzet), die 
er onder de naam Jacques Moderne muziek uitgaf. 
343  Ook Kroatische auteurs zijn al in de vroegste incunabelentijd terug te vinden. In 1474 
verscheen in Venetië een oratie van Miklós Modruški, die nuntius was aan het hof van de 
Hongaarse koning Matthias Corvinus; in hetzelfde decennium volgden nog zeker drie au-
teurs: Juraj Šižgorić (Elegarium et carminum libri tres), Koriolan Cipiko (Petri Mocenci impera-
toris gesta) en Šimun Hvaranin (De baptismo Sancti spiritus et eius virtute).    
344  In dezelfde tijd zijn we ook Noord- en Zuidnederlandse drukkers actief in Venetië, zoals 
Frederic van Egmont, Reynaldus de Noviomago en Henricus de Haarlem. 
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Er zijn negen incunabelen bekend in de Kroatische taal. Ten minste drie daar-
van zijn gedrukt in Venetië. Van drie andere incunabelen is het zeker dat ze in 
Kroatië zelf zijn gedrukt, één in Kosinj en twee in Senj. Van de laatste drie kan 
de plaats van productie niet met zekerheid worden vastgesteld. 

Er is een brevier uit 1491 dat aan het Kroatische plaatsje Kosinj wordt toe-
geschreven. Verder is er een drukkerij in Senj, waar in de periode tussen 1494 
en 1507 ten minste zeven titels zijn gedrukt. De band tussen Senj en Venetië is 
duidelijk. In de colofon van de eerste boeken staat de naam van Blaž Baromič, 
die in 1493 al werd genoemd in de colofon van een brevarium uitgegeven door 
Andrea Torresani. De vroege drukfase in Kroatië werd afgesloten in Rijeka. In 
1530 en 1531 werden er zes liturgieën in het glagolitische schrift gedrukt. De 
onderneming was georganiseerd en gefinancierd door de plaatselijke bisschop.  

Daarna bleef het zo’n 160 jaar muisstil. In 1694 werd Pavao Ritter Vitezović 
in Zagreb eigenaar van een drukkerij, die gekoppeld was aan het Kroatische par-
lement.345 In de voorafgaande anderhalve eeuw was er slechts één persoon die 
enkele titels uitbracht. Dat was onder de hoede van Miklós’ grootvader György 
, die net als diens vader Miklós IV (van de belegering van Sziget) protestant 
was. Net als enkele Hongaarse standgenoten, zoals Boldiszár Batthyányi, gaf hij 
gedurende enkele jaren onderdak aan Rudolf Hoffhalter en Johannes Manlius. 
Dat waren, zoals eerder beschreven,346 rondreizende drukkers, die onder het 
beschermheerschap van de hoge adel protestantse lectuur drukten. Zo vond 
Manlius tussen 1582 en zijn dood in 1605 onderdak bij Boldizár Batthyányi, 
Nádasdy en in 1586/87 bij György Zrínyi. Afgezien van deze tijdelijke lokale 
initiatieven werd er niets voor de lokale markt gepubliceerd.  

Een reden daarvoor is van geo-politieke aard. Vrijwel de gehele kustlijn, met 
uitzondering van de zelfstandige republiek Dubrovnik, stond onder Venetiaans 
bestuur, het centrale deel onder Habsburg en het oostelijke deel, het huidige 
Slavonië, was begin zestiende eeuw veroverd door de Ottomanen. Al deze delen 
vormden de periferie van grotere politieke entiteiten, die geen belang hadden 
bij een krachtige economische of culturele ontwikkeling van deze buitenge-
bieden. Vooral Habsburg gebruikte de continentale Kroatische gebieden, die 
in het zuiden grensden aan de Ottomaans territorium (ongeveer het huidige 
Bosnië) als een militaire bufferzone.347 Het is in deze gebieden waar de Zrínyi’s 
345  Hij had het drukken geleerd bij Valvasor en vervaardigde 54 kopergravures voor diens 
boek Topographia ducatus Carnioliae modernae [Topografie van het hertogdom van het huidige 
Kranj] uit 1679. Maar Ritter Vitezović was vooral intellectueel en ideoloog van de Kroatische 
zaak. Nadat de plaatselijke adel hem liet vallen in 1707 stierf hij enkele jaren later berooid in 
Wenen.  
346  Zie p. 134.
347  Walter Berger: Baut dem Reich einen Wall. Das Buch vom Entstehen der Militärgrenze 
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met de familie Frankopan de adelijke top vormden. Ondanks de hoog oplopen-
de conflicten met het centrale bestuur in Wenen, waren de Zrínyi’s het in feite 
met het Habsburgse bestuursapparaat eens dat continentaal Kroatië een mili-
taire zone vormde. Het verschil van mening was alleen of er een aanvalsoorlog 
moest worden gevoerd, zoals de Zrínyi’s wilden, of alleen een verdedigingsoor-
log, waarbij vooral de belangen van het politieke centrum, Wenen, in het oog 
werden gehouden. Onder de voortdurende dreiging van de Ottomanen en bij 
het uiterst wankele politieke evenwicht in Europa was modernisering van de 
maatschappelijke verhoudingen in Habsburgs Kroatië niet aan de orde. De bur-
gerij was niet in opmars (dat gebeurde pas vanaf de achttiende eeuw, toen het 
Ottomaanse gevaar was geweken), ambachtslieden groeiden niet uit tot onder-
nemers.348 De complexe politieke verhoudingen in deze periferie zorgden voor 
een bevriezing van de feodale structuren en het blokkeren van een potentiële 
dynamiek van onderaf. 

Een goed voorbeeld daarvan is de educatieve structuur. In de zeventiende 
eeuw, de eeuw van de Contrareformatie in dit deel van Europa, was het onder-
wijs een monopolie van de katholieke kerk en met name de jezuïeten. Hoger 
onderwijs dan de jezuïetische gymnasia bestond er niet. Dit gold ook voor de 
Venetiaanse kustgebieden en voor de vrije republiek Dubrovnik. Leerlingen 
met perspectief zetten hun loopbaan voort aan universiteiten in Italië en keer-
den meestal niet meer terug.349 

Dat er in de kuststeden geen drukkerij van de grond kwam mag opmerkelijk 

wider die Türken. Leopold Stocker Verlag, 1979; Jakob Amstadt: Die k.k. Militaergrenze 1522 
- 1881. Proefschrift, Universiteit van Wurzburg, 1969.
348  Over de feodale verhoudingen in de economie en de onderontwikkelde handel en indu-
strie ten tijde van Zrínyi, zie: Rudolf Horvat – Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj 
[Geschiedenis van de handel, nijverheid en industrie in Kroatië], (Zagreb, 1994), vooral p. 
410-440. 
349  Het meest prominente voorbeeld hiervan is de jezuïet Ruđer Bošković (Ruggiero Bos-
covich, 1711-1787), die wordt beschouwd als een van de vaders van de moderne theoretische 
natuurkunde. Op basis van experimenten was hij gekomen tot één unificerende natuurwet, 
grafisch uitgedrukt door één enkele booglijn voor licht, geluid, electriciteit en magnetisme. 
Ook stelde hij wetten op voor de aantrekking en afstoting van ondoordringbare en ondeelbare 
deeltjes. Hij doceerde wiskunde op het Rooms College en werkte daarna als onderzoeker in 
Parijs, Londen en Wenen, waar hij nauw samenwerkte met de Nederlandse medicus Gerard 
van Swieten, die in opdracht van keizerin Maria-Theresa de universiteit en vooral de medische 
faculteit moderniseerde. Zijn hoofdwerk was Philosophia naturalis theoria reacta ad unicam 
legem virium in Natura existentium [Theorie van de natuurfilosofie teruggevoerd op een enkele 
wet van de krachten die werkzaam zijn in de natuur], dat in 1758 in Wenen verscheen. Hij 
was ook zijn hele leven lang diplomaat in dienst van zijn geboortestad, de vrije republiek Du-
brovnik. Een andere prominente Kroatische geleerde in Italië was de historicus Ivan Lućić, die 
elders wordt besproken (zie p. 276-280). 
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heten. Steden als Dubrovnik, Šibenik en Zadar waren goed ontwikkelde han-
dels- en havensteden, die gemakkelijk een drukkerij hadden kunnen faciliteren. 
Er zijn ook enkele pogingen in die richting bekend, maar om onduidelijke re-
denen zijn die steeds gestrand.350 Een reden lijkt te zijn dat stadsbestuurders uit 
angst voor heterodoxie iedere drukactiviteit in hun stad verboden. Dubrovnik 
had een quarantaine-dok op zee, op veilige afstand van de stad, waar ieder schip 
moest aanleggen. Niet alleen werd daar de bemanning op besmettelijke ziektes 
gecontroleerd, ook de goederen werden er doorgekamd. Op deze wijze kon ook 
de boekenstroom onder controle worden gehouden, beter dan wanneer er bin-
nen de stad boeken werden gedrukt. De situatie leidde in de rijke handelsstad 
Dubrovnik tot een chronisch gebrek aan boekenaanbod. In de achttiende en 
het begin van de negentiende eeuw, toen er zich een lezende klasse vormde, was 
het overschrijven of kopiëren van boeken zo’n veelvoorkomende bezigheid, dat 
talloze armlastige intellectuelen er hun brood mee verdienden.351 

We zien dus een fenomeen dat je zou kunnen omschrijven als de wiege dood 
van de Kroatische druk. De vroege drukactiviteiten waren allemaal lokale ka-
tholieke initiatieven, in zekere zin een voortzetting van de activiteit van de ko-
piërende kloostermonniken. De gedrukte boeken uit de Kroatische begintijd 
(1483-1531) waren brevieren, liturgieën en ander materiaal dat lokale priesters 
voor de uitoefening van hun ambt nodig hadden.352 Anders dan in de cul-
tuurcentra met drukkers en uitgevers werd er geen nieuw lezerspubliek aange-
boord. Boeken werden gepubliceerd uit noodzaak, in de strijd tegen het nijpen-
de gebrek aan liturgische boeken. Het Concilie van Trente, gehouden van 1543 
tot 1563, was het concilie waar het Vaticaan zich met succes hergroepeerde. 
Het concilie was de opmaat naar het Contrareformatorische offensief, nadat 
het enkele decennia in het defensief was gedrukt door de Reformatie. Dat deed 
het bijvoorbeeld door  alle inspanningen van de katholieke kerk unificeren en 
centraliseren. De mogelijkheden tot drukkersactiviteiten door lokale prelaten 
werden hierdoor sterk verminderd. De Congregatie voor de Verspreiding van 
het Geloof (Congregatio de Propaganda Fide), gevestigd in Rome moest deze 
activiteit overnemen.353 

350  Bijvoorbeeld in Split in 1513 (Stipčević, 2005). 
351  Zie: Stipčević (2005),  p. 134 e.v. 
352  Dat er gedrukt werd in Kosinj en Senj komt vooral omdat daar al scriptoria waren. De 
drukkerij werd dus gezien in het verlengde van de activiteit van de kopiërende monniken.
353  De Sacra Congregatio de Propaganda Fide was in 1622 gesticht door Gregorius XV (paus 
van 1621-1623), met het oog op de opening van nieuwe continenten, die voor een groot deel 
werden gekoloniseerd door protestantse machten (Engeland en de Nederlandse republiek). Al 
vanaf het bewind van paus Gregorius XIII (1572-1585) bestond er aan het Vaticaan echter al 
een comité dat activiteiten ontplooide om de oostelijke christelijke kerken weer te verenigen 
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De lokale katholieke kerk was geen initiatiefnemer meer en daarmee viel de 
enige poot weg onder het drukkersbestaan in Kroatië. De andere poot, die van 
de commerciële druk, die in Midden- en West-Europa van meet af aan essen-
tieel was, heeft in Kroatië tot het einde van de achttiende of het begin van de 
negentiende eeuw niet bestaan. Maar dan is de diversificatie van het boeken-
aanbod een kwestie van grote internationaal opererende boekenbedrijven, zoals 
Trattner, die wijdvertakte distributienetwerken opzetten. 

Het grote gat is geen uitzondering in de regio. De eerste drukkerij in Servië, 
in het stadje Obad, opende haar deuren in 1494. Het werd geleid door Đurad 
Crojević. Ook hij had waarschijnlijk in Venetië leren drukken. Tussen 1552 en 
1563 werden er verschillende drukkerijen geopend, maar nadat de Ottomaanse 
autoriteiten het verboden, was er geen drukactiviteit in Servië meer te vinden 
tot het begin van de negentiende eeuw. De Habsburgers maakten het drukken 
toen mogelijk, maar verboden het gebruik van het cyrillische lettertype. In Bos-
nië was er in 1529 een drukkerij actief in het plaatsje Goražde, waar, met toe-
stemming van het Ottomaanse bewind liturgische boeken voor de orthodoxe 
kerk werden gedrukt. Ook in Kosovo was er ook in 1529 een drukkerij actief. 
Nadat het Ottomaanse bewind alle drukkerijen sloot, werd er gedurende ten 
minste 250 jaar geen enkel boek gedrukt in Servië, Bosnië en Kosovo. In Bosnië 
ging er in 1866 pas opnieuw een drukkerij in bedrijf. 

De vraag blijft dan welke boeken Kroatië bereikten. Behalve in Rome werd 
er ook in de buurt van de protestantse universiteitsstad Tübingen een stroom 
boeken voor de Kroatische markt gepubliceerd. Tussen 1561 en 1565 was het 
plaatsje Urach het toneel van intensieve drukkersactiviteiten voor de Zuid-Sla-
vische markt. Sloveense en Kroatische protestanten van naam354 waren er in ge-
slaagd delen van de Duitse en Oostenrijkse adel te interesseren voor de financie-
ring van een drukkerij met publicaties, die bedoeld waren voor de verspreiding 
onder protestanten in de gebieden grenzend aan het Ottomaanse rijk.355 Veel 
van deze publicaties zijn gedrukt in het glagolitische schrift, dat vooral in Istrië 
en de noordelijke Adria nog gangbaar was. Deze groep drukte 29 boektitels in 

met de Roomse kerk en de lokale katholieke kerken te stroomlijnen, bijvoorbeeld door con-
trole te voeren over de gedrukte boeken waarmee de lokale kerken werkten.    
354  Matija Vlačić (Matthias Flaccius Illyricus), Antun Dalmatin, Stjepan Konzul, Petar Pa-
vao Vergerije en Primož Trubar, die in 1562 zelf meewerkte aan het drukken van zijn Sloveen-
se vertaling van het Nieuwe Testament in Urach.
355  Er werden ook boeken in het latijnse en het cyrillische schrift gedrukt voor de Hongaar-
se, Transsylvanische en Moldavische gebieden. Ook schermden de Slavische protestanten met 
het argument dat hun boeken achter de Ottomaanse linies konden doordringen, waardoor de 
islamieten konden worden bekeerd tot het christendom. Dit argument leverde hen ook wel de 
steun van leden van de katholieke adel op. Ook keizer Maximilliaan heeft een gift gedaan.
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ongeveer 25.600 exemplaren.356  
Het motief van Rome en Urach was om het geloof te verspreiden en ver-

sterken, maar hoe zit dat met Venetië? Een onderzoek van Werner Schmitz 
laat zien dat het commerciële boekenbedrijf in Venetië nauwelijks een strategie 
ontwikkelde voor de Kroatische markt, maar eerder afwachtend kan worden 
genoemd.357 Maar liefst 136 Venetiaanse uitgeverijen publiceerden in de loop 
van de tijd boeken in het Kroatisch, maar slechts enkelen daarvan meer dan een 
paar titels.358 Verder blijkt een substantieel deel van de zogenaamde Veneziana 
te bestaan uit boeken die in opdracht van Kroatische gezagsdragers, hetzij ker-
kelijke, hetzij profane, werden vervaardigd. Dit wijst erop dat de Venetiaanse 
uitgeverij geen niche voor Kroatië aanboorde, een fenomeen dat Schmitz ook 
onderkent voor de andere Zuid-Oost Europese gebieden. De toe- en afname 
van de Venetiaanse boekproductie voor deze gebieden loopt gelijk met de toe- 
en afname van de Venetiaanse boekproductie in het algemeen. Uitsluitend alge-
mene economische omstandigheden bepaalden volgens Schmitz de Venetiaanse 
boekproductie voor de oostelijke markt. 

Dit zou ook kunnen zijn gekomen omdat het publiceren van een boek in 
een ander schrift dan het latijnse een complexe zaak was die veel specialis tische 
kennis vereiste. Daarnaast was het aanmaken van de speciale stempels voor dit 
schrift nogal prijzig. Typerend voor de zuinigheid die rond de druk van teksten 
in het glagoljica-schrift aan de dag werd gelegd is dat de glagolitische druklet-
terset die werd gebruikt door de protestantse Kroaten en Slovenen in Urach, 
na beëindiging van dit project bij de tegenpartij in Rome belandde, waar de 
katholieke Congregatie voor de verspreiding van het Geloof het wilde gebruiken 
voor contrareformatorische doeleinden. Daar concludeerde men echter dat er 
deskundigen nodig waren die dit schrift en de taal daarachter in de vingers 
hadden en dat het te duur was het glagolitische propaganda-offensief vanuit 

356  De administratie van de onderneming is volledig bewaard gebleven. Aangezien de groep 
voor het hele project afhankelijk was van donaties van de adel, die hen ook faciliteerde, was 
het essentieel dit vertrouwen te behouden en daarom legden ze verantwoording af tot en met 
rekeningen voor de kleinste uitgaven.  
357  Zie: Schmitz (1977).  
358  Het is moeilijk vast te stellen hoeveel Kroatisch sprekenden er waren in de zeventiende 
eeuw. Wel is het cijfer gegeven van twee miljoen Kroaten die in de zestiende en zeventiende 
eeuw op de vlucht zijn geslagen voor de oorlogsverwikkelingen met de Ottomanen (Lovorka 
Čoralić – Zadrani u Veneciji od XIV-XVIII stoljeća [Mesnen uit Zadar in Venetië van de 14e 
tot de 18e eeuw], (Zadar, HAZU, 1993), p. 14. Veel Kroaten vluchtten naar Venetië, anderen 
naar Midden-Europa. Veelzeggend is dat de achternaam Horvat/Horvath (= Kroaat) een van 
de meest frequente achternamen is in landen als Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Zie ook: 
Vladimir Stipetić en Nenad Vekanić – Povijesna demografija Hrvatske [Historische demografie 
van Kroatië] (Zagreb, HAZU, 2004).  
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Rome te organiseren. Er werd een uitzondering gemaakt op de bepaling van het 
Concilie van Trente dat de katholieke propaganda uitsluitend in Rome mocht 
worden gedrukt. De productie in het glagolitische schrift werd ondergebracht 
in Venetië, bij uitgever Ginammi, die ervaring had met het uitgeven van gla-
golitische teksten.359 

Niet alleen het glagolitische schrift en de diverse varianten van het cyrillische 
schrift vormden een ernstige handicap voor de Venetiaanse uitgevers om door te 
breken op de oostelijke markten, ook de Slavische talen vormden een obstakel. 
Er waren Slavische correctoren nodig en aangezien geen enkele uitgever alleen 
van de druk van de Slavische markt kon leven, was het moeilijk een dergelijke 
corrector aan te stellen. Teneinde de kosten van het drukken van materiaal in 
vele Slavische talen te verminderen, besloot de Congregatie werken te drukken 
in een zelfgecreëerde Slavische eenheidstaal. Aangezien geen van de volkeren 
zich daar goed mee kon identificeren misten deze boeken hun uitwerking ten 
enen male. 

Onbekendheid met de Slavische taal zorgde ervoor dat Venetiaanse uitgevers 
wel drukten in opdracht van Kroatische autoriteiten (kerkelijke en profane), 
maar zich in het geheel niet richtten op het aanboren van een nieuw lezers-
publiek. Voorzover er al iets werd gedrukt dat buiten de benodigdheden van 
kerkelijke en profane gezagsdragers lag, richtten de Venetiaanse uitgevers zich 
op vertalingen van buitenlandse successen. Maar ook dan ging het om religieus 
getint werk. Dat gebeurde overigens pas vanaf de achttiende eeuw, toen de pro-
ductie op gang kwam van religieuze werken die bedoeld waren om te worden 
gelezen door leken en niet alleen om te worden gebruikt door professionelen. 

Over het algemeen kan worden gesteld dat Venetië een underachiever was 
voor wat betreft de productie van boeken voor de oostelijke markt. De specifie-
ke kennis om deze markten beter te bewerken ontbrak ofwel de wil om die te 
ontwikkelen. Anderzijds ontstond ook in Kroatië geen initiatief om dit relatieve 
vacuűm zelf op te vullen. Miklós Zrínyi liet zijn Sirena van de Adria drukken in 
Wenen, Péter Zrínyi diens hertaling in het Kroatisch in Venetië en ook Katarina 
Frankopan, de vrouw van Péter , liet haar gebedenboekje Putni tovaruš [Reisge-
zel] in 1661 in Venetië drukken. 

Lotte Hellinga presenteerde in haar studie over de overname van drukletters 
van Vlaamse drukkers uit Venetië en van Engelse drukkers uit Holland een 
diachronische opeenvolging: eerst overname van de innovator, dan toeëigening 
en vervolgens identificatie als een uniek, eigenm product. Vlaanderen nam de 
innovatief vormgegeven drukletter van Venetië over, en eind zeventiende eeuw 

359  Zie Stipčević (2005), p. 37 e.v.
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nam Engeland de drukletters uit de Republiek over.360 Het geval van Kroatië 
laat zien dat uitwisseling van culturele productie geen synchrone zaak is (dus 
niet gelijktijdig plaatsvindt), maar ook niet diachroon is. Het ontvangen van 
goed, beter, best uit het buitenland leidt niet tot overname en verbetering van 
de eigen culturele praktijk. Een van de redenen hiervoor kan zijn dat de dyna-
miek uitgever-lezer achterwege blijft. 

Ook in de achttiende eeuw, als er eindelijk allerlei uitgeverijtjes van start gaan, 
gebeurt dit niet. Het is opmerkelijk dat die uitgevers (stuk voor stuk veelzijdige 
intellectuelen, die tegelijk het drukkersvak beheersten) al hun krachten richt-
ten op het zich binden aan een sterk instituut. Vitezović Ritter probeerde dat 
vanaf 1694 met het parlement in Zagreb, de meeste anderen met de katholieke 
kerk. Geen van deze instituten had veel consideratie met deze kleine culturele 
ondernemers, wanbetaling vierde hoogtij.361 Toch geloofden deze drukkers – en 
dat is heel opmerkelijk- geen moment in de mogelijkheid een individueel le-
zerspubliek aan te boren.362 Integendeel, tot ver in de negentiende eeuw gingen 

360  Zie Hellinga’s artikel: The bookshop of the world: books and their makers as agents of cultur-
al exchange  in Hellinga e.a. red. (z.j.), p. 11-31.  
361  Stipčević, p. 352.
362  Hoe hardnekkig deze niet-uitwisseling is, blijkt uit een citaat, afkomstig uit Zrinyi’s 
eigen Zagreb, meer dan honderd jaar na zijn dood, middenin het Europese tijdperk van de 
Verlichting. Het is afkomstig van Antun Jandera, die in 1768 een drukkerij opende. In 1772 
schreef hij een brief aan de Kroatische Koninklijke Raad, waarin hij zijn situatie uitlegde en 
om steun vroeg.:   
“Zoals de Koninklijke Raad weet levert het drukken in dit land niet zoveel werk op als de 
andere ambachten, terwijl de kosten hoog zijn…. Vanwege het gebrek aan ander werk drukte 
ik op eigen kosten een gecombineerde grammatica…. En wat kan ik, arme man, nu doen 
met de zeshonderd exemplaren, die hier onverkocht liggen? Ik ben geen goede handelsman, 
ik besteed alles wat ik heb aan alledaagse behoeften en ik leef als een arme man, als een worm. 
Ik bezoek geen gokhuizen en kroegen en heb geen enkele andere vorm van vermaak, want 
dat staat de toestand niet toe… Als mijn schoonmoeder niet zou helpen met groenten uit de 
moestuin en andere alledaagse benodigdheden, zou ik niet weten hoe ik deze situatie moest 
oplossen… In 1771 bood ik de drukkerij tweemaal aan de vaders Jezuïeten aan. Zij zouden 
mij moeten steunen en ik zou dan verder kunnen werken. Het antwoord van de rector vader 
was dat drukken in deze gebieden nooit zal slagen als zij het niet overnamen…”

Treffend is het voorbeeld van Antun Jandera, die erop gerekend had dat de jezuïeten zijn 
grammaticaboek  integraal zouden afnemen. Toen dat niet gebeurde, beklaagde hij zich in 
brieven over zijn noodlot. Geen woord is er te lezen over een eventuele particuliere markt. 
Jandera’s brief laat zien dat in deze categorie landen het drukken ook in de laatste decennia 
van de achttiende eeuw werd gezien als een ambacht (obrt) en niet als een commercieel produ-
ctie- en handelsbedrijf, dat voortdurend anticipeert op de behoeften van de (aspirant-) koper. 
We zien ook dat Jandera instemmend de woorden van de Jezuïeten rector aanhaalt, waar deze 
stelt dat drukken in deze gebieden nooit zal slagen als zij het niet overnemen. Vervolgens 
vraagt Jandera de politieke autoriteiten om financiële steun en bescherming.Het drukken en 
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geliefde boeken, ook in een rijke handelsstad als Dubrovnik in manuscriptvorm 
van hand tot hand. Arme of verarmde intellectuelen, onderwijzers, dorpspries-
ters en nonnen in kloosters verdienden een centje bij door boeken, al dan niet 
in manuscriptvorm, met de hand over te schrijven. De prijs van een overge-
schreven boek, het resultaat van langdurige, inspannende monnikenarbeid, was 
lager dan dat van een gedrukt boek. Daarnaast was het voor de burger blijkbaar 
gemakkelijker om op deze wijze een opdracht te plaatsen dan om via onderont-
wikkelde distributienetwerken aan een titel te komen.363 

Juist hier zien we dat zich een ijzeren gordijn ontrolt tussen enerzijds West- en 
Midden-Europa en anderzijds het oosten. Het ijzeren gordijn van de vroeg-mo-
derne tijd houdt in dat in het oosten het sociale en culturele veranderingsproces 
door de mogelijkheden die de boekdrukkunst biedt,364 niet op gang komt. De 
kern van dat proces, het doorbreken van de dynamische wisselwerking tussen 
tekstproducent en tekstconsument, zet hier niet door. Er ontstaat geen nieuw 
lezerspubliek, er komen geen titels op de markt die de elite of de lagen daaron-
der kunnen verrassen. 

De reden hiervoor kan liggen in het uitblijven van lokale uitgevers, die de 
lokale lezer weet te prikkelen. Maar bleef de ‘nieuwe lezer’ uit omdat er geen 

uitgeven van boeken is in 1772 nog evenzeer overgeleverd aan de genade van de religieuze en 
politieke autoriteiten als 250 jaar daarvoor, een verstijfde toestand die in de cultuurtransmi-
ssiemodellen zou moeten worden opgenomen. 
[Kao što zna Kraljevsko Vijeće, tiskarstvo u ovoj zemlji ne daje toliko posla nego drugi obrti. 
Zbog pomanjkanja drugih poslova tiskao sam o svom trošku kombiniranu gramatiku i sada 
što ću ja jadan s ovih 600 primjeraka, koji mi leži neprodani... Ja nisam dobar gospodar, sve 
potrošim za svakodnevni život, a provodim život kao siromak i crvić. .. Ja ne idem u igračnice 
ni u krčme niti imam druge raznode, to mi ne dopušta stanje... Da mi ne pomaže moja puni-
ca raznim stvarima iz vrta kao i drugim potrepštinama, ne bih podnijeti ovakvo stanje. Godi-
ne 1771. Nudio sam dva puta ocima isusovcima tiskaru, da bi me uzdržavali, ne badava nego 
da nastavim svoj zanat. Odgovor oca rektora bio je da u ovim krajevima tiskara neće uspjeti  
ako je oni ne uzmu...]. Het document bevindt zich in het Kroatisch Nationaal Archief in 
Zagreb: sign. HKV F-61: 1772. Getranscribeerd door T. Puškadija-Ribkin: Kaptolska tiskara u 
Zagrebu [De drukkerij van Kaptol in Zagreb], in: Kaj 27 (1994) nr. 6, p. 54-56. Geciteerd in: 
Stipčević (2005), p. 51-52. Vertaling van mij. 
363  Dit blijkt ook uit de uitgebreide correspondentie tussen de geleerde jezuïet Ruđer Boško-
vić (zie p. 152, n. 349) en zijn zuster Ankica, die in Dubrovnik was blijven wonen. Herhaal-
delijk schreef zij over de schaarste aan boeken en de afwezigheid van geliefde titels, wat leidde 
tot uitgebreide uitleencircuits en het laten overschrijven van complete boekwerken. Sommige 
overschrijvers bereikten er een zekere faam mee, zoals Ivan Salatić (1759-1821),  Luka Pavlo-
vić (1821-1887), van wie 94 manuscripten bewaard zijn gebleven en Lovro Cekinić (1692-
1762), van wie een manuscript van 1084 bladzijden bestaat met daarin werken van 13 schri-
jvers. De overgeschreven werken betroffen meestal antieke teksten en werken uit de Italiaanse 
en Kroatische renaissance. 
364  Zoals beschreven in Eisenstein (2005) passim. 



159

lokale uitgevers waren of andersom? Het feit is dat er zich in de periferale Kroa-
tisch-Habsburgse en Kroatisch-Venetiaanse gebieden geen drukkers vestigden 
en de reden ligt in de rol van de autoriteiten, die zich opstelden in de grijze zone 
tussen ontmoediging, tegenwerking en verbod. Als we Wallersteins model vol-
gen, moeten we constateren dat de reden ligt in de diepere macro-economische 
structuur van het politieke wereldsysteem, dat vooraf gaat aan het economische 
wereldsysteem. De politieke elite houdt hier controle over de economie, ook 
over de productie van culturele goederen.365 

De bibliotheek van Zrinyi bevindt zich op het snijpunt van twee wereldsys-
temen. Enerzijds het ‘oude’ politieke wereldsysteem met feodale structuren. 
Daarin wordt de circulatie van (cultuur-)goederen niet bevorderd, maar juist 
met argusogen gevolgd en aan banden gelegd. Optimalisatie van de productie 
(en consumptie) van goederen wordt niet nagestreefd, omdat juist de klassen 
direct onder de heersende klasse hiervan zouden profiteren en een bedreiging 
zouden kunnen vormen. De hiërarchie moest intact blijven. Van dit systeem 
maakte de functionaris Zrínyi deel uit. Anderzijds is daar het nieuwe wereldsys-
teem, waar niet langer politieke entiteiten de gang van zaken bepalen. Dit is 
het systeem van de grenzeloze economie en de onbeperkte productie-, distribu-
tie- en verkoopmogelijkheden. Van dat systeem maakt de lezer Zrínyi deel uit.
Zijn bibliotheek is de vrucht van de vrije doorstroming van een ongebreitelde 
diversiteit aan boeken, terwijl de persoon Zrínyi een prominent lid is van een 
politiek systeem dat een verdere vrije doorstroming niet bevordert of mogelijk 
maakt.Meer dan honderd jaar na Zrínyi’s verscheiden moest de arme Antun 
Jandera aan den lijve ondervinden hoe het is als drukker in een dergelijk sys-
teem. Hier doet niet ‘iedereen het met iedereen’,366 maar staat de arme drukker 
alleen.

Feodaal-politieke systemen werden als buren van kapitalistische systemen 
vanzelf als (semi-)periferale gebieden opgenomen in laatstgenoemd stelsel. Bin-
nen de micro-structuur van de Bibliotheca Zriniana zijn deze macro-economi-
sche ontwikkelingen te onderkennen.  

Zrínyi’s bibliotheek is geen product van een gelijktijdige en gelijksoortige 
bevruchting, zoals Berkvens Stevelinck de vroegmoderne uitwisseling van cul-
tuurgoederen definieerde. Noch wordt er vormgegeven aan nieuwe structuren, 
instituten of culturele praktijken na een selectie- en toeëigeningsbeleid, zoals uit 
de modellen van Hellinga en Eisenstein spreekt. Toeëigenen maar niet doorge-

365  Zie Wallerstein (1980), p. 178-243,
366  Zoals Dijstelberge en Verkruijsse (2010) de zeventiende eeuwse Nederlandse drukkers- 
en uitgeversactiviteiten beschrijven. Het is een plastische definitie voor de omschrijving van 
economische activiteit in de kerngebieden in de zin van Wallerstein. 
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ven buiten de eigen groep is het devies binnen de politieke, voorkapitalistische 
structuur. Daardoor blijft het lezen een institutionele zaak (school, kerk, gezag); 
de individuele lezer wordt niet geboren. In zoverre is er ook geen sprake van 
een discontinuïteit tussen de vroege drukproductie in Kroatië en het vacuüm in 
de eeuwen daarna. In geen van die gevallen is er een spoor te vinden van zowel 
een uitdijïng van het aanbod aan titels als een verbreding van de lezersgroepen, 
de twee pilaren onder Eisensteins these. In die feodale inbedding worden in 
de Bibliotheca Zriniana boeken gestort die de vrucht zijn van het nieuwe open 
handels- en communicatiesysteem. In dat nieuwe systeem spelen de vroegmo-
derne Nederlanders een voortrekkersrol en in de internationale uitgeverswereld 
weten de Nederlandse uitgevers zich op soortgelijke wijze te onderscheiden. 
Een proeve daarvan zijn de Nederlandse boeken in de Bibliotheca Zriniana, die 
in het volgende deel besproken worden. 



B. BOEK EN LEZER 
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Inleiding 

In het eerste deel van deze studie heb ik de Bibliotheca Zriniana in zijn sociale 
en culturele context proberen te plaatsen: ik heb het verhaal verteld van de 
eigenaar en heb een reconstructie geprobeerd te maken van de distributie- en 
contactlijnen waarlangs de boeken vanuit de Nederlanden bij Zrínyi beland-
den. Ik heb de bibliotheek in een historisch perspectief vergeleken met die van 
standgenoten in de cultuur van de eigenaar en een verklaring gegeven waarom 
er geen boeken uit het land van herkomst in de verzameling aanwezig zijn. Ook 
heb ik de bibliotheek aan de hand van parameters als taal, thematiek, herkomst 
van de uitgever en leeftijd van de boeken met kwantificeerbare bibliografische 
gegevens geprobeerd te plaatsen in de culturele geschiedenis van zijn tijd.

In het tweede deel van dit onderzoek verlaat ik het perspectief van Zrínyi’s 
collectie als geheel. Nu krijgt het individuele boek zoveel mogelijk aandacht en 
de relatie van dit ene boek tot die ene lezer, Miklós Zrínyi. Ik zal me de vraag 
stellen wat de betekenis is geweest van deze titel en van deze auteur voor de 
lezer Zrínyi. Ik zal me daarvoor beperken tot een onderzoek van de boeken uit 
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in de catalogus van 1662. Door dat 
onderzoek zal ook duidelijker worden welke rol de Nederlandse boekcultuur in 
het algemeen heeft gespeeld voor deze unieke lezer. 

Op deze manier hoop ik de methodologische drieslag te maken, die ik in de 
inleiding uiteenzette. Ik zal steeds proberen te beginnen met een inhoudelijke 
behandeling van het boek en een schets van de rol die dit boek en de auteur in 
het Europese sociale en culturele leven hebben gespeeld. Een dergelijke recon-
structie van de setting waarin een bepaalde titel verschijnt geldt als opmaat naar 
de vraag die vooral Chartier, maar ook Darnton interesseert, naar de individu-
ele lezersreceptie. Die receptie mag problematisch zijn vanwege het gebrek aan 
concrete lezerssporen, zoals al in de inleiding werd gezegd. Daarbij komt dat het 
in lang niet alle gevallen duidelijk is of Zrínyi een boek gelezen heeft of alleen 
maar bezat. Een derde punt is of het eigenlijk wel mogelijk is een lezersreceptie 
wel te scheiden van een lezersanticipatie. Een bepaalde titel zal immers maar 
hoogst zelden zijn ‘geconsumeerd’ zonder dat de lezer er vantevoren ook maar 
enig idee over had. De lezer als geïsoleerde ‘ontvanger’ te beschouwen zou net 
zo’n grote fout zijn als de schrijver als de geïsoleerde geniale zender, waar de 
romantiek hem voor hield. De lezer zal in de meeste gevallen van de auteur of 
titel hebben gehoord. Ze hadden een reputatie, er werd over verteld, ze werden 
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getipt. Ze maakten, kortom, deel uit van het  discours in het publieke domein. 
Een reconstructie van deze beeldvorming is ook nodig,  aangezien het soms om 
(vrijwel) vergeten auteurs gaat. Ik zal waar dat zin heeft ook refereren aan ande-
re werken van de auteur, diens relatie met de uitgever, de spanwijdte van diens 
publicaties. De intellectuele geschiedenis van een titel heeft dan ook veel te ma-
ken met een reconstructie van de kennis en verwachtingen van de lezer Zrínyi.   

 Daarop volgt de vraag op welke manier die individuele toeëigening door de 
lezer van invloed is geweest op diens sociale handelen. Hier zal ik waar mogelijk 
intertextueel onderzoek verrichten door Zrínyi’s eigen teksten te leggen naast 
de te bespreken boeken. Waar het zinvol is zal ik dit aanvullen met biografische 
gegevens. In de nabeschouwing zal ik kijken of het mogelijk is om de lezer 
Zrínyi voor een moment uit zijn rol te lichten van door zijn sociale omgeving  
beïnvloede lezer. Hier zal Zrínyi als lezend individu, met persoonlijke keuzes en 
voorkeuren worden geschetst, volgens de tradities van de micro history. 

Aangezien al deze facetten hier worden onderzocht via de Noord- en Zuidne-
derlandse boeken, vormt dit hele tweede onderzoeksdeel ook een antwoord op 
de vraag naar de invloed van deze boekcultuur op een Europese lezer buiten de 
grote cultuurcentra.367 

Dit onderzoek beperkt zich tot de Nederlandse boeken die in de catalogus 
van 1662 staan opgesomd, want alleen deze boeken zijn met volle zekerheid 
aan Miklós Zrínyi toe te schrijven. Deze catalogus kan worden gezien als de 
bekrachtiging van wat de eigenaar als zijn relevante boekenbezit beschouwde. 
De structurering van de catalogus vormt een belangrijke aanwijzing van hoe de 
eigenaar zelf tegen dit bezit aankeek. Daarom staat in dit boeken- en lezerson-
derzoek ieder hoofdstuk gelijk met de behandeling van één thematische catego-
rie van de catalogus van 1662.

Ooit deden lezers de moeite de hand te leggen op deze titels, omdat ze die 
belangwekkend vonden. Of de boeken waren juist als waardevol geschenk ge-
schonken door standgenoten. 368 Nu zijn die boeken in de meeste gevallen zo 
goed als vergeten. Achter de grafzerk van de droge bibliografische gegevens ging 
ooit een dynamiek schuil. Iets van dat leven, van de vraag waarom deze boeken 
gewilde producten waren, wil ik proberen uit de doeken te doen door een re-
constructie te geven van de rol die deze boeken in het leven van deze ene lezer 

367  Het is uiteraard niet mogelijk de Nederlandse boekproductie strikt te scheiden van de 
niet-Nederlandse. Daarom zullen auteurs en titels ook in een internationale context worden 
geplaatst.
368  Ook als iemand een boek ten geschenke kreeg, kan het boek worden betiteld als een ge-
wild product. Men schonk immers bij uitstek een boek dat status en uitstraling had. Ook een 
boek uit een erfenis is tenminste bij de koper of schenker van die vorige generatie een geliefd 
product geweest.  
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hebben gehad, met name de Nederlandse uitgeversproducten daarin. 
Juist met deze benadering vinden we aanknopingspunten voor een recon-

structie van de concrete overdracht van wetenschap en kennis buiten de institu-
tionele sfeer. Die overdracht heeft individuele sporen en consequenties bij ten 
minste deze ene Europese lezer, Miklós Zrínyi. De boeken van Zrinyi afkomstig 
uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden zijn:369

A-catalogus van 1662

Politiek denken
Justus Lipsius - Politicorum sive Civilis Doctrinae libri sex
Antwerpen, off. Plantiniana, J. Moretus, 1596 
Arnold Clapmar – De arcanis rerum publicarum
Amsterdam, L. Elzevier, 1644 
Edmond Breuché de la Croix – Entretien du sage ministre d’estat sur l’ égalité de 
sa conduite en faveur et en disgrace
Leiden, Elzevier, 1645 
Lambert Daneau – Aphorismi politici et militares ex diversis auctoribus Graecis et 
Latinis
Leiden, J. Marcus, 1638 
[Rosenhane, Schering Johansson of Karl Grotniz von Grodnau]- Observationes 
politicae super nuperis Galliae motibus
[Leiden?, J. Maire?, 1649] 
Desiderius Crescentius – Artes reconditiae regendi respublics et dominandi, quibus 
fere utuntur et imperia firmant reges sive principes; optimates sive patritii; et popu-
lus, qui summo potiuntur imperio. Accedunt artes ambiendi dignitates et honores 
in repub. et principum aulis 
Utrecht, G. van Zijl en T. van Ackersdijk, 1657370

369  Ten behoeve van het overzicht vermeld ik hier alleen minimale bibliografische gegevens. 
Voor de uitgebreide bibliografische data verwijs ik naar bijlage I, waar al deze titels volgens de 
vingerafdrukmethode zijn onderzocht. 
370  Het boek staat wel genoteerd in Zrinyi’s catalogus van 1662, maar is verdwenen uit de 
collectie. Daardoor heb ik het boek niet nader kunnen bestuderen. Ook een literatuurstu-
die heeft niets opgeleverd. Duidelijk is wel dat het een verzameling politieke sententiae is. 
De auteursnaam is een pseudoniem. De auteur schijnt hoogleraar rechten te zijn geweest in 
Utrecht. Het boek werd ook in Utrecht uitgegeven (Trajecti ad Rhenum, typis Gisberti a Zijl, 
et Theodori ab Ackersdijck, 1657, 12º). STCN vermeldt drie bewaard gebleven exemplaren 
van dit boek. De rol van dit boek in het politieke debat rond het midden van de zeventiende 
eeuw verdient een eigen studie, waarin zal moeten worden gezocht in de archieven. Ook zal er 
in contemporaine boeken moeten worden gezocht naar verwijzingen naar deze auteur en deze 
titel. Het is niet mogelijk gebleken dit in het kader van deze studie te realiseren.  
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Militaire wetenschap 
Andreas Cellarius – Architectura militaris 
Amsterdam, J.Janssonius, 1656 
Matthias Dögen – Architectura militaris moderna
Amsterdam, L. Elzevier, 1647 
Gerard Melder – Korte en klare instructie van regulare en irregulare fortificatie
Utrecht, J. Van Waesberge, 1658 
Justus Lipsius - Saturnalium sermonum
Antwerpen, off. Plantiniana, J. Moretus, 1604
Justus Lipsius - De amphiteatro 
Antwerpen, off. Plantiniana, J. Moretus, 1604 
Justus Lipsius - Analecta sive observationes reliquae ad militiam et hosce libros
Antwerpen, off. Plantiniana, J. Moretus, 1602 
Justus Lipsius - Poliorceticon sive machinis, tormentis, telis libri quinque 
Antwerpen, off. Plantiniana, J. Moretus, 1602 
Justus Lipsius - De militia Romana371

Antwerpen, off. Plantiniana, J. Moretus, 1605 
Claude Saumaise – De re militari Romanorum liber. Opus posthumum
Leiden, J. Elzevier, 1657 
Renatus Flavius Vegetius – De re militari libri quatuor
Leiden, off. Plantiniana, F. Raphelengius, 1592 
Kazimierz Siemienowicz – Artis magnae artilleriae pars prima
Amsterdam, J. Janssonius, 1650 

Letteren - Latijn
Hesiodus – Hesiodu Ascraei quae extant 
Amsterdam, L. en D. Elzevier, 1658  
Ovidius – Eiusdem metamorphoseon
?Amsterdam, Janssonius-Waesberge, 1606
Ovidius – Pub Ovidii Nasonis Amatoria
 ? Leiden, Leffen, 1661
Ovidius – Opera omnia
? Leiden, Leffen, 1662
Ovidius – P Ovidii Nasonis Operum Tom 3
? Leiden, Leffen, 1661
Marcus Annaeus Lucanus – De bello civili
Leiden, Hackius, 1658 
Maro Publius Vergilius – Opera cum notis Thomae Farnabii

371  De vijf titels van Lipsius zijn samengebonden in één band.



167

? Amsterdam, J. Janssonius, 1642
Maro Publius Vergilius – Opera cum notis Thomae Farnabii
  ? Amsterdam, J. Janssonius, 1642
Maro Publius Vergilius – Opera cum notis Thomae Farnabii
? Amsterdam, J. Janssonius, 1642
Marcus Valerius Martialis – Epigrammata cum notis Th Farnabii
Amsterdam, Blaeu, 1644
Marcus Valerius Martialis – Epigrammaton libri XII
Antwerpen, Plantijn, 1568
Lucius Annaeus Seneca – Tragoediae
Leiden, F. Moyaerd, 1651
Lucius Annaeus Seneca – Tragoediae
Amsterdam, Janssonius, z.j
Claudius Claudianus – C Claudiani quae extant
Leiden, Elzevier, 1650
Quintus Flaccus Horatius – Quinctus Horatius Flaccus emendatus
Antwerpen, Plantijn, 1577
Dionysus Marcus Portius Cato - Disticha de moribus
Amsterdam, Janssonius, 1649
Decimus Junius Juvenalis, Aulus Flaccus Persius –  Satyrae, cum annotat Th 
Farnabii
Amsterdam, Blaeu, 1650 
Crispus Caius Sallustius – Opera quae extant omnia
Leiden, Hackius, 1649
Maffeo Barberini (Urbanus VIII) – Poemata 
Antwerpen, officina Plantiniana Balthasar Moretus, 1634 
 Kaspar Van Baerle - Poemata 
Amsterdam, Blaeu, 1652 
John Owen – Epigrammatum 
Leiden, Elzevier, 1628 
 Jan van Vliet (ed.) – Autores rei venaticae 
Leiden, Elzevier, 1653 
Arthur Johnston – Delitiae poetarum Scotorum hujus aevi illustrium  
Amsterdam, Blaeu, 1637 
Andrea Alciato – Emblematum  
Antwerpen, Plantijn, 1567 
George Buchanan – Scoti poemata quae extant 
Leiden, Elzevier, 1628 
Friedrich Dedekind – Grobianus et Grobiana 
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Harderwijk, Van Wieringen, 1650   
Georg Maior – Sententiae veterum poetarum per locos communes digestae; Anto-
nio Mancinelli – De poetica virtute
Antwerpen, Plantijn, 1561 
Gabriel Rollenhagen – Nucleus emblematum 
Arnhem, Janssonius, 1613     

Antieke geschiedenis 
Tranquillus Caius Suetonius – C Svetonius Tranquillus, et in cum commentarius, 
exhibente Joanne Schildio
Leiden, Hackius, 1662
Caius Velleius Paterculus – C. Velleius Paterculus cum selectis variorum notis
Leiden, Hackius, 1653
Lucius Annaeus Florus – Historiae Romanae 
Amsterdam, Janssonius, 1630
Historiae Augustae Scriptores VL. Aelius Spartianius, Julius Capitolinus, Aeolius 
Lampridus, Vulc Gallicanus, Trebell Pollio, Flavius Vopiscus. Cum integris notis 
Isaaci Casauboni, C Salmasii, et Jani Gruteri 
Leiden, Hackius, 1661
Maximus Valerius – Maximus Valerius cum selectis variorum observat et nova 
recensione A Thysii Ic 
Leiden, Hackius, 1655
Felix Marcus Minutius – M Minucii Felicis Octavus, cum integris omnium notis 
ac commentariis, novaque recensione Jacobi Ouzelii 
Leiden, Maire, 1652
Caius Julius Ceasar – C Julii Ceasaris quae extant, ex recensione Jos Scaligeri           
Amsterdam, Janssonius, 1644
Quintus Rufus Curtius – Historia Alexandri Magni 
Leiden, Elzevier, 1658

Algemene geschiedenis
Kaspar van Baerle – Rerum per octennium in Brasilia 
Amsterdam, J. Blaeu, 1647
Jean Froissaert en Philippe de Commynes – Frossardus et Cominaeus. Duo nobi-
lissimi Gallicarum rerum scriptores 
Amsterdam, J. Blaeu, 1656
[John Gauden?]- Eikón basiliké, vel Imago regis Caroli 
Den Haag, S. Brown, 1649
Paolo Sarpi – Historiae Concilii Tridentini 
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Leiden, I. Elzevier, 1622

Geschiedenis van Pannonië en de Oriënt
Marcus Zuerius Boxhorn – Historia universalis sacra et profana, a Christo nato 
ad annum usque 1650 
Leiden, Petri, 1652 
Hugo Grotius en Paullus Merula – De mari libero et De maribus 
Leiden, Elzevier, 1633  
Giovanni Battista Vero – Rerum Venetarum libri quatuor 
Amsterdam, L. Elzevier, 1644  
János Zermegh – Historia rerum gestarum inter Ferdinandum et Joannem Unga-
riae reges, usque ad ipsius Joannis obitum 
Amsterdam, J. Lepidus, 1662
Joannes Cuspinianus – De turcarum origine, religione ac immanissima eorum in 
christianos tyrannide... 
Leiden, J. Maire, 1654

Geografie en Cosmografie 
G. en J. Blaeu – Theatrum orbis terrarum, sive atlas novus, in quo tabulae et des-
criptiones omnium regionum editae a Guiljel et Joanne Blaeu
Amsterdam, G. en J. Blaeu, 1644
 G. en J. Blaeu – Theatrum orbis terrarum, sive atlas novus. Pars secunda. 
Amsterdam, G. en J. Blaeu, 1645 
G. en J. Blaeu – Theatrum orbis terrarum, sive atlas novus. Pars tertia. 
Amsterdam, G. en J. Blaeu, 1645
G. en J. Blaeu – Theatrum orbis terrarum, sive atlas novus. Pars quarta. 
Amsterdam, G. en J. Blaeu, 1645
J. Blaeu – Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae regiae, ad praesentis 
temporis faciem expressum a Joanne Blaeu 
Amsterdam, J. Blaeu, 1649
J. Blaeu – Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae liberae ac foederatae, ad 
praesentis temporis faciem expressum a Joanne Blaeu
 Amsterdam, J. Blaeu, 1649
Abraham Ortelius – Theatrum orbis terrarum 
Antwerpen, Plantijn, 1584
Cornelis Wytfliet – Descriptiones Ptolemaicae augmentum 
Leuven, Bogardus?, 1597
Isaac Vossius, Pomponius Mela – Observationes ad Pomponium Melam de situ 
orbis 
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Den Haag, A. Vlacq, 1658
W. Blaeu – Institutio astronomica de usu globorum et sphaerarum caelestium ac 
terrestrium ... 
Amsterdam, W. Blaeu, 1634 
Philipp Klűwer – Introductionis in universam Geographiam, tam veterem quam 
novam
Leiden, Elzevier, 1641
Jan de Laet – De imperio magni Mogolis sive India vera commentarius 
Leiden, Elzevier, 1631

Landgoederenbeheer
Giovanni Battista Ferrari – Flora, seu de florum cultura 
Amsterdam, J. Janssonius, 1646
François de la Varenne – Le cuisinier françois 
Den Haag, A. Vlacq, 1654

Wetenschappen
Willem Piso en Georg Marggraf – De medicina Brasiliensi en Historia rerum 
naturalium Brasiliae 
Leiden,  F. Hackius en Amsterdam, L. Elzevier, 1648
Severin Pineau e.a. – De integritate et corruptionis virginum notis: de graviditate 
et partu naturali mulierum 
Leiden, F. Hegerus en F. Hackius, 1639
Felicis Plateri Basiliensis – De origine partium, earumque in utero conformatione
Ludovici Bonacoli Ferrariensis – Enneas muliebris
Petri Gassendi – De speto cordis pervio, observationes 
Leiden, F. Hackius, 1639
Jason a Pratis – De arcenda sterilitate et progignendis liberis, liber unus 
Amsterdam, J. Blaeu, 1657
Henricus Regius – Philosophia naturalis, in qua tota rerum universitas, per clara 
et facilia principa explanatur
Amsterdam, L. en D. Elzevier, 1661
Daniel Voet – Opusculum posthumum, ab eius fratre nunc editum 
Amsterdam, J. Van Waesberge, 1661
Anselmus de Boodt – Gemmarum et lapidum historia 
Leiden, J. Maire, 1636 



171

De Noord- en Zuidnederlandse titels in de B-categorie zijn: Adam Freytag – L’architecture 
militaire ou la fortification nouvelle (Leiden, Elzevier, 1635); Lodovico Guicciardini – Omnuim 
Belgii, sive inferioris Germaniae regionum descriptio (Amsterdam, J. Janssonius, 1613); Justus 
Lipsius – De constantia libri duo (Leiden, officina Plantiniana, bij Raphelengius, 1591); Lui-
tprandus – Opera quae extant (Antwerpen – officina Plantiniana Balthasar Moretus, 1640); 
János Nadányi – Floris Hungaricus (Amsterdam, J. Van Waesberge, 1663). Het C-gedeelte her-
bergt de titels: Henri de Kinschot – Responsa, sive consilia juris (Brussel, J. Monmartus, 1653); 
Elbertus Leonidus – Centura consiliorum (Antwerpen, Officina Plantiniana, 1584); Justus 
Lipsius – Opera omnia (Antwerpen, officina Plantiniana, 1637), hiervan de delen I-IV: Georg 
Engelhard von Löhneyss – Vom Zeumen (Groningen?, 1588); Paullus Merula – Cosmographiae 
generalis libri tres (Amsterdam, W. Blaeu, 1636); in een band met: Paullus Merula – Cosmo-
graphiae partis II, lib. I et II.  (Amsterdam, W. Blaeu, 1634); Madeleine de Scudéry – Artamène, 
ou le grand Cyrus (gedrukt in Leiden en uitgegeven in Parijs, bij Augustin Courbe, 1656). Deze 
titel is verdeeld over tien verschillende banden; Torquato Tasso – Il Gofredo, overo Gierusalemme 
liberata (Amsterdam, 1652). De D-sectie met boeken van Ádám Zrìnyi telt vier titels: Marcus 
Tullius Cicero – De officiis libri tres (Amsterdam, J. Janssonius, 1656); Flavius Josephus – His-
toire des Juifs (Amsterdam, weduwe Schippers en Henry Wetstein, 1681); Franciscus van der 
Zype – Opera omnia (Antwerpen, H. en J.B. Verdussen, 1675); Franciscus van der Zype - De 
iurisdictione ecclesiastica et civili (Antwerpen, H. en J.B. Verdussen, 1675). De E-sectie met 
boeken van Ignac Hynek z Vlašime kent één titel uit de Nederlanden: Biblia sacra. Vulgatae edi-
tionis Sixti V. Pont max. Iussu recognita atque edita (Antwerpen, officina Plantiniana J. Moretus, 
1605). De F-categorie kent vijf banden uit de Nederlanden: [Samuel Chapuzzeau] - Armetzar, 
ou les amis ennemis. Tragi-comédie (Leiden, J. Elzevier, 1658); Titus Livius, Johann Freinsheim – 
Les supplemens de J. Freinsheimius sur la seconde décade de Tite Live (Amsterdam, J. Rips, 1696); 
Titus Livius – Les décades de Tite Live. Tome IV (Amsterdam, J. Rips, 1695); Titus Livius – Les 
décades de Tite Live. Tome IV (Amsterdam, J. Rips, 1695); Titus Livius, Lucius Annaeus Florus 
–– Les décades de Tite Live. Tome VIII (Amsterdam, J. Rips, 1695). 
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Politiek denken 

Politiek denken betekende in de middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd 
denken over de kwaliteiten van de staatsman. In de eerste helft van de zestien-
de eeuw verschoof de aandacht van diens voortreffelijke morele eigenschappen 
naar de capaciteit om macht te kunnen vergaren, behouden en uitbreiden. Deze 
verandering in het politieke denken, van idealisme naar naturalisme kan op 
naam worden geschreven van één persoon, Niccolò Machiavelli (1469-1527). 
De paradigma-wisseling wordt voltrokken in twee postuum gepubliceerde wer-
ken, waarvan Il Principe (gepubliceerd in 1532) de meeste aandacht zou trek-
ken. 372 De raadgevingen in dit boekje over de manier waarop macht kan wor-
den vergaard en bewaard zouden in de loop van de daarop volgende meer dan 
150 jaar luidkeels worden verguisd en voorzichtig worden verdedigd. 

In Machiavelli’s teksten is een sterke staat het doel van alle overwegingen, want 
alleen die kon stabiliteit waarborgen en een eind maken aan de onophoudelijke 
oorlogen, machtswisselingen en wreedheden die in zijn tijd plaatsvonden en 
stabiliteit waarborgen. De succesvolle staat en de succesvolle staatsman dienen 
zich uitsluitend te richten op het versterken van hun macht. Al het andere staat 
ten dienste van dit doel en Machiavelli analyseert droogjes wat dit voor de 
politieke praktijk betekent. Zo is het voor een heerser onmogelijk om zonder 
meedogenloosheid te slagen. Gruwelijkheden mogen worden uitgevoerd, maar 
die dienen snel te worden uitgevoerd, zodat de publieke opinie niet de kans 
krijgt verontwaardiging aan te kweken. Veroverde steden die vrijheid en eigen 

372  De Discorsi blijven hier ongenoemd. Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio [Verhan-
delingen over het eerste decennium van Titus Livius] werd postuum gepubliceerd in 1531, 
één jaar voor Il principe. De belangrijkste reden daarvoor is dat de publieke discussie over de 
waarde van de nalatenschap van Machiavelli in de zestiende en zeventiende eeuw zich vrijwel 
uitsluitend richt op Il Principe. Dit kan zijn omdat het de noodzaak tot (waar nodig) ‘grim-
mig’ handelen (manipulaties en eventueel geweld) minder provocatief presenteert. Waar in Il 
Principe een (toekomstig) leider wordt toegesproken en aangemoedigd tot het unverfroren ne-
men van de grove maatregelen die zijn behoud kunnen betekenen, blijven de gewraakte raad-
gevingen in Discorsi vermomd onder een historische analyse. Daarnaast draait het in Discorsi 
om het behoud van de republiek (waaraan Machiavelli de voorkeur gaf boven de monarchie, 
die in Il Principe wordt gepresenteerd). Het is daarom m.i. juist de extreem gepersonaliseerde 
vorm (het  toespreken of overtuigen van de prins) in Il Principe, wat Machiavelli zijn beruchte 
reputatie heeft opgeleverd. Alle argumenten in Il Principe zijn terug te vinden in de Discorsi 
(zie Machiavelli The prince (1997), p. XIX), maar het boek heeft om deze reden aanzienlijk 
minder stof doen opwaaien. 



173

wetgeving kenden, kunnen het best worden vernietigd, anders zal de heerser 
zelf worden vernietigd. Maar nog meer aanstoot werd genomen aan Machiavel-
li’s instrumentele omgang met het geloof. Het is goed om christelijke deugden 
tentoon te spreiden, want daarmee krijgt men de publieke opinie op zijn hand. 
Een heerser die in die deugden gelooft en eraan vasthoudt als intrinsieke waarde 
zal echter binnen de kortste keren door rivalen worden geëlimineerd. Hij moet 
dus vooral christelijke deugden veinzen. Een voorbeeld van een goede politieke 
leider is paus Alexander VI, stelt Machiavelli. Die dacht nooit aan iets anders 
dan bedrog en misleiding en hij vond ook altijd een reden om die uit te voeren. 
Daarom was ook hij een groot heerser. Ook diens zoon Cesare Borgia dient te 
worden geprezen om zijn efficiënte gebruik van wreedheden. 

Dergelijke aanbevelingen en inzichten waren nog niet eerder op papier ver-
schenen. 373 Natuurlijk kan er aan de negatieve beeldvorming die al snel na 
verschijning van het boek opdook heel wat worden afgedongen. Machiavelli 
beschrijft de voorwaarden waaronder men kan overleven in een politieke arena 
waarin op leven en dood een strijd om de macht wordt gevoerd. Gruwelijkhe-
den als het afslachten van opponenten dienen volgens Machiavelli uitsluitend 
weloverwogen en louter functioneel toegepast: alleen voor zover het bijdraagt 
aan het verwerven, het behoud of de uitbreiding van de macht betreft. Be-
drog en geweld mogen daarbij niet onnodig en buitensporig worden toegepast. 
Bovendien is het doel van al die acties de eenheid van de staat te bevorderen, 
waardoor anarchie en onredelijk en buitensporig geweld juist kunnen worden 
beëindigd. Dergelijke geruststellingen zullen de generaties na Machiavelli niet 
hebben kunnen overtuigen. Het boek verscheen postuum in 1532, maar er 
zijn aanwijzingen dat de tekst, die in 1513 in manuscriptvorm voltooid werd 
al menigeen tegen de haren streek. De Engelse aartsbisschop Pole moet een 
van de eersten zijn geweest die Machiavelli de rol van demon toedichtte374 en 

373  Hoezeer het denken van Machiavelli contrasteerde met dat van zijn voorgangers en 
tijdgenoten wordt het best aangetoond door Q. Skinner – The foundations of modern political 
thought, Vol. I (Cambridge University Press, 1978). Zie ook zijn Machiavelli (Oxford Univer-
sity Press, 1978). 
374  In 1539 publiceerde de Engelse kardinaal Reginald Pole zijn Apologia ad Carolum Quin-
tum. Daarin stelde hij dat Thomas Cromwell hem zo’n tien jaar eerder had gezegd dat Mac-
hiavelli’s Il Principe ten grondslag had gelegen aan de besluiten van koning Hendrik VIII om 
te breken met Rome, zichzelf aan het hoofd van de Kerk te stellen en de katholieke kloosters 
te confisceren. Op de kaft van Il Principe mag de naam van Machiavelli staan, het is geschre-
ven door de hand van Satan, zo zegt Pole. In het boek relativeert Machiavelli immers het 
verschil tussen goed en kwaad, hij manipuleert met religie en moraal en draait de rollen van 
Schepper en geschapene om. Met dit programma vervult hij de rol van de antichrist, zoals die 
in de Openbaringen al werd aangekondigd. Hoe berucht Il Principe was blijkt wel uit het feit 
dat dit boek op het moment van het gesprek tussen Cromwell en Pole nog helemaal niet in 
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nog in 1740 verscheen van de hand van  Frederik van Pruisen, die op het punt 
stond keizer te worden, een staatskundig werk met de titel Anti-Machiavel.375 
Gedurende de zestiende eeuw was Machiavelli dermate controversieel dat sym-
patisanten zich vaak presenteerden als tegenstanders om onder het mom van 
die positie toch diens ideeën te verdedigen. In het beste geval behandelde men 
de argumenten, maar werd de naam van Machiavelli meestal achterwege ge-
houden. 

Wat het begrip niet zal hebben vergroot is dat Machiavelli aan religie in het 
politieke handelen geen enkele intrinsieke waarde toeschrijft. Pausen worden 
uitsluitend beoordeeld op hun succes in het machtspolitieke spel en ook wor-
den bijbelse figuren langs deze meetlat  gelegd. Het gedrag van Mozes wordt 
volgens exact dezelfde criteria beoordeeld als de ‘heidenen’ Cyrus, Romulus en 
Theseus  en de conclusie is volgens Machiavelli duidelijk: Zo kwam het dat alle 
profeten die met wapens verschenen slaagden, terwijl zij die onbewapend waren 
werden geruïneerd.... Want het is eenvoudig ze [de mensen] van van alles te 
overtuigen, maar moeilijk om ze te bevestigen in dat geloof. En daarom moet 
een profeet zich voorbereiden, voor het geval de mensen hem niet meer geloven, 
om in staat te zijn ze te dwingen tot dat geloof. 376

     Als je een paar pagina’s van Erasmus’ Institutio principis christianis leest, zie 
je hoe groot het contrast is tussen Machiavelli en  de traditionele zienswijze.377 

gedrukte vorm bestond (dat gebeurde pas in 1532). Hendrik VIII moet dus een manuscript in 
handen hebben gehad (of Pole sprak de waarheid niet).  Over Machiavelli en de apocalypse, 
zie Donaldson (1992), p. 1-34. Over de Contrareformatorische staatsleer als reactie op Ma-
chiavelli: Robert Birely – The Counter-Reformation. Anti-Machiavellism or Catholic Statecraft in 
Early Modern Europe (University of California Press, 1990).
375  Waar ook Voltaire de hand in heeft gehad. Het werd gedrukt door Jan van Duren in Den 
Haag. 
376  [Di qui nacque che tutti li Profeti armati vinsono, e li disarmati rovinarono… ed è facile a 
persuadere loro una cosa, ma è difficile fermargli in quella persuasion. E però conviene essere ordi-
nate in modo, che, quando non credono puì, si possa far lor credere per forza.]Il Principe di Nicco-
ló Machiavelli (Italia, 1814). In hoofdstuk 19 van Discorsi stelt Machiavelli de situatie van de 
Turkse sultan Bajazet gelijk aan die van de oudtestamentische David (‘come Dauit’), wat niet 
door iedere tijdgenoot gewaardeerd zal zijn. Ook zijn analyse van de machtsstructuur van het 
contemporaine Ottomaanse rijk in het negentiende hoofdstuk van Il Principe blijft droog za-
kelijk en zonder enige veroordeling. 
377  Erasmus en Machiavelli hebben vrijwel gelijktijdig aan hun manuscript gepend. Eerste 
druk: Basel, Froben, 1516. De tien drukken die het boek nog tijdens de resterende twintig 
jaar van Erasmus’ leven kreeg, laten zien dat het boek bekend was en veel werd aangeschaft. 
Het boek is een Prinsenspiegel, een genre waarin de toekomstige vorst goede raad krijgt. Deze 
toekomstige vorst is Karel V, die zestien is in het jaar van publicatie. Hij zou later keizer van 
het Heilige Roomse Rijk worden en hij was het die de maatregelen nam waardoor zijn rech-
terhand, de jonge assistent Willem van Oranje zich begon te distantiëren.
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Zo maakt Erasmus, anders dan Machiavelli, een principieel onderscheid tussen 
christelijke en klassieke auteurs: 

“De auteur die u nu leest is een heiden en u bent een christelijk lezer. Hoe-
wel hij veel voortreffelijks te zeggen heeft, is zijn beeld van het christelijke 
ideaal niet helemaal accuraat. U moet dan ook niet denken dat wat hij te 
zeggen heeft zomaar kan worden nagebootst. Integendeel, alles moet worden 
gehouden tegen de normen van Christus.” 378 

Er vloeit dan ook een heel ander advies aan de toekomstige heerser uit voort 
dan bij Machiavelli. De prins is de dienaar van het volk. Eerlijkheid en oprecht-
heid dienen zijn uitgangspunten te zijn, want het volk zal die eigenschappen 
herkennen en zich eraan spiegelen.379 Oorlog is slechts toegestaan als alle ande-
re opties uitgeput zijn (waardoor veroveringsoorlogen zijn uitgesloten), terwijl 
voor Machiavelli geweld een onvermijdelijk en integraal deel van het politieke 
handelen uitmaakt. Bij Erasmus moet een heerser ervoor zorgen dat hij zich 
geliefd maakt, Machiavelli daarentegen stelt dat een bepaalde mate van angst 
onder het volk wenselijk kan zijn. De toekomstige heerser dient bij Erasmus 
een mooi educatief traject af te leggen, zodat hij de juiste achtergrond heeft 
om rechtvaardig te handelen en te voorkomen dat hij een onderdrukker wordt. 
Volgens Machiavelli is teveel culturele bagage niet altijd een voordeel. Het kan 
leiden tot zwakte en ondergang. Een toekomstig heerser doet er beter aan zich 
te bekwamen in de oorlogsvoering en in de kennis van het vergaren, behouden 
en uitbreiden van de macht.380  

Machiavelli is veel verweten, maar enkele dingen mogen ter verdediging te 
worden gezegd. Ten eerste gaat Machiavelli nooit zo ver om moraal uitsluitend 
een menselijke uitvinding te noemen. 381 En ten tweede heeft Machiavelli ner-
gens verdedigd dat zelfverrijking het doel van het politieke bedrijf is. Wat Ma-
chiavelli wel op zijn geweten heeft is dat hij gezorgd heeft voor de meest drasti-
sche verandering van het politieke denken in Europa: van christelijk idealisme 
naar modern realisme. Machiavelli verwijderde het sacrale uit de overwegingen 
voor het politieke handelen. Zijn werken kunnen gezien worden als een onder-
zoek naar de wetmatigheden voor het behoud van een vitale staat en de sleutel 

378  Desiderius Erasmus – The education of a Christian Prince (Cambridge, 1997), p. 60.     
379  Deze denktrend van de heerser als ‘goede vorst’ heeft zijn wortels in de politieke teksten 
van Cicero, vooral te vinden in Epistulae Familiares en De Officiis. Voor Zrínyi was dit blijk-
baar geen vruchtbare denkrichting. Hij plaatste de drie titels van Cicero, die in de catalogus 
van 1662 staan in de afdeling Scholastici (dus tussen de woordenboeken en de naslagwerken) 
en niet bij Latijnse letterkunde of Politiek denken.  Van Erasmus bezat hij geen enkel werk. 
380  Zie Discorsi hoofdstuk 46, boek 3 en Il Principe hoofdstuk 14.  
381  De stelling zou 350 jaar later door Friedrich Nietzsche worden betrokken. 
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daarvan ligt voor hem in de mate waarin de heerser weet om te gaan met macht. 
Een heerser die de macht door zijn vingers laat sijpelen is incapabel. Moraliteit 
zit hooguit in het handhaven en krachtiger maken van de staat en daarvoor 
mag de heerser een beroep doen op een heel palet aan handelingswijzen die in 
de traditionele ciceroniaanse en christelijke staatsleer taboe zijn of tenminste 
hoogst onwenselijk.382 Bedrog is voor Machiavelli geen heet hangijzer, maar 
onder bepaalde omstandigheden juist aan te raden. Dat geldt evenzeer voor 
sluwheid en geweld.383

Er is wel op gewezen dat Machiavelli met Il Principe een ironische Prinsen-
spiegel heeft geproduceerd, als een spel, waarin de vaste waarden worden om-
gedraaid, zoals in Erasmus’ Lof der Zotheid en zoals het een praktijk was op de 
traditionele carnavals.384 Ook zou je Machiavelli’s belang kunnen relativeren 

382  Toch zou juist hier de zwakte onder de hele argumentatiegang in Il Principe kunnen 
zitten. Het boek richt zich in sterke mate op de aspirant-vorst. De chaos en anarchie die Ma-
chiavelli zo graag wilde bestrijden kwamen precies voort uit het feit dat meerdere kandidaten 
zich als toekomstig vorst beschouwden en de strijd om de macht met elkaar streden. In feite 
dient Machiavelli ze allen met advies, waardoor de opwaartse spiraal van chaos en geweld juist 
niet doorbroken wordt. Dit betekent dat Il Principe alleen ‘zin’ heeft wanneer het aan één (as-
pirant-)heerser wordt aangeboden en niet, dankzij de boekdrukkunst, aan ontelbaar velen.   
383  Van Machiavelli’s werken verschenen volgens STCN in de zeventiende eeuw 22 edities 
(in de achttiende eeuw twaalf ). De eerste vier edities (1615-1625) werden anoniem uitgege-
ven, de edities in de halve eeuw daarna verschijnen vrijwel zonder uitzondering in Leiden (als 
eerste Hieronymus de Vogel, later ook Petrus Leffen), terwijl de uitgaven uit het laatste kwart 
van de zeventiende eeuw uit Amsterdam afkomstig zijn (Wetstein, Desbordes, Janssonius Van 
Waesberge). In de eerste periode (tot 1625) verschijnen er vooral Nederlandse vertalingen 
op de markt, in de tweede periode (1643-1658) vooral Latijnse vertalingen en in de laatste, 
Amsterdamse periode uitsluitend Franse vertalingen. Op basis van de editiefrequentie zou 
geconcludeerd kunnen worden dat Machiavelli in Nederland het meest gelezen werd in de 25 
jaar tussen 1683 en 1708. In die periode verschijnt bijna de helft van de 35 edities die er tot 
het jaar 1800 verschenen.   
384  Machiavelli’s De heerser werd al in de zestiende eeuw geïnterpreteerd als satire. Het be-
treft dan vooral de hoofdstukken 15-17, over het verschil tussen goed zijn en goed lijken. Die 
visie van het boek als een ironische tekst die tyrannen ontmaskert wordt in de eerste druk (de 
Giunta editie van 1532) ook meegegeven in het voorwoord (zie Victoria Kahn - Machiavelli’s 
afterlife and reputation to the eightteenth century, in: J.M. Najemy (ed.) The Cambridge Com-
panion to Machiavelli (Cambridge University Press, 2010), p. 241. Het werd ook uitgewerkt 
door Alberico Gentili in De legationibus libri tres – Londen, 1585). Ook Rousseau (Du contrat 
social, boek 3, hoofdstuk 6) en Spinoza (Tractatus politicus, hoofdstuk 5, paragraaf 7) konden 
niet geloven dat Machiavelli werkelijk had gemeend wat hij had geschreven. In onze tijd is de 
interpretatie van Il principe als satire aangehangen door o.a. Leo Strauss (Thoughts on Machia-
velli; Chicago, 1958) en Garret Mattingly (Machiavelli’s prince: Political science or political sa-
tire? (American scholar 27; 1958, p. 428-491). Het tijdelijk omkeren van de vaste orde was in 
de late middeleeuwen, de tijd die direct vooraf gaat aan die van Erasmus en Machiavelli, een 
vast ritueel, op een vast tijdstip in het jaar, het carnaval. Het installeren van een schijnorde, 
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door te stellen dat pragmatisch machtsdenken door de politieke leiders voor 
hem in feite allang bekend was en werd beoefend; het werd alleen niet openlijk 
bepleit.385 In deze richting wijst  ook het feit dat grote stukken uit Il Principe 
veel overeenkomsten vertonen met de inhoud van brieven en rapporten die 
Machiavelli stuurde aan de Raad van Tien van Florence.386 Machiavelli besprak 
zijn grensverleggende ideeën met humanisten, maar hij publiceerde ze niet. 
Wel verschenen in 1520 Dell’arte della guerra en in 1525 Istorie Fiorentine. Het 
krijgskundige boek ontbeert iedere eigenzinnigheid, die Il Principe en Discorsi 
zo uniek maken. Het wordt wel ‘de grootste – maar zeker niet laatste – middel-
eeuwse compilatie’ over oorlogvoering genoemd.387 Ook de geschiedenis van 
Florence is een in alle opzichten conventioneel werk. 

Het boek had een publieke functie en daarin was voor de discrete onthullin-
gen over de aard van de macht geen plaats. Il Principe was geschreven om de de 
Medici’s in te palmen en opnieuw een hoogstaande positie te verwerven. Een 
publieke controverse paste daar niet in, twee brave boeken die gunstig werk-
ten op de status wel. De manuscripten van Il Principe en Discorsi circuleerden 
in kleine groepen gelijkgestemden, maar bleven voor het grote publiek ver-
borgen.388 Machiavelli respecteerde dus de wetten van het boek in de vroegste 

waarvan iedereen wist dat de levensduur vast lag, werd met veel bravoure en humor uitgeleefd. 
Zie bijvoorbeeld: Herman Pleij - Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en bur-
germoraal in de late middeleeuwen (proefschrift Gemeentelijke Universiteit Amsterdam, 1979). 
De tot het belachelijke overdreven of juist omgekeerde wereld als tijdelijke provocatie en be-
vrijding voor een hernieuwde terugkeer naar de vaste orde vond ook plaats bij het vieren van 
de Romeinse Saturnalia en werd ook in culturen buiten Europa gepraktiseerd. Zie daarvoor: 
James Frazer – The golden bough. A study in magic and religion (Wordsworth Editions Limited, 
1993), p. 583-587. Het feit dat Machiavelli Il principe tijdens zijn leven niet publiceerde kan 
aangeven dat Machiavelli een groteske heeft willen schrijven, bedoeld voor insiders, voor de 
kleine kring van goede verstaander. Misschien heeft hij het werk dat hem onsterfelijk heeft 
gemaakt niet willen vrijgeven voor het grote publiek, omdat hij besefte dat het boek een 
volledig eigen leven kon gaan leiden. En aldus is ook geschied. Feitelijk sprak Machiavelli op 
een stilistisch fraaie uit wat onder de heersende elite allang bekend was, maar wat als zodanig 
publiekelijk niet erkend mocht worden. Door Pandora’s doos te openen (feitelijk het werk van 
Machiavelli’s eerste uitgever, niet van Machiavelli zelf ) stortten de klassieke fundamenten van 
het politieke denken de moderne tijd in. 
385  Machiavelli zou met il Principe de geheimen van de staat openbaar hebben gemaakt, juist 
omdat hij die zo verafschuwde. Zijn advies aan de prins zou dan feitelijk een protest zijn. Zie 
Donaldson (1988), p. 10.  
386  383Hij was secretaris van dit orgaan, dat zich met militaire vraagstukken bezighield en 
hoofd van de Tweede Kanselarij, een diplomatieke functie. Zie inleiding L. Kekewich in The 
Prince (1997), p. XII. 
387  Sydney Anglo – Machiavelli: A Dissection (Londen, 1969), p. 157. 
388  Eenzelfde patroon als bij de experimentele wetenschappers en denkers, van Copernicus 
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vroeg moderne tijd en hij hield zich aan de sociale spelregels. De paradigma-ver-
schuiving komt dan op rekening van de uitgever van Il Principe en degenen die 
tot de uitgave hebben aangezet. Dit perspectief zou Machiavelli iets conventi-
oneler en zijn uitgever Giunta plus entourage juist iets controversiëler maken.  

Na publicatie van Il Principe in 1532, vijf jaar na zijn dood, zou niets meer 
hetzelfde zou blijven.389 De maskers waren afgerukt en christelijk Europa vond 
zichzelf in een verlegenheid. De rechtvaardiging voor politieke en militaire ac-
ties was nu problematisch geworden, want die legitimatie zou nu ook niets meer 
om het lijf kunnen hebben dan het veiligstellen van de persoonlijke machts-
positie. Anderen stelden dat ook dat Machiavelli de tyrannie haatte en met zijn 
boek heeft willen ontmaskeren.390 

Hoe controversieel Machiavelli ook in de zeventiende eeuw was blijkt uit de 
uitgave die Zrínyi bezat. Zijn exemplaar van het Verzamelde werk vermeldt 
als uitgavedatum het jaar 1550, terwijl het werk tussen 1610 en 1619 werd 
gedrukt. 391 Daarnaast vinden we bij hem o.a. Francesco Guicciardini, die bij 
de eerste generatie hoorde die reflecteerde over de verdiensten en beperkingen 
van wat Machiavelli te berde had gebracht.392 Het is voornamelijk de discussie 

tot Descartes, zoals in de inleiding beschreven:  grensverleggende inzichten werden in gesloten 
circuits druk besproken, het gedrukte boek diende deze discussie niet. Verschijning van het 
boek betekende een weloverwogen vrijgeven voor en circulatie onder het grotere publiek. Ook 
aristocraten als de Zrinyi’s verzamelden weliswaar boeken, maar hielden die op voorkapitalisti-
sche wijze ‘onder ons’.     
389  De boekdrukkunst veroorzaakt een soms oncontroleerbaar ‘megafoon-’ efect. In de 
woorden van Eisenstein, de band tussen schrijver en lezer wordt doorbroken. Het kan zijn dat 
Machiavelli beducht is geweest voor deze oncontroleerbare gevolgen. Hij hield het manuscript 
van het boek waarmee hij onsterfelijk werd zijn hele leven in de la. Na zijn dood trok De Prins 
diepe sporen door de geschiedenis. Het feit dat Machiavelli de tekst aan een van de Medici’s 
schonk is niet in strijd hiermee. Zij hoorden bij uitstek tot de kleine kring insiders, voor wie 
het bedoeld was.
390  Bijvoorbeeld: Giovanni Mateo Toscano – Peplus Italiae (Parijs, 1578) en Alberico Genti-
li – De legationibus libri tres (Londen, 1585). Inwoners van Florence vertelden kardinaal Pole 
op een bezoek aan die stad dat de auteur hen zelf had gezegd dat dit het motief was voor het 
schrijven van zijn boek. Zie Donaldson (1992), p. 10. 
391  Het gaat om: Tutte le opere di Nicol(o) Machiavelli, cittadino e secretario fiorentino, divise 
in V. parti et di nuovo con somma accuratezza ristampata.Over de Italiaanse Machiavelli-uitga-
ven en de fictieve data van uitgave, zie: Sergio Bertelli, Piero Innocenti - Bibliografia, Verona, 
Valdonega, 1979, p. 97-98. Over Zrínyi en Machiavelli: Klaniczay Tibor – Zrínyi és Machia-
velli  (Boedapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973), p. 364-386. 
392  Zijn kritiek betreft drie punten. Ten eerste wijst hij Machiavelli’s methodiek af, waarin 
op basis van historische voorbeelden ijzeren gedragsregels en vaste politieke wetten worden 
vastgesteld. Guicciardini beperkt zich tot een beschrijving van de historische feiten en is zeer 
voorzichtig met zijn oordeel (zie bijvoorbeeld zijn uiterst genuanceerde oordeel over Savonaro-
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van eind zestiende en begin zeventiende eeuw over de erfenis van Machiaveli, 
die we terugvinden in de politieke afdeling van Zrínyi’s bibliotheek. De hoofd-
stroom daarin kan worden omschreven als gematigd pro-machiavelliaans. Het 
gaat hier om post-machiavelliaanse auteurs die poogden een rechtvaardiging 
voor het politieke handelen te vinden die duidelijker dan bij Machiavelli draai-
de om de belangen van de staat en zich minder fixeerde op het zelfbehoud van 
de macht. Deze ‘ragion di stato’ zoals Giovanni Botero muntte, rechtvaardigt 
iedere handeling, die nuttig of noodzakelijk is voor het behoud van de staat 
en diskrediteert ieder moreel voorschrift als richtlijn voor politiek handelen.393 
Een andere  prominente representant is Justus Lipsius, die ruimschoots verte-
genwoordigd is in Zrínyi’s bibliotheek. Ook Franse en Italiaanse denkers van 
het staatsraison als Ammirato, Bodin en de Silhon zijn nadrukkelijk aanwezig 
in Zrínyi’s bibliotheek. 394

De Nederlanden spelen een markante rol in de reflectie over politiek in de late 

la, die bij Machiavelli steen des aanstoots was (zie: F. Guicciardini – The history of Florence [ed. 
J.R. Hale] (Londen, 1965), hoofdstuk 16. Ten tweede spreekt Guicciardini zijn voorkeur uit 
voor een gemengde staatsvorm, samengesteld uit de drie machten van de prins, de patriciërs 
en (het beter gesitueerde deel van) het volk. Dit om de nadelen die iedere staatsvorm met zich 
meebrengt op te heffen door ‘bijmenging’ met elementen uit de andere staatsvormen (zie: 
Francesco Guicciardini – Selected writings [ed. C. Grayson] (Oxford University Press, 1965), 
daaruit: Considerations on the Discorses). Machiavelli daarentegen opteert voor een pure 
republiek zonder mengvormen. Ten derde acht Guicciardini adviserende boeken aan heersers 
zinloos, omdat die toch doen wat ze zelf willen (ibid p. 73). 
Francesco Guicciardini (1483-1540) dient niet verward te worden met Lodovico Guicciardi-
ni, die zijn neef was. Zie daarvoor p. 148, n. 339. Francesco komt in de Bibliotheca Zriniana 
voor in een bundel aforismen en stelregels met Giovanni Lottini en Francesco Sansovino (Bi-
bliotheca Zriniana 273), zie ook p. 119 en p. 190 alhier en met L’historia d’Italia… (een uitga-
ve uit 1636, BZ 289, K 68). Van Francesco Guicciardini is er in de STCV niets geregistreerd 
en in de STCN slechts één titel in één editie: De oorlogen in Italien, een vertaling van L’historia 
d’Italia, uitgegeven in 1599. Zie ook p. 90, n. 217. Overigens maakt ook de index van de ca-
talogus van Klaniczay dit onderscheid tussen de twee Guicciardini’s niet. 
393  De term werd door hem geïntroduceerd in 1589 (ook het publicatiejaar van Lipsius’ Po-
liticorum). 
394  Giovanni Botero (1544-1617). In Bibliotheca Zriniana met: Le relationi Vniversali, Vene-
tië, Alessandro Vecchi, (1622-) 1623, 4°, Bibliotheca Zriniana 165a/b; in de sectie Geografie 
van de catalogus van 1662; Girolamo Frachetta (1560-1620). In Bibliotheca Zriniana met: Il 
Seminaro de’ governi de stato et di guerra, Venetië, Evangelista Deuchino, 1617, 2°; in de mili-
taire sectie van de catalogus van 1662; Jean Bodin (1529-1596). In Bibliotheca Zriniana met: 
Methodus ad facilem historiarum cogitionem, Lyon, Lazari Zetzner, 1607, 12°; in de sectie An-
tieke geschiedenis in de catalogus; Scipio Ammirato (1531-1601). In Bibliotheca Zriniana met: 
Euidentia Causae Bohemicae… , [s.l.], 1626, 4°; en met : Discorsi del signor Scipione Ammirato 
sopra Cornelio Tacito, Venetië, Matthio Valentino, 1607, 4°; beide in de politieke sectie van de 
catalogus van 1662
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zestiende en de zeventiende eeuw. In de eerste plaats is het misschien goed er 
nog eens aan te herinneren dat het hier was dat voor het eerst het besef daagde 
dat politicologie een zelfstandige academische discipline zou kunnen zijn. Toen 
Daniel Heinsius in 1612 de titel ‘professor politices’ aan de Leidse universi-
teit werd verleend, was dit de eerste leerstoel ter wereld voor een zelfstandige 
politicologie.395 Maar veel verder dan deze formele erkenning ging het daarbij 
eigenlijk ook niet. Voor Heinsius (die al Griekse taal en literatuur doceerde)  be-
tekende politieke wetenschap voornamelijk een filologische analyse van antieke 
teksten. Met zijn leerstoel zette hij in feite de in de Nederlanden en in Europa 
gangbare praktijk voort politicologie te behandelen als een tak van de antieke 
geschiedenis. Heinsius publiceerde meer dan driehonderd werken, waarvan in 
feite slecht één over politiek – een editie van Aristoteles’ Politica. 

Toch hebben de Nederlanden het politieke denken in Europa aanzienlijk  be-
invloed. Dit komt door de grote speelruimte die uitgeverijen werd gegund, wat 
in scherp contrast stond met de situatie in het autocratische Frankrijk. En daar-
van vinden we bij Zrínyi de sporen terug. Dankzij de behoorlijke vrijheid bij de 
drukpers konden er vele buitenlandse auteurs, al dan niet onder pseudoniem, 
publiceren. Een voorbeeld daarvan in Zrínyi’s politieke bibliotheek is een boek-
je van een anonieme auteur,396 waarin kardinaal Mazarin, op het moment van 
publicatie de leider van de nieuwe grootmacht van Europa, ernstig in discrediet 
werd gebracht. Een andere categorie vormen de in het grootste deel van Europa 
niet gedulde calvinistische auteurs (bij Zrínyi: Daneau); verder profiteerde de 
Nederlandse uitgeverij door titels uit het buitenland over te nemen en te her-
drukken (Clapmar). En ten slotte Politicorum van Justus Lipsius, een werk dat 
bijna tweehonderd jaar lang een immense internationale invloed had, ook in 
Oost-Europa, zoals we zullen zien.  

  Deze zes titels die in de Nederlanden werden gepubliceerd vinden we onder 
de veertig werken in de politieke afdeling van de catalogus van 1662. Van deze 
titels bereikten Clapmars De arcanis rerum publicarum en Lipsius’ Politicorum 
grote faam. Tot op de dag van vandaag worden deze teksten bestudeerd. Maar 
de andere vier meer obscure titels zijn niet minder interessant: ze voegen juist 
door hun onbekendheid kleur en diepte toe aan het spectrum van het politieke 
schrijven van die dagen. Hier is de vraag des te interessanter waarom Zrínyi ze 
aankocht en plaatste op zijn short list, de catalogus van 1662. De publicatie van 

395  En niet, zoals vaak wordt gesteld in de literatuur de Johan Skyte-leerstoel aan de Univer-
siteit van  Uppsala tien jaar later. Zie: Bart Tromp- De wetenschap der politiek. Verkenningen. 
(Amsterdam, Amsterdam University Press, 2007 , p. 21, 22. In dit boek ook een bespreking 
van de historische begripsbepalingen van het concept ‘politiek’ (p. 7-21). Zie ook: H. Wansi-
nk – Politieke wetenschap aan de Leidse universiteit, 1575-+/-1650 (Utrecht, HES, 1981).
396  Grotnitz von Grodnau of Rosenhane.
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deze teksten vormt een prachtig stukje Nederlandse boekcultuur. 

Lipsius’ Politicorum: koorddansen tussen politiek en religie 
Justus Lipsius - Politicorum sive Civilis Doctrinae libri sex (Antwerpen, ex 
officina Plantiniana, apud viduam, et Joannem Moretum, 1596, 8°, 287+134 
pp, Bibliotheca Zriniana 172, K 172)
In het voorwoord van zijn Politicorum stelt Lipsius het politieke denken te heb-
ben gesystematiseerd en er zo een wetenschap van te hebben gemaakt. Daarvoor 
maakte hij net als Machiavelli en Erasmus gebruik van het traditionele gen-
re van de Prinsenspiegel. Hierin wordt een denkbeeldige prins en toekomstig 
heerser onderricht over de aard van de politiek en krijgt hij richtlijnen voor 
handelen. Zijn boek werd een groot succes. Het werd in acht talen vertaald en 
het Latijnse origineel kreeg maar liefst 54 edities.397 

Justus Lipsius (Joost, Jodocus Lips), geboren in 1547 in Overijse in de Zui-
delijke Nederlanden, studeerde in Leuven, waar hij behoorde tot de irenistische 
Erasmiaanse kringen. Hij werd persoonlijk secretaris van kardinaal Granvelle, 
die minister was onder Philips II in de Lage Landen en volgde Granvelle, toen 
deze de overstap maakte naar het Vaticaan.398 Onder de invloed van Marc-An-
toine Muret, een aanzienlijk latinist in die tijd, brak Lipsius met het traditioneel 
voorgeschreven ciceronianisme. Dat was in zijn geval niet alleen een stijlbreuk, 
maar ook een wending naar een realistischere, misschien grimmigere kijk op de 
menselijke natuur en de politiek.

Na zijn verblijf aan het Vaticaan verbleef Lipsius in Keulen en Jena, waar hij 
college gaf aan de protestantse universiteit, hetgeen meer dan opmerkelijk is 
voor deze tijd van geëscaleerd religieus antagonisme. Terug in Leuven behaalde 
Lipsius in 1576 zijn doctorsgraad met een studie van Tacitus’ teksten. In 1578 
trok de Spaanse furie een spoor van destructie door Vlaanderen. Lipsius vreesde 
wraakacties vanwege zijn verblijf aan de protestantse universiteit van Jena en 
hield zich schuil bij zijn vriend en uitgever Christoffel Plantijn in Antwerpen. 

397  STCN telt in totaal 172 edities van werken van Lipsius, STCV 149 (maar daarbij zit niet 
Zrínyi’s editie uit 1596). Politicorum beleefde naast vier Antwerpse edities van Plantijn ook 
veertien edities van het zusterbedrijf in Leiden. Daarnaast waren er edities uit Verona (1601); 
Frankfurt/M (1658, 1674, 1682) en Straatsburg (1642, 1652, 1658), verder is er een Londen-
se editie van 1590, vier edities uit Lyon en nog drie Duitse edities. Dit betreft alleen de ze-
ventiende eeuw. Daarnaast verschenen er ook vertalingen op de markt: twee Franse (de eerste 
in 1590), die meerdere herdrukken beleefden, een Nederlandse (ook uit 1590, ook meerdere 
herdrukken), een Duitse vertaling uit 1599 en maar liefst vier Italiaanse vertalingen. Los van 
dit alles staan de ingekorte tekstvarianten die ook als boek werden uitgegeven. Zie Waszink 
(2004), p. 165-198.        
398  Over de in de Nederlanden bepaald niet geliefde Granvelle en de manier waarop hij 
gedwongen werd het veld te ruimen, zie Langereis (2014), p. 171-173 en 177. 



182

In 1579 aanvaardde hij een positie aan de universiteit van Leiden, die toen nog 
maar een paar jaar in bedrijf was. Het was daar dat hij in 1584, het sterfjaar van 
Willem van Oranje, De Constantia schreef, een werk dat hem in heel Europa 
beroemd zou maken als ‘de vader van het neo-stoïcisme’.399 In 1589  publiceer-
de Lipsius Politicorum en twee jaar later verliet hij Leiden en Holland voorgoed. 
Na zijn vertrek was hij tot aan zijn dood in 1606 hoogleraar in Leuven. 400  

1591 was het jaar van de ommekeer voor Lipsius. Hij had niet alleen de 
universiteit en het land verlaten die hij dertien jaar lang had gediend, maar hij 
deed ook publiekelijk afstand van zijn overtuigingen. Hij keerde terug naar het 
katholicisme en stelde zich in dienst van de Spaanse koning. Deze radicale draai 
van de docent en vriend van prins Maurits heeft waarschijnlijk veel te maken 
met het boek dat hier besproken zal worden. Met het boek lijkt Lipsius, hoe 
indirect ook, zijn kaarten op tafel te willen leggen. Het bereidde de weg voor 
Lipsius’ haastige en rommelige vertrek (Lipsius legde nooit zijn functie neer, 
maar vroeg toestemming voor een kort verlof vanwege een therapeutische be-
handeling in het buitenland en keerde nooit meer terug). 

Op het eerste gezicht lijkt Politicorum niet het boek dat nu zulke  controversi-
ele en levensbepalende beslissingen teweeg kan brengen. Het is een compositie 
van meer dan 4500 citaten van zo’n 120 antieke auteurs (vooral historici) over 
politiek, met kort begeleidend commentaar van de samensteller. Er zijn nauwe-
lijks referenties te vinden naar de actuele politieke situatie. Toch zag het lezende 
publiek direct na verschijning in dat dit “geleerde en doorwrochte weefsel”, 
zoals Montaigne het noemde, meer was dan een compacte collectie antieke 
kennis, waar de jonge edelman op elegante wijze zijn voordeel mee kon doen. 

Bloemlezingen met gezagsvolle spreuken waren er genoeg, sterker nog, het 
was een veel gebruikt middel in het vroegmoderne onderwijs. Leerlingen wer-
den aangespoord om per thema dergelijke florilegia (Latijn: flos, bloem; lege-
re, verzamelen) aan te leggen en in de zestiende en zeventiende eeuw werd de 
markt overspoeld met drukwerk in dit genre.401 

399  De STCN telt 23 edities (inclusief vertalingen) tussen 1583 en 1652; de STCV kent er 
slechts vier (1599-1628).
400  Een grondige studie over Lipsius’ eigen boekenbezit moet nog altijd geschreven worden. 
Het lot van een klein deel, de libri annotati, is in kaart gebracht. Deze boeken kwamen in de 
collectie van Constantijn Huygens terecht. Die liet in zijn testament nadrukkelijk weten dat 
deze collectie familiebezit moest blijven, maar dat verhinderde niet dat de boeken in 1722 
werden geveild en aangekocht door de curatoren van de Leidse universiteitsbibliotheek, waar 
ze nu nog zijn (zie: de Kooker en van Selm (1993), p. 98-99. 
401  Over Politicorum als hypertekst en als product van laathumanistische intertekstualiteit, 
zie Yra van Dijk e.a. – Draden in het donker. Intertekstulaiteit in theorie en praktijk (2013, Van-
tilt, Nijmegen). 
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Waarom herkende het publiek dan direct dat er met deze verzameling citaten, 
loci en korte commentaren iets heel bijzonders aan de hand was?  Zeker lag het 
succes van Lipsius’ Politicorum in de meervoudige mogelijkheden voor gebruik. 
Het was een zeer handig leerboek voor de welsprekendheid en bovendien een 
werk met overzichtelijke encyclopedische kennis. Maar dat verklaart de onge-
kende weerklank die het boek vond niet. De lezende wereld in Europa zag in 
dat dit tapijt aan niet-actuele citaten in feite een instrument was voor een zeer 
actuele politieke verklaring. Tijdgenoten hebben hierin wellicht de invloed van 
Erasmus’ Adagia menen te herkennen. Maar de politieke filosofie van Lipsius 
impliceerde, anders dan die van Erasmus, een discreditatie van de gangbare 
normen in het denken over politiek en moraal. De controverse rees niet over 
de betekenis van de inhoud, maar over de vraag hoe de boodschap gewaardeerd 
moest worden. En daarin legden de gezworen vijanden, het Vaticaan en de ra-
dicale calvinisten, eenzelfde hoeveelheid wantrouwen aan de dag.  

Politicorum, dat uit zes hoofdstukken bestaat, maakte voor het lezende publiek 
een geruststellende start. De eerste drie hoofdstukken vormen een lappendeken 
van citaten, die tezamen een argumentatie opbouwen over het staatsmanschap, 
dat loopt via de bij de katholieke kerk bekende en geliefkoosde ciceroniaanse 
lijn: met zijn handelingen geeft de prins het voorbeeld aan de bevolking, die 
deze deugden overneemt en verder uitdraagt. 

Moreel voortreffelijk gedrag vormt in het ciceronianisme een essentiële voor-
waarde voor het functioneren van een samenleving. Daarom dienen private 
deugden van de prins ook publieke deugden te zijn. Het doel van zijn regering 
is het publieke goed, niet zijn persoonlijke macht. Onder de deugden, zoals 
rechtvaardigheid, clementie, trouw, bescheidenheid en majesteitelijkheid dient 
prudentie de centrale deugd te zijn. Prudentie bij het kiezen van de juiste advi-
seurs en ministers en bij het toewijzen van de juiste taken aan de juiste perso-
nen. Tot op dit punt, dat is het einde van hoofdstuk drie, weerspiegelt Lipsius’ 
Politicorum het pre-machiavelliaanse denken over de politiek.  

In boek IV lijkt Lipsius aanvankelijk deze argumentatie alleen maar op te 
rekken door het belang van prudentie niet louter toe te passen op de adviseurs, 
maar ook op de prins zelf. Maar hier begint zich een ander paradigma af te 
tekenen. De prudentie van de prins wordt verdeeld in civiele en militaire pru-
dentie en die eerste weer in wereldlijke en religieuze prudentie. En daar springt 
Pandora’s doos open. Lipsius raadt het gebruik van licht bedrog aan (veinzen), 
hij tolereert het gebruik van middelzwaar bedrog (corruptie en misleiding) en 
verbiedt het gebruik van zwaar bedrog (onrecht en het schenden van vertrou-
wen). Daarop laat hij direct volgen dat hij dit laatste op zich niet goedkeurt, 
maar dat het in de praktijk wel vaak gebruikt wordt, daarbij de deur voor de 
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prins openlatend om dergelijke praktijken toch toe te passen. Wat betreft pru-
dentie in religieuze zaken stelt hij dat religieuze eenheid van vitaal belang is voor 
de staat en hij moedigt zware vervolging van andersgelovenden aan (ure, seca – 
brand en snijd) om deze religieuze eenheid te verdedigen. Religieuze diversiteit 
kan echter tijdelijk geaccepteerd worden als de prijs te hoog is en vervolging een 
grotere chaos en onrust in de staat veroorzaakt dan het op zich schadelijke feit 
van religieuze diversiteit.402  

Deze passages riepen bij zowel het Vaticaan als de calvinisten  verdenking en 
kritiek op. Het Vaticaan zag het boek als aanval op het katholieke fundament 
van de politiek, plaatste het in 1590 op de Index Librorum Prohibitorum van 
paus Sixtus V en eiste aanpassingen.403 

Maar op het moment van publicatie in juli 1589 was Lipsius nog hoogleraar 
in Leiden en daar had hij wat uit te leggen aan de calvinisten. Zowel op de 
universiteit als in de staat woedde er een strijd tussen degenen die een calvinis-
tische theocratische staat404 wilden en de meer ‘politique’405 georiënteerden, die 
de civiele autoriteiten het laatste woord wilden geven en die religieuze vrijheid 
wilden waarborgen. Die strijd kreeg met de verschijning van Politicorum alleen 
maar een nieuw focuspunt.  

Dirck Volkertzoon Coornhert herkende het controversiële punt in Lipsius’ 
argumentatie en buitte dat uit: als het, zoals Lipsius zegt, noodzakelijk of op 
z’n minst uiterst wenselijk is dat er religieuze eenheid in de staat is, kan Lipsius 
deze ware godsdienst dan benoemen? En als, zoals Lipsius ook beweert, ket-
ters gewelddadig vervolgd zouden moeten worden (alleen tijdelijk opschorten 
is voor Lipsius immers nog een alternatief ) en het religieuze monopolie in de 
staat toevallig toekomt aan de katholieke kerk, kan Lipsius dan uitleggen wat 
het verschil is met de praktijken van de Spaanse inquisitie?406  

Pijnlijke vragen in een land dat nog zwaar leed onder de oorlogen met Spanje 
(pas 58 jaar later zou de vrede officieel worden gesloten). Pijnlijk ook omdat 

402  Ook als argument gebruikt door Franse neo-machiavellianen in de decennia erna en in-
derdaad precies zo uitgevoerd door de Franse staat: Edict van Nantes, 1598 en de herroeping 
in 1685. 
403  Die taak zou Lipsius ook op zich nemen toen hij Holland verliet en weer katholiek en 
burger van Spaans Habsburg was.   
404  Zoals Lipsius’ collega Daneau enkele jaren eerder, zie p. 22-203.
405  Term uit de Franse politieke scene ter aanduiding van de meer liberaal georiënteerden, 
die het primaat bij de staat en niet bij de kerk leggen. De keuze voor de boektitel Politicorum 
is een hint dat Lipsius’ sympathie bij deze groep lag.  
406  Coornhert was weliswaar katholiek, maar hij keerde zich fel tegen de kettervervolgingen. 
Een jaar na de publicatie van Politicorum verscheen zijn Proces vant ketterdoden ende dwang der 
conciëntien (Ter Gouwe, J. Tournay, 1590).  
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Lipsius (op dat moment waarschijnlijk protestant, al was hij daar niet erg dui-
delijk over), publiekelijk uitgenodigd door Coornhert, blijkbaar weigerde het 
calvinisme de ware religie te noemen. Daarmee liet hij impliciet het privilege 
van gewelddadige repressie van ketters toekomen aan de katholieke kerk. Lip-
sius moet hebben begrepen dat calvinisten en humanisten zijn verlegenheid met 
deze zaak publiekelijk zo lang konden rekken als ze maar wilden en dat hij in 
een hoek gemanoevreerd was.407

Het is echter niet zo dat Lipsius in het protestantse Holland op massale tegen-
stand stuitte. Prominente intellectuelen, bewindvoerders en andere autoriteiten 
verleenden steun aan zijn boek. Zowel de Staten-Generaal als het bestuur van 
de universiteit van Leiden verwierpen de calvinistische eis tot verbod van het 
boek. Zij verdedigden zelfs Lipsius’ meest gewraakte passage, ‘brand en snijd’ als 
aanbeveling voor de behandeling van ketters als een metafoor, die niets meer 
betekende dan ‘daadkrachtig optreden’. 

De laatste twee hoofdstukken van Politicorum verlaten deze controverse, maar 
zijn vitaal voor het begrip van het boek. Hoofdstuk V richt zich op de organi-
satie en de inzet van het leger en volgt daarin de lijn van de Romeinse militaire 
auteur Vegetius op de voet.408 Toch is alleen al het feit dat Lipsius een verhande-
ling over de concrete organisatie van het leger, van recrutering tot disciplinaire 
maatregelen, incorporeerde in zijn politieke filosofie een daad van machiavel-
lisme. Het stond in schril contrast met de gangbare opvatting dat deze twee 
gebieden van elkaar gescheiden zijn en apart behandeld moeten worden. 

Opnieuw is Lipsius’ argumentatie impliciet, maar weer was de zaak voor de 
betere verstaander zonneklaar: als een hoofdstuk met aanbevelingen om het le-
ger efficiënter te maken integraal deel uitmaakt van de politieke educatie van de 
prins en zijn adviseurs, dan is oorlog een integraal bestanddeel van het politieke 
handelen. In het machiavellisme is oorlog een politiek instrument. Zonder dat 
instrument is de prins machteloos. Op oorlogsvoering dient dan ook constant 
geanticipeerd te worden. 

De redenen en persoonlijke motieven voor de controversiële keuzes in hoofd-
stuk IV kunnen worden gevonden in het laatste hoofdstuk, dat over burgeroor-
log gaat. Het bespreekt de directe oorzaken (fractievorming, rebellie en tirannie) 
en de manieren om daarmee om te gaan. Eigenlijk vormt dit deel het motief 

407  Het is opmerkelijk dat Lipsius zich geen enkel moment beroept op het feit dat Politi-
corum niets anders is dan brokstukken antieke citaten. Blijkbaar begreep hij dat het evident 
was dat hij uit verschillende bronnen een consistente argumentatie maakt, een compositie 
waaruit een nieuwe overkoepelende eenheid ontstaat, waarvoor alleen Lipsius zelf verantwoor-
delijk gesteld kan worden. Over hoe Lipsius deze brokstukken in het grotere geheel inpast, zie 
Waszink (2004), p.49-76. 
408  Meer over Vegetius, zie p. 231-236.
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voor de gehele structuur van het boek en wat Lipsius ermee wilde zeggen. 
Lipsius’ correspondentie laat zien dat hij zeer bezorgd was over de politie-

ke situatie in Europa.409 Zijn grootste aandacht ging uit naar de doorlopende 
wreedheden in de Franse burgeroorlog en zijn verwachting was dat hetzelfde 
zou gaan gebeuren in de Republiek. Verantwoordelijken voor de civiele geweld-
dadigheden in Frankrijk waren volgens Lipsius enerzijds grote delen van de 
adel, die zich met hun liberale religieuze programma (het toestaan van religi-
euze diversiteit) niet loyaal betoonde aan de staat. Die diende immers ook de 
religieuze orde te waarborgen. Anderzijds legde Lipsius ook de schuld bij de 
koning, die door zijn gebrek aan autoriteit, de conflicten verder aanwakkerde. 
Hij handhaafde de orde in de staat niet afdoende. Door een zeker begrip te 
tonen voor de verlangens van de adel had koning Henry III een groot deel van 
de katholieke wereld van zich vervreemd. Daardoor was de Katholieke Liga410 
begonnen de bevolking tegen hem op te hitsen en moest hij uit Parijs wegvluch-
ten. Dit gebeurde in 1588, een jaar voor de publicatie van Politicorum. Henry 
III had gefaald om zijn autoriteit in te zetten om de verschillende fracties onder 
controle te brengen en oorlog de kop in te drukken, zo luidde Lipsius’ analyse. 
Volgens hem was het gebrek aan een sterke centrale macht de verantwoordelijke 
factor voor de gewelddadigheden in burgeroorlogen. 

Gedeelde macht door verschillende belanghebbenden was volgens Lipsius 
echter net zozeer gedoemd te mislukken als een zwakke koning. Het Franse 
parlement was haar eenheid en daarmee haar grip op de macht kwijtgeraakt 
en dat lijkt het beslissende moment te zijn geweest in Lipsius’ overtuiging dat 
vertegenwoordigende organen geen enkele hoop bieden op een sterke, veilige 
en vreedzame staat. Lipsius achtte de Franse ramp een voorbode voor wat de 
Noordelijke Nederlanden te wachten stond. In zijn correspondentie van 1584 
tot 1586 beschuldigde Lipsius de leden van de Staten-Generaal van een gebrek 
aan discipline, eenheid en toewijding aan de gezamenlijke zaak en hij verwacht-

409  Voor een samenvatting: Waszink (2004), p. 24-27. De brieven: ILE (Iusti Lipsi Epistolae) 
1-3.
410  De Katholieke Liga was een verband van katholieke groeperingen die samenwerkte om 
het protestantisme in Frankrijk zoveel mogelijk terug te dringen. Het speelde een belangrijke 
rol in de Franse godsdienstoorlogen van 1562-1598 en ontketende die in feite met een mas-
saslachting onder hugenoten in 1562. Zij wezen ook de politique georiënteerde, gematigde 
katholieken (waarmee bijvoorbeeld Lipsius sympatiseerde) af. Ze keerden zich fel tegen de 
verzoeningspolitiek van Henry III. Daarop vermoordden lijfwachten van Henry III de leider 
van de Katholieke Liga, Henry de Guise. Als wraak werd daarop Henry III vermoord. Daarna 
kwam Henry IV aan de macht, een Hugenoot, die zich ter wille van de rust bekeerde tot het 
katholicisme. Onder zijn bewind werd het Edict van Nantes in gesteld (1598), dat de protes-
tanten vrijheden waarborgde. Dat zou zo blijven totdat kardinaal Richelieu in 1620 ingreep. 
Het Edict werd ingetrokken in 1685. 
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te dat dit de val van de jonge staat zou veroorzaken.411 Daarom toonde Lipsius 
zich enthousiast over de komst van de graaf van Leicester, die als een vorst werd 
ingehaald en als gouverneur ‘absolute politieke en juridische bevoegdheden’ 
zou krijgen.412 Dit intermezzo is echter allerminst als een succes de geschiede-
nisboeken ingegaan. Toen het conflict tussen Leicester en de Staten-Generaal 
escaleerde, legde Lipsius de schuld daarvoor bij de Hollandse statenleden en 
het politieke systeem van vertegenwoordiging. Op dat moment verloor Lipsius 
definitief zijn vertrouwen in de levensvatbaarheid van de Republiek. 

Uit de correspondentie blijkt dat de relatie tussen godsdienst en  staat de kern 
vormde van Lipsius’ politieke denken. De tegenwerking die Leicester onder-
vond413 en diens aftocht naar Engeland zijn de directe aanleiding geweest voor 
de samenstelling van Politicorum, waarmee hij kort na dit politieke fiasco, in 
september 1586 begon.414 

Voor Lipsius draaide alles om een sterke staat waarbij de heerser, prins of 
staatsman de machiavelliaanse capaciteiten heeft om macht veilig te stellen en 
zodoende de staat behoedt voor bedreigingen van buitenaf en van binnenuit. 
De belangrijkste binnenlandse splijtzwam was religie en daarom diende de 
staat, indien mogelijk, één religie te hebben of te erkennen. Beleid en houding 
van de prins spelen daarin een hoofdrol.  Als we ervan uitgaan dat Lipsius zijn 
eerste vier hoofdstukken over de goede heerser niet helemaal geveinsd heeft om 
zijn machiavelliaanse vorst van de latere hoofdstukken acceptabel te maken, 
dan ziet Lipsius zijn ideale heerser in een synthese van de vorsten van Erasmus 
en Machiavelli. Het is een vorst, die de christelijke waarden niet slechts veinst, 

411  Ook later, als de Nederlandse Republiek tekenen van duurzaamheid begint te vertonen, 
verandert Lipsius niet van mening. In 1595, toen hij inmiddels was teruggekeerd naar de 
Zuidelijke Nederlanden, schreef hij een brief aan Francisco de San Victores de la Portilla, een 
nobelman aan het hof van de hertog van Parma. Lipsius was gevraagd of de Spaanse koning 
een wapenstilstand zou moeten ondertekenen met de opstandelingen in de Noordelijke Ne-
derlanden. Lipsius adviseerde bevestigend. Zonder een gezamenlijke vijand zouden de opstan-
delingen zich versplinteren en verzwakken in een conflict met elkaar. De gebeurtenissen ten 
tijde van de wapenstilstand (1609-1621) hebben Lipsius’ gelijk bewezen. Lipsius’ verwachting 
dat dit zou kunnen leiden tot de inname door de Spaanse koning is niet uitgekomen.    
412  Zie: Martin van Gelderen (red.) – The Dutch Revolt. Cambridge texts in the history of 
politcal thought (Cambridge, Cambridge University Press, 1993), p. xxvii.  
413  De Earl of Leicester koos openlijk de kant van de radicale calvinisten en vervreemdde 
daarmee de ‘politique’ georiënteerde Staten-Generaal van zich. Misschien was Lipsius zo ver-
blind door het uitzicht op de komst van ‘een prins’ dat hij vergat dat ook deze prins (in feite 
gouverneur) belangrijke facties negeerde. Zie ook: Geoffrey Parker – The Dutch Revolt (Harm-
ondsworth, 1985). 
414  Buiten Frankrijk en de Nederlanden bespreekt Lipsius in zijn correspondentie nauwelijks 
de politieke situatie elders in Europa.  
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maar die desondanks de kneepjes van het machtsspel kent en ook bereid en in 
staat is om die toe te passen. De vraag is of deze ideale vorst geen onmogelijke 
wensgedachte is, blijft hier onbeantwoord.    

Gerhard Oestreich heeft erop gewezen dat de invloed van het denken van 
Lipsius op de politiek en cultuur van het zeventiende eeuwse Europa moeilijk 
overschat kan worden. Volgens hem kan Lipsius gezien worden als de vader van 
de moderne staatsinrichting. Het was Lipsius die militaire kracht (vis) als het 
fundament van de staat heeft gelegitimeerd. 415 Lipsius was het ook die de eerste 
aanzet gaf voor hervormingen, die de organisatie van het leger definitief zouden 
veranderen. De concepten werden eerst toegepast in het Staatse leger onder 
prins Maurits en later overgenomen door andere Europese staten. Volgens Oes-
treich zette Lipsius ook een integratie van militaire kwesties met de binnen- en 
buitenlandse politiek en het financiële beleid van een staat op de agenda. Het 
doel was machiavelliaans, een sterkere en efficiëntere staat, maar Lipsius maakt 
duidelijk dat er hiervoor een grondige mentaliteitsverandering nodig is. Deze 
mentaliteitsverandering wordt door Oestreich neo-stoïcijns genoemd, omdat 
zelfdisciplinering centraal staat. Maar anders dan bij het klassieke stoïcisme leidt 
dit tot een actief leven. Dit actieve leven is ingebed in sociale discipline, waarbij  
gehoorzaamheid als een deugd werd gezien. Oestreich wijst in zijn werken op 
de ontelbare boeken die zich direct of indirect baseren op Lipsius’ Politicorum 
en vooral op de grote invloed die hij had in de zeventiende en achttiende eeuw-
se Duitse landen. Voor Oestreich was Politicorum een blauwdruk voor de staat-
sideologie van Brandenburg-Pruisen. De nieuwe arbeidsethiek en de bereidheid 
van het individu om zowel te gehoorzamen als verantwoordelijkheid te dragen, 
zijn volgens Oestreich tevens van cruciaal belang voor de latere industrialisering 
en democratisering.416 Lipsius legde het theoretische fundament voor een neo-

415  Vooral in Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze. (Berlijn, 
Duncker und Hamblott, 1969) en Antiker Geist und moderner Staat bei Justus Lipsius (1547-
1606). Der neustoizismus als politische Bewegung (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 
1989). Als voorloper op zijn visie kan  Werner Hahlweg worden genoemd (Die Heeresreform 
der Oranier und die Antike, Berlijn, Junker und Dünnhaupt, 1941). 
416  Neostoicism, p. 7. Critici verwijten dat Oestreich de invloed van het neostoïcisme, van de 
Nederlandse militaire revolutie en van Lipsius denken voor de Europese geschiedenis en de 
Europese intellectuele geschiedenis overschat. Bijvoorbeeld: Van Gelderen – Holland und das 
Preussentum: Justus Lipsius zwischen Niederländischen Aufstand und Brandenburg preissi-
schen Absolutismus (Zeitschrift für historische Forschung 23 , 1996), p. 29-56. Van Gelderen 
richt zich met name op de claim van Oestreich dat Politicorum het concept van een moderne, 
gecentraliseerde staat in de steigers zet. Het boek richt zich op persoonlijke adviezen aan een 
toekomstige heerser, met een sterk accent op voorzichtigheid (prudentia regendi), niet op een 
absolute staat. Een samenvatting van deze discussie in Waszink (2004), p. 10-15. Deze dis-
cussie valt buiten het bestek van dit onderzoek. De vraag in hoeverre Lipsius met zijn ideeën 
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stoïcijns plichtsbesef, dat verregaande praktische implicaties voor het individu 
kreeg. Daarmee creërde de Nederlandse Beweging, zoals Oestreich die noemt, de 
basis voor de moderne staat.417    

Volgens Oestreich heeft Lipsius gedurende meer dan 150 jaar een grote in-
vloed op het politieke denken, ook van de politieke en militaire kopstukken 
gehad. Zo schatte kardinaal Richelieu Lipsius bijzonder hoog.418 Lipsius beïn-
vloedde ook auteurs van militaire en politieke weken grondig en ook die sporen 
zijn in de Bibliotheca Zriniana terug te vinden. Vanaf Matthias Bernegger, die 
in Straatsburg doceerde van 1613-1640 tot het begin van de achttiende eeuw 
bestond er aan verschillende Duitse protestantse universiteiten een sterke ‘Lip-
sius-traditie’. Dat gold ook voor Jena (waar Lipsius zelf korte tijd gewerkt had), 
Altdorf (waar Clapmar had gedoceerd) en Marburg.419   

Zrínyi en Lipsius
De impact van Justus Lipsius op lezers in de zeventiende en de achttiende eeuw 
is enorm geweest, ook in oostelijk Europa. 420 Met zeven verschillende titels 
en ook het verzamelde werk zit Lipsius in de kopgroep van auteurs in Zrínyi’s 
bibliotheek. Weinig auteurs moeten zo’n impact op Zrínyi hebben gehad als 
Lipsius. Maar Zrínyi onderscheidt wel degelijk tussen wat hem wel en niet past 
onder Lipsius’ titels. Lipsius’ beroemdste werk, de neo-stoïcijnse bestseller De 
Constantia, is niet opgenomen in de catalogus van 1662, maar maakt wel deel 

daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de vorming van de modern-soevereine en absolute staat 
in Frankrijk en Brandenburg hoeft ons niet bezig te houden. Frappant is echter wel dat Poli-
ticorum al vanaf de eerste generaties na Lipsius zo geïnterpreteerd werd, gezien de sporen die 
Lipsius achterliet bij bijvoorbeeld Matthias Bernegger en Jean de Silhon. Ik volg in mijn tekst-
gedeelten over Lipsius de lijn van Oestreich echter wel voorzover hij refereert aan de enorme 
culturele invloed die Lipsius gedurende meer dan honderd jaar in Europa had. Eén getuige 
daarvan is de imposante editiegeschiedenis van Lipius’ werken, een andere de prominente 
plaats van Lipsius in Zrinyi’s boekenkast. (zie p. 183-184). 
417  Neostoicism, p. 71.
418  Zie: G. Oestreich – Geist und Gestalt, p. 72 en W.F. Church – Richelieu and the reason of 
the state (Princeton, 1972), p. 58-62 en p. 75-77. 
419  Over Lipsius in het Duitse onderwijssysteem, zie: Geist und Gestalt,  p. 42-44, 70 e.v., 
129-131, 136 e.v, 140-154. Bernegger (1582-1640) is ook in de Bibliotheca Zriniana aanwe-
zig met Observationes historico politicae XXVIII… (Tübingen, Cellius, 1656). 
420  Voor de receptie van Lipsius in Polen, zie Andrzej Borowski- Justus Lipsius and the cla-
ssical tradition in Poland (p. 1-16) in Tournoy e.a. (red.) (1999); over de receptie in Rusland, 
in hetzelfde boek: Olga E. Novakova – Lipsius in Russia in the first half of the 18th century (p. 
124-140); over Hongarije: T. Klaniczay – Probleme der ungarischen Spätrenaissance (Stoizi-
smus und Manierismus), in: Renaissance und Humanismus in Mittel- und Osteuropa. Band 2, 
(Berlijn, J. Irmscher, 1962), p. 61-94. 
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uit van de fysieke verzameling (de B-sectie bij Klaniczay) en Zrínyi bezat geen 
van Lipsius’ brievenboeken, noch diens  verhandelingen over de Heilige Maagd, 
die Lipsius schreef nadat hij weer was teruggekeerd tot de Moederkerk.421 Hij 
bezat daarentegen wel alle werken die gingen over politiek en oorlogsvoering. 
Lipsius’ geval is een mooie illustratie van het inzicht dat Zrínyi in zijn kern-
bibliotheek geen plaats wilde inruimen voor godsdienst of levensbeschouwing, 
maar de bibliotheek consistent opbouwde rond aspecten van de macht: ener-
zijds de kunst van het vasthouden en het aanwenden van macht, anderzijds de 
ethische aspecten daarvan, zoals de vraag wanneer geweld en oorlogsvoering 
gerechtvaardigd zijn en wat bij dat alles de status van religie is. Dat alles komt 
in de Politicorum van Lipsius tezamen. Het moet een van Zrínyi’s meest geliefde 
boeken zijn geweest.

In de eerste plaats door de vorm. Het boek is opgebouwd uit citaten, die 
geïsoleerd van hun context de indruk wekken zelfstandige aforismen te zijn. 
Het politieke aforisme was, zoals Klaniczay beschreef,422 van grote waarde voor 
Zrínyi, omdat het een korte, maar krachtige blik werpt op het mechanisme 
van de politiek, waaruit flexibele regels voor het politieke handelen kunnen 
worden gegenereerd. Deze voorkeur voor het aforisme boven het methodisch 
opgebouwde en uitgesponnen argument is ook in Zrínyi’s eigen teksten te on-
derkennen. Hij schreef zelf aforismen, korte voorschriften, regels, leerstellingen 
en sententiën (leggi, regole, precetti, sentenze) of liever gezegd, hij reflecteerde 
over die van anderen en herschiep die.423 Hij maakte in feite een vrije vertaling 
van een bestaand aforisme, waaruit een schijnbaar nieuw aforisme ontstond.424 

421  Zoals Diva Virgo Hallensis, dat in Vlaanderen, met de Nederlandse vertaling (Die heylighe 
Maghet van Halle) en de Franse vertaling (Histoire de No(s)tre Dame de Hale) tussen 1604 en 
1682 dertien edities beleefde. 
422  Mjesto Zrinskoga u svijetu političkih ideja XVII stoljeća [De plaats van Zrínyi in de 
wereld van de politieke ideeën van de zeventiende eeuw], in: Zrinski i Europa [Zrínyi en Euro-
pa], p. 236-313. 
423  Deze aforismen maken deel uit van de zogenaamde Centuria (bronnen), waarin ook het 
opstel Vitez Hadnagy is opgenomen. 
424  Klaniczay geeft in zijn artikel (zie p. 182, noot 416) meerdere voorbeelden, ik neem er 
hier slechts één over. Guicciardini: Tutte le sciurtà, che si possono havere dell’ inimico son 
buone, di fede, di amici, di promesse, e d’altre assicurationi, ma per la mala conditione de 
gli huomini, e variatione de tempi nissuna altra  è migliore, et più ferma, che accomodarsi in 
modo, che l’inimico non habbia potesta d’offenderti. [Alle zekerheden die we kunnen hebben 
over de vijand zijn goed, of het nu gaat om vertrouwen, vrienden, beloften of andere verze-
keringen, maar vanwege de slechte menselijke aard en de veranderlijkheid van de tijden is er 
niets beter en sterker dan je zo op te stellen dat de vijand geen kans heeft om je te kwetsen.] 
(mijn vertaling). Hiervan maakt Zrínyi: Ieder vertrouwen en iedere zekerheid die we kunnen 
winnen van onze vijand is goed, maar boven alles is het goed de eigen toestand aan te passen 
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De nieuwe aforismen ontstonden voornamelijk op basis van werk van Jean de 
Silhon425 en een samenbundeling van aforismen van de auteurs Guicciardini, 
Lottini en Alamos.426 

De kern van Lipsius’ ideëen in de Politicorum is terug te vinden in Zrínyi’s 
politieke teksten: vrede en stabiliteit kunnen alleen worden bereikt door de 
autoriteit van één monarch, die door onaflatend te handelen in het belang van 
de staat (en niet in het belang van zichzelf, een religie of een andere partij) erin 
slaagt de mensen te verenigen en de  onderlinge verschillen te verzachten. Hij 
drukt factievorming en rebellie de kop in. De monarch moet het karakter, de 
intelligentie en de moraal hebben om in het belang van de staat en de burgers 
te werken, maar dit is niet genoeg. Een fundamentele voorwaarde voor het 
behoud van de staat tegen bedreigingen van buitenaf en van binnen is evenzeer 
– en ook dit is de Lipsius-lijn – een gedisciplineerd, goed getraind leger.  Dat 
leger moet constant waakzaam zijn en voorbereid op de strijd en dit gebeurt het 
best als het goed gevoed en voldoende betaald wordt. 427  

zodat de vijand ons niet kan beschadigen. (mijn vertaling uit het Kroatisch van DamJanov, 
2000).
425  Jean de Silhon (ca. 1569-1667) bekleedde hoge functies aan het Franse hof, achttien jaar 
onder Richelieu en vervolgens twintig jaar onder Mazarin. In publicaties gaf hij vorm aan het 
idee van de politieke filosofie van het raison d’état, waarbij hij zich in hoge mate liet beïnvlo-
eden door Lipsiaanse ideeën. Zrínyi bezat vier boeken van hem. Er zijn twee exemplaren van 
een Italiaanse vertaling, Il ministro di stato con il vero uso della politica moderna (een editie uit 
1639, de andere, die nu verdwenen is, uit 1644, beide uitgegeven door Marco Ginammi, Ve-
netië). In dit boek wordt een minster gepresenteerd naar het model van Lipsius in Politicorum. 
Verder een werk in het Frans (een taal die Zrínyi niet goed beheerste): Eclaircissement de 
quelques dificultez touchant l’administration du cardinal Mazarin par le Sieur de Silhon (uitgege-
ven in Rouen, 1651); en ten slotte in het Latijn: Ministerium Cardinalis Mazarini cum obseru-
ationibus politicis ab Anno 1643 (Frankfurt am Main, Schönwetter, 1652). Volgens Klaniczay 
zijn in ieder geval de aforismen 28, 52 en 87 gebasserd op Il ministro di stato.
426  Guicciardini, Francesco; Lottini, Giovanni Francesco; Sansovino, Francesco – Propositi-
oni overo considerationi in materia di cose di stato… (Venetië, Salicato, 1583). Klaniczay geeft 
de volgende bronnen voor Zrínyi’s aforismen. Wat betreft Guicciardini: Z12=G5, Z13=G8, 
Z15=G61, Z18=G67, Z19=G69, Z20=G77, Z21=G87, Z22=G91, Z23=G92, Z24=G108, 
Z25=G109, Z26=G129, Z52 laatste passus=G141. Wat betreft Lottini: Z27=L27, Z28=L55 
en 56, Z29=105, Z30=L266, Z31=L267, Z32=L268, Z33=L269, Z34=L271, Z35=L272, 
Z36=L281, Z37=L282, Z39=L284, Z40=L285, Z41=L328, Z42 eerste deel=L398, Z44 
tweede passus=L406, Z46=L483 laatste deel, Z47=L483 begin. 
427  Lipsius is vanzelfsprekend niet Zrínyi’s enige ‘politieke vader’. Zrínyi was bekend met 
meerdere raison d’état denkers. Bijvoorbeeld met de contemporaine politieke publicaties van 
zojuist genoemde De Silhon. Deze  minister aan het Franse hof in de tijd van Richelieu’s 
bewind zette zich in voor het primaat van de civiele autoriteiten over de kerkelijke autoriteiten 
en van staatsbelangen boven religieuze belangen. Zoals Lipsius voorstelde pleitte hij voor tij-
delijke samenwerking met protestanten voorzover dit de belangen van de staat dient. Ook dit 
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Maar er zijn ook wel afwijkingen te vinden van Lipsius’ argumentatielijn: in 
sommige fragmenten is Zrínyi behoorlijk kritisch over de katholieke politieke 
praktijk.428 In zijn  Overdenkingen over het leven van koning Matthias stelde hij 
dat christelijke regeerders vaak hoogst onbetrouwbaar zijn en religie vaak als 
voorwendsel (Zrínyi gebruikt het woord pretext) gebruiken voor de realisatie 
van persoonlijke ambities. In hetzelfde stuk maakte Zrínyi bezwaar tegen de 
vervolging van ketters, of dat nu lutheranen, calvinisten of moslims zijn. Het 
is, zo stelt hij, in strijd met het hart van het christendom, waarin we liever 
voor onze idealen sterven dan ervoor moorden. Hiermee gebruikte Zrínyi zelf 
religie als pretext, zou je kunnen zeggen, want hij bereikte twee doelen met de 
argumentatie: 1. het buiten werking stellen van religie als primair motief voor 
politieke actie; 2. het in discrediet brengen van het Habsburgse regime en het 
plaveien van de weg voor Hongaarse autonomie.429 Zrínyi volgt in het opstel 
getrouw de Vegetius-Lipsius lijn over de professionele organisatie van het leger, 
maar breidt die, als een soort vurige eindroffel in zijn stuk uit tot de mobilisatie 
en bewapening van het gehele volk. Daarmee vlakt hij in feite de hele, zojuist 
opgebouwde argumentatie weer uit. Eerder pleitte hij in de lijn van Vegetius 
en Lipsius voor een klein, goed getraind leger. Met het slotidee van een totale 
mobilisatie sluit hij juist weer aan bij Machiavelli. 430

Er zijn allerlei antieke citaten te vinden in Lipsius’ Politicorum die Zrínyi in 
zijn essays gebruikt,431 maar het is niet met zekerheid vast te stellen of hij ze daar 
had gevonden of elders. In zijn Overwegingen over het leven van koning Matthias 
noemt Zrínyi Lipsius één keer bij naam en wel met twee citaten.432 Hij zegt dat 
“Lipsius …in zijn gouden boekje  De politica administratione stelt: De koning 
zou niet diegenen moeten volgen die zeggen: koningen zijn veiliger naarmate 
idee vormde een leidraad voor het politieke handelen van Richelieu.
428  Zie p. 61-62. 
429  Die zou moeten bestaan uit een politieke unie van Hongarije, Kroatië en Transsylvanië.
430  Al is er bij Machiavelli geen sprake van een totale mobilisatie,  een groter leger betekent 
voor hem wel een beter leger. Zo pleit hij voor de vernietiging van de steden van de vijand om 
de bevolking op te nemen in de eigen stad. Die stad wordt daardoor imposanter en machtiger 
en er kunnen veel meer strijders gerecruteerd worden. Deze praktijk noemt Machiavelli een 
bepalend verschil tussen de Grieken en de Romeinen. Sparta en Athene kwamen niet verder 
dan legers van zo’n 20.000 man, Rome had er 280.000 en kon daarmee beginnen aan de ve-
rovering van de wereld. Zie. Discorsi,  boek II, hoofdstuk 3.
431  Négyesy-Kovács 1985, p. 85-87, 368, 372, 396-397, 399.
432  Dat Zrínyi Lipsius weinig bij name noemt zegt niet zoveel. Hij is zeer karig met het 
benoemen van zijn contemporaine bronnen. De meeste frequent aanwezige auteurs in zijn 
bibliotheek worden helemaal niet genoemd. Niet vergeten mag worden dat Zrínyi zijn politie-
ke stukken niet als wetenschappelijk artikel schreef en ze ook nooit publiceerde, maar waarsc-
hijnlijk voor eigen gebruik opstelde. 
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degenen waarover ze heersen onbeduidender zijn, denkend dat geduldige be-
dienden alleen het lot van een bediende kunnen hebben…” 

En: “Odista heeft geen gelijk, want de slechtste mensen verdragen autoriteit 
het slechtst, terwijl de goede, milde en gehoorzame mensen banger zijn dan ze 
zouden moeten zijn, zodat het gemakkelijk is over ze te heersen.”433   

Via Zrínyi’s bibliotheek werd ook een voor de Slavische wereld belangrijke  in-
tellectueel beïnvloed door Lipsius. Juraj Križanić (1617/18-1683) verbleef tus-
sen 1642 en 1646 in het plaatsje Nedelišče, volgens historicus Ivan Golub om 
zo dicht mogelijk bij Zrínyi’s bibliotheek te zijn.434 In zijn eigen boeken citeerde 
Križanić inderdaad uitgebreid uit boeken die in Zrínyi’s bibliotheek te vinden 
waren. Zijn belangrijkste werk, gepubliceerd in 1666 draagt de titel Politika 
ili razgovori ob vladatelystva [Politiek ofwel Verhandeling over het Regeren], zeker 
een hint naar Lipsius’ politieke hoofdwerk, want in de inleiding toont hij zich 
direct schatplichtig: ‘Lipsius was een filosoof en een man met een grote geest. 
Zijn boeken zijn buitengewoon befaamd.’435 

Križanić zou de pionier onder de pan-slavisten worden. Na zijn verblijf in 
Nedelišče verbleef hij decennialang in Rusland, waar hij ook vijftien jaar in 
strafkampen zat opgesloten vanwege kritiek op het autocratische en geweldda-
dige regime. Križanić was in Rome opgeleid bij het Grieks Athanasius college, 
bedoeld voor om katholieke missionarissen te instrueren voor hun werk met 
de orthodoxe christenen. In 1659 arriveerde hij in Rusland, maar hij werd al 
in 1661 naar Siberië gestuurd, waar hij tot 1676 bleef. Križanić leefde waar-
schijnlijk deze vijftien jaren in ballingschap, omdat hij als katholiek priester 
verdacht was (probeerde hij orthodoxen te bekeren tot het ware christendom?) 
en vanwege zijn oproep tot maatschappelijke hervormingen.436 Desalniettemin 
werkte hij er aan zijn idealen door. Zo ontwikkelde Križanić een pan-slavische 

433   Eerste fragment: “ [Justus Lipsius] a maga ara nyas köny vecs ké jé ben az ál lam igaz ga tás-
ról […]: Ne kö vesse a fe je de lem azt, aki azt ál lítja, hogy a ki rá lyok annál erő seb bek, minél 
hit vá nyab bak azok, aki ken ural kod nak, mert tü rel me sebb szol gák nak tart ják azo kat, akik hez 
csak a szol ga sors illik.” Tweede fragment: “Bi zony téved, mert a ve ze tőt a leg hit vá nyabb tűri 
a leg ne he zeb ben. Vi szont a jók, a sze lí dek és alá za to sak in kább fél nek, mint fé lel me te sek, és 
könnyű az ura lom a jók fö lött.” Digitaal terug te vinden op: http://www.karokatona.hu/Tallo-
zo/201104tZrínyiMiklos_Matyas_kiraly_eleterol.html  
434  Het plaatsje ligt letterlijk op een steenworp van Zrinyi’s Čakovec. Ivan Golub – Zrin-
ski, Križanić i Lippayi: Tragovi dodira [Zrínyi, Križanić en de Lippays: Contactsporen], Kolo 
(2011, p. 77-150). Zie ook: Ivan Golub – Ruska zima: tragom Jurja Križanića [Russische win-
ter: in het spoor van Juraj Križanić], Forum 84, 10/12, p. 1172-1202. 
435  Mijn vertaling.
436  Toch stierf hij niet in Rusland, maar bij de Ottomaanse belegering van Wenen in 1683 
in dienst van het Poolse leger.  
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grammatica en deed oproepen een gezamenlijke Slavische taal te gaan gebrui-
ken. Hij ontwikkelde een sociaal hervormingsprogramma voor Rusland (dat 
deels ook onder Peter de Grote werd gerealiseerd) en deed een oproep aan de 
tsaar de gehele slavische wereld te verenigen en hen voor te gaan in een strijd 
tegen de germanen. 

Zrínyi’s exemplaar van de Politicorum betreft de editie van 1596. Dit is de der-
de editie van de tekst, maar de eerste die in Antwerpen werd gepubliceerd (in 
plaats van Leiden). Het is ook de eerste editie die was gecensureerd. Direct na 
de verschijning had paus Sixtus V het geplaatst op de Index Librorum Prohi-
bitorum, maar deze lijst werd snel na Sixtus’ dood in 1590 teruggetrokken. 
Zoals Waszink in zijn reconstructie toont, 437 handelde het orgaan dat de index 
samenstelde, de Sancta Congregatio Indicis (SCI) in het geval van Lipsius’ Politi-
corum onzeker en inconsistent. Dit stelde Lipsius in staat om enige aanbevelin-
gen te negeren of de inhoud hier en daar wat beter te maskeren. Dit is vooral het 
geval met het hart van de politieke zaak, de door de kerk geëiste onderschikking 
van de politiek aan de godsdienst. Ook wist Lipsius weg te komen met zijn be-
wering dat ketters in problematische tijden beter niet vervolgd kunnen worden, 
hetgeen „voor Lipsius prudentia was, maar voor de principiële verdedigers van 
het geloof opportunistisch machiavellisme.“438  

De reden voor de nogal zwakke reactie van de Congregatie kan hebben gelegen 
in de interne organisatorische problemen en de onderlinge verdeeldheid. Indexen 
werden gepubliceerd en weer ingetrokken, gereviseerd en de revisie opnieuw ge-
reviseerd. Ook werd publicatie vaak meerdere keren uitgesteld. De zaak-Lipsius 
moet voor hen bovendien iets van zijn urgentie hebben verloren door zijn ver-
zoening met het katholicisme. Nadat hij Holland in 1591 had verlaten, had hij 
meermalen de bereidheid had uitgesproken om zich te conformeren aan de eisen 
van de Congregatie. Lipsius trok wel de fragmenten terug waarin hij openlijk 
zijn bewondering voor Machiavelli uitsprak, alsmede de fragmenten waarin hij 
de superioriteit van de ‘innerlijke religie’ stelde boven de rituele aspecten van de 

437  Waszink (2004), p. 173-190.
438  Waszink (2004), p. 182. Volgens Waszink wist Lipsius echter ook hier te zorgen voor een 
theologische legitimatie: In the light of the regnare temporaliter … I want to … stress that as 
prince,  the prince’s main concern is indeed solely with the temporal World…  This solution 
also fits in with Lipsius’ ideas on Fate and Providence as presented in De Constantia and Po-
litica 1.4: in the end the Prince is only an ‘excecutioner’ of the Divine Plan, in. Waszink, p. 
89. Oftewel de zorg van een politiek heerser betreft de tijdelijke wereld, waarin het bestaan 
van ketters een realiteit is en niet het bovenzintuiglijke hiernamaals, waarin voor ketters geen 
plaats kan zijn.  
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religie, iets waarmee hij de dominicanen tegen het hoofd kan hebben gestoten.439 

Arnold Clapmar en de geheimen van de staat
Arnold Clapmar – De arcanis rerum publicarum (Amsterdam, L. Elsevier, 
1644, 12°!, [63] ff. + 340+53+120 pp., Bibliotheca Zriniana 33; K184*) 
Arnold Clapmar (1574-1604) was hoogleraar geschiedenis en politiek in Alt-
dorf.440 Op dertigjarige leeftijd had hij een van zijn studenten voor een duel 
uitgedaagd en was daarbij om het leven gekomen. Zijn belangrijkste werken 
werden, wegens zijn vroegtijdige dood postuum gepubliceerd. Het hoofdwerk, 
De arcanis rerum publicarum (eerste editie in 1605) is een eigenzinnige en ori-
ginele bijdrage aan de stroom post-machiavelliaanse publicaties. Raison d’état 
denkers als Lipsius, Botero, Frachetta, Bodin en Ammirato hadden allemaal 
op enigerlei wijze gepoogd Machiavelli’s erfenis te ontdoen van de schijn van 
machtswellust en beter in te passen in een verdediging van de belangen van de 
staat. Jean Bodin had een staatsidee geformuleerd  van een door erfelijkheid 
gelegitimeerde monarchie die neutraal in religieuze kwesties staat. Het was een 
poging een compromis te formuleren tussen de radicale katholieke stroming, 
die stelde dat de heerser zonder enige morele terughoudendheid moest han-
delen in het belang van de katholieke staat en anderzijds de protestanten die 
pleitten voor een heerschappij door het volk of tenminste een gekozen monar-
chie. Ook Botero zocht een middenweg. In zijn Della ragione di stato (1589) 
wees hij enerzijds de politieke moraal van Machiavelli af ten gunste van een op 
christelijke principes gefundeerde staat, maar voerde hij anderzijds het principe 
van de legitimiteit van de staat in als doel dat de middelen heiligt. Ammirato 
ontwikkelde geen staatsfilosofie, maar zette zich in zijn analyses van Tacitus wel 
uiteen met de ideeën van Machiavelli. 

Hoewel Clapmar duidelijk in deze traditie staat en veel te danken heeft aan 
vooral Lipsius, Bodin en Ammirato, presenteert hij zijn argumentatiegang van-
uit een volstrekt ander perspectief: hij rechtvaardigt autocratische macht door 
die te mystificeren. De staat is een mystieke entiteit, politieke kennis is sacrale 
kennis en politiek handelen kan worden vergeleken met de handelingen die 
alleen een priester bevoegd is uit te voeren. Immers, wat gewone mensen niet is 

439  In Lipsius’ tijd speelde het debat over de vraag of innerlijke dan wel uiterlijke religie het 
primaat had. Dominicaanse theologen hadden al kort na de oprichting van de jezuïetenorde 
bezwaar aangetekend tegen het belang dat oprichter Ignatius toekende aan innerlijke inspira-
tie. Zie Waszink (2004), p. 179. 
440  In Beieren, bij Nürnberg. Het had een universiteit van 1622 tot 1809. De filosoof Leib-
niz promoveerde er in 1666. In Clapmars tijd was er alleen een gymnasium en een vestiging 
van de universiteit van Nürnberg. 
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toegestaan, is de hogepriester om hogere redenen wel toegestaan.441 
Zo legitimeert Clapmar de hete aardappel van het bedrog in het politieke 

handelen. Scherper dan de andere denkers van het staatsraison slaagde Clapmar 
erin ‘goede’ en ‘slechte’ raison d’état scherp van elkaar te onderscheiden. Omdat 
de koning zijn absolute macht verkrijgt via de goddelijke wet, wordt zijn macht 
ook precies daardoor ingeperkt. Van het hele spectrum aan mogelijkheden tot 
bedrog mag de koning alleen gebruik maken van bedrog in het belang van de 
staat. De koning zelf staat immers direct onder de goddelijke wet en zijn majes-
teitelijkheid, waaruit de iura wordt gelegitimeerd, zijn macht wordt ingeperkt 
door ‘religio, pudor, fides’ (religie, schaamte en vertrouwen). Zo is in één stap 
een extreem conservatieve rechtvaardiging van de autocratie ingebed in de be-
perking van deze absolute macht door morele principes die inherent zijn aan 
de autocratie zelf. Een voorbeeld van de beperking die Clapmar uitwerkt is het 
taboe om ten bate van politieke doeleinden religie te manipuleren.  

Clapmar sluit zijn contemporaine concepten aan op die uit de oudheid. Zo 
wordt Ragione de stato geïdentificeerd met Arcana imperii (Geheimen van de 
staat) en valse legitimaties voor politiek handelen met ‘flagita’ (misdaad), con-
cepten afkomstig van Tacitus.442 Anders dan Ammirato en Lipsius citeert hij 
Machiavelli direct, en durft hij het ook direct tegen hem op te nemen. Zo 
komt hij ertoe de flagita expliciet te veroordelen als ‘consilia Machiavellistica’ 
(welover wogen machiavellisme). 

De kracht van Clapmars boek is niet dat het een set richtlijnen voor politiek 
handelen aanreikt, want daarvoor leunt hij te zwaar op anderen. Door zijn  
contemporaine raison d’état concept zo exact te ‘enten’ op de concepten uit de 
oudheid slaagde Clapmar erin diepte en een historisch draagvlak voor dit poli-
tieke perspectief te creëren. De kracht en originaliteit is verder dat het een extra 
dimensie geeft aan het politieke handelen door het te plaatsen in een context 
van sacraliteit, die de tijden te boven gaat en daarmee de absolute macht tegelijk 
legitimeert en inperkt. 

Clapmars werk verwierf een behoorlijke invloed op het politieke denken in 

441  Vgl. het omhoog houden van de zogenaamde rapenhostie door ketters in de Pyreneeën, 
begin veertiende eeuw. Dit naspelen van de eucharistie was voor inquisiteur Jacques Fournier 
(de latere paus Benedictus XII) voldoende om tot vervolging over te gaan. Straffen konden 
(in combinatie met andere ‘ketterse’ daden) variëren van het dragen van gele kruizen op de 
kleding tot vernietiging van eigendommen, gevangenisstraf of de brandstapel (zie: Le Roy 
Ladurie 1993).     
442  Toch was Clapmar niet de eerste in de vroegmoderne tijd die de term Arcana imperii 
opnieuw ijkte. Jean Bodin duidde Machiavelli, Guicciardini, Tacitus en Plutarchus al  aan als 
onthullers van de geheimen van de staat (in: Methodus ad facilem histotiarum cognititionem 
(Parijs, 1566). Zie: Donaldson (1992), p. 112-140.
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Europa, bijvoorbeeld bij Gabriel Naudé, de vertrouweling van kardinaal Riche-
lieu en de bibliothecaris van kardinaal Mazarin.443 Daarmee was hij een me-
de-voorbereider van de claim op sacraliteit van de Franse monarchie. Die claim 
was door Richelieu ingezet als legitimatie voor de stichting van een soevereine 
staat, als absolute monarchie met één officiële religie. Zo worden in de Franse 
staat, mede door het gedachtengoed van Clapmar, katholiek ‘monotheisme’ en 
de ‘politique’ filosofie, die de belangen van de staat boven de religie stelt, in één 
concept verenigd. 

Na Clapmars overlijden droeg zijn broer Johannes zorg voor de postume 
publicatie van zijn werken. Die werden in verschillende Duitse steden gepu-
bliceerd.444 De publicatie door Nederlandse uitgevers tussen 1640 en 1644 is 
de enige buitenlandse bemoeienis. Die is vrijwel uitsluitend een onderneming 
van de Elzeviers. Het begon in 1640 met Nobile studiorvm, uitgebracht door 
Bonaventura Elzevier in Leiden. De andere vijf edities betreffen de integrale De 
arcanis rerum publicarum (3 edities) en delen daaruit (Conclusiones, 2 edities). 
Vier edities werden gemaakt door Louis Elzevier in Amsterdam. De laatste ver-
scheen in hetzelfde jaar, 1644,445 als uitgave van Paludanus en Jacob Marcus in 
Leiden.446

Behalve in Frankrijk heeft het denken van Clapmar ook in de Nederlandse 
republiek gedurende korte tijd concrete nawerking gehad. In de twintig jaar na 
de Clapmar-edities van de Elzeviers zijn er tenminste twee auteurs, die met hun 
werken blijk geven van een directe invloed van Clapmar, Gerard van Wassenaer 
en Pieter de la Court.447 

443  Vooral in: Naudé – Considérations sur les Coups d’état (Rome, 1639). Naudé (1600-1653) 
verrichte voor de vijftien jaar oudere kardinaal Richelieu politieke hand- en spandiensten. Zo 
kreeg hij de opdracht  om een publieke polemiek met de benedictijnen aan te gaan. Naudé 
(1600-1653) is ook van belang voor de geschiedenis van de boekwetenschap. In 1627 schreef 
hij zijn Advis pour dresser un bibliothèque, waarin hij tips gaf voor de samenstelling van een 
particuliere bibliotheek. Kardinaal Mazarin had Naudé opdracht gegeven op grote schaal boe-
ken te verzamelen voor een op te richten publieke bibliotheek (de Bibliothèque Mazarin). On-
der druk van de woelingen als gevolg van de adelijke opstand van La Fronde werd die collectie 
(die inmiddels  uit meer dan 40.000 banden bestond) verkocht aan een groot aantal verschil-
lende opkopers. Later werd Naudé ingeschakeld om de bibliotheek opnieuw samen te stellen. 
444  Eerst in Bremen in 1605, daarna in 1611 in Wittenberg, Frankfurt am Main 1617-
1624, Jena 1665, 1671 en Frankfurt am Oder 1668.
445  Deze editie heeft Spinoza.
446  Na dit korte en intensieve interval verscheen er nog maar een keer een titel van Clapmar 
in Nederland: in 1699 publiceerde Thomas Crenius (Leiden) Nobile adolosecentis.  
447  Bedekte konsten van Gerard van Wassenaer uit 1657, uitgegeven door van Zyll en van 
Ackersdyck uit Utrecht; van Pieter de la Court - Nauwkeurige consideratie van staet, weegens 
de heerschappije van een vrye en geheymen staets-regeringh over de gansche aertbodem, in 1662 



198

Zrínyi bezat de Amsterdamse editie. Concrete lezerssporen zijn er bij hem 
niet terug te vinden. Het exemplaar uit de Bibliotheca Zriniana is verdwenen en 
Zrínyi noemt noch Clapmar noch zijn concepten ergens bij naam. 

Edmond Breuché de la Croix: de verbannen dienaar
Edmond Breuché de la Croix – Entretien du sage ministre d’estat sur l’ éga-
lité de sa conduite en faveur et en disgrace (Leiden, Elzevier, 1645, 12°, 103 
pp., niet meer aanwezig in de Bibliotheca Zriniana)
De auteur en het boekje zijn in onze tijd volkomen vergeten, terwijl het in zijn 
tijd waarschijnlijk wel een zekere rol heeft gespeeld. Daarop wijst tenminste het 
feit dat het door de Elzeviers in Leiden werd gepubliceerd en dat een Europese 
koper als Zrínyi het in zijn bezit had. Het is daarom bij uitstek een van die 
voorbeelden waarbij boekgeschiedenis een mooie bijdrage kan leveren aan de 
intellectuele en politieke geschiedenis. Juist in de minder belangrijke en opval-
lende publicaties van die tijd vinden we de onderstromen in het discours, dat 
we moeten kennen om een completer beeld te krijgen.   

Edmond Breuché de la Croix werd geboren aan het eind van de zestiende eeuw 
in een Franse aristocratische familie. Hij was een protégé van Gaston d’Orléans, 
de broer van koning Lodewijk XIII. Hierdoor stond hij niet ver van het hart van 
de Franse politieke macht en waarschijnlijk participeerde hij ook daarin. Maar na-
dat kardinaal Richelieu rond 1640 de macht overnam, viel Breuché in ongenade 
en moest het hof verlaten. De Maltezer Ridderorde, wier privileges hij aan het hof 
had vertegenwoordigd, bood hem plaats in de pastorie van Flémalle, een stadje in 
de buurt van Luik. Hier sleet Breuché de rest van zijn leven als parochiepriester, 
homme des lettres en tutor (hij stichtte en beheerde de Académie de Flémalle, een 
kostschool voor jongens uit een gegoed milieu).

 In deze periode publiceerde Breuché de la Croix pastorale poëzie, waarin 
hij zijn liefde beleed voor het idyllische Maaslandschap bij Luik.448 In zijn  
preken vallen  hier en daar wat kritische woorden over de decadentie en onge-
voeligheid van de profane autoriteiten, voorzichtige referenties naar degenen 
uitgegeven door vander Graft in Amsterdam (volgens STCN mogelijk een pseudoniem van 
Hackius, Leiden) en Consideratiën en exempelen van staat, omtrent de fundamenten van allerley 
regeringe (1660, Schipper Jacobsz., Amsterdam). De la Court was een goede vriend en een 
geestverwant van raadspensionaris Johan de Witt. Het is opvallend dat Clapmar heeft gediend 
als bron van inspiratie en legitimatie van het staatsdenken van zowel de autocratische Franse 
tradities als die van de Staatse partij die in de Nederlandse Republiek juist de vrijheden van de 
regentenklasse verdedigden tegenover een geunificeerde staat. 
448  Zie: Gillis, Anne Marie – Edmond Breuché de la Croix (Bruxelles, Palais des Académies, 
1957). Een oud, maar helder geschreven werk met uitgebreide informatie (vanaf p. 372) over 
Breuché de la Croix is: Hilarion-Noël de Villenfagne d’Ingihoul – Histoire de Spa… (Luik, 
1803).  
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die hem hadden verbannen. 449  
In zijn Entretien pleit hij elegant voor een stoïcijnse houding in de politiek, 

een houding van onverschilligheid voor het geluk of het ongeluk dat ons treft. 
De orde in de politieke wereld wordt vergeleken met de orde in de hemelse sfe-
ren: zoals de sterren als de meest nobele wezens hun invloed uitoefenen op de 
lichamen die zijn samengesteld uit de elementen, zo dienen de met meer intelli-
gentie begiftigden continu invloed uit te oefenen op het gedrag van de anderen. 

De argumentatie is dus onversneden ciceroniaans. De goede vorst moet goed 
doen. De auteur bespreekt machiavelliaanse argumenten, die stuk voor stuk 
worden verworpen. De hele argumentatie kan een impliciet protest zijn tegen 
Richelieu, die de traditionele christelijk-ciceroniaanse politieke moraal zo dui-
delijk opzij schuift. Maar zeker is dat niet. Misschien is de tekst daadwerkelijk 
een persoonlijke oefening in stoïcisme, een oefening in het stalen van de wils-
kracht en het aanvaarden van het lot, dat de auteur was toebedeeld. De tekst 
vermijdt directe referenties naar de actuele politieke situatie of naar degenen die 
hem hadden verwijderd uit de politieke kringen. 

Edmond Breuché de la Croix bereikte noch als auteur noch als  invloedrijke 
persoon een reputatie als die van Clapmar. Zijn gedichten en preken werden 
lokaal gepubliceerd. Toch kan er worden gesproken van internationale relevan-
tie van zijn Conversation du sage ministre aangezien het werd gepubliceerd in 
de Noordelijke Nederlanden en nog wel bij het gerenommeerde uitgevershuis 
Elzevier te Leiden.450 In heel Europa hadden de Elzeviers een reputatie hoog te 
houden. Het feit dat Breuché’s  politieke dialoog werd gepubliceerd door dit 
vermaarde, internationaal opererende uitgevershuis, terwijl zijn poëzie en pre-
ken slechts lokaal werden uitgegeven wijst erop dat tijdgenoten belang hechtten 
aan deze uitgave.451 En dat terwijl Breuché de la Croix ten tijde van de publi-
catie geen invloedrijke positie bekleedde.  Zijn Entretien is zijn enige bekende 
werk over de politiek en de kritiek op Richelieu is zeer impliciet. Toch was 
misschien alleen al het feit dat iemand over politiek schreef, die was verbannen 
door Frankrijks machtigste man genoeg om interessant te zijn voor een publi-
catie in de Republiek. 

Een dergelijke interesse moet ook aan Zrínyi toe te schrijven zijn. We be-

449  La vièrge souffronte au pied de la croix, Liège, 1641; Paraphrase sur le tableau de Michel 
Ange du dernier Jugement, Luik, 1644. De Oranje-Nassau bibliotheek bevat een exemplaar van 
het eerste boek (zie: Renting e.a. 1993). 
450  Om welke Elzeviers het precies gaat is niet bekend. Het titelblad vermeldt slechts: Chez 
les Elseviers, à Leyden.
451  Mogelijk is het contact via Balthasar Moretus I verlopen. Over de intensieve handelsrela-
ties van Balthasar I en Balthasar II met Bonaventura en Abraham Elzevier, zie: H. de Canck - 
De Officina Plantiniana en de Elzeviers, 1641-1656, in: Dongelmans e.a. (2000), p. 183-194. 
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schikken over voldoende sporen om in te zien dat Zrínyi de rol van Frankrijk 
als de nieuwe supermacht van Europa onderkende en dat hij daar zeer ambigu 
tegenover stond.452 Hij had een groot ontzag voor de opgebouwde macht van 
de Fransen. Ook was hij geïmponeerd omdat de door hem bewonderde raison 
d’etat-filosofie hier zijn realisatie vindt. Maar anderzijds stond hij wantrouwend 
tegenover deze uitsluitend op de eigen doelen gerichte machtsconcentratie. 
Zrínyi werkte uiterst voorzichtig aan een bondgenootschap met Frankrijk453 
en liet zich op verschillende manieren informeren over deze macht, liefst van 
binnenuit.454 Daarom kan het goed zijn dat Zrínyi in Breuché als afgezette ho-
veling een potentieel interessante bron van informatie heeft gezien. 

Lambert Daneau: calvinistische aforismen
Lambert Daneau – Aphorismi politici et militares ex diversis auctoribus 
Graecis et Latinis (Leiden, Jacobus Marcus, 1638, 12°, 592 pp., niet meer aan-
wezig in de Bibliotheca Zriniana)
Nog een boek dat in onze tijd geen enkele rol speelt, maar des te meer verraadt 
over het geestelijk leven in de tijd van uitgave is deze aforismenbundel van 
Lambert Daneau. Lambert Daneau (ca. 1535-ca. 1590) was een van de groot-
ste calvinistische autoriteiten van zijn tijd.455 Hij was prediker en auteur van 
maar liefst 66 titels. In deze boeken propageerde hij een strenge, compromis-
loze navolging van Calvijns richtlijnen. In zijn Physica christiana (1576) pleitte 
hij ervoor dat het fundament van de natuurwetenschap in de bijbel diende te 
liggen.456 Daneau kan ook de eerste protestantse auteur op het vlak van de de-
monologie worden genoemd. In zijn Dialogus de Veneficus uit 1564 verklaarde 
hij het groeiend aantal heksen in zijn tijd door de toenemende kwaadaardig-
heid van de mensheid. In het boek geeft hij lange beschrijvingen van de fysieke 
kenmerken van heksen en benadrukt de noodzaak tot genadeloze uitroeiing.457 
Conform het orthodoxe calvinisme liet hij zich ook afkeurend uit over dansen. 

Daneau had Grieks en rechten gestudeerd in Orléans. In Frankrijk werd hij 
om geloofsredenen vervolgd en daarom nam hij de wijk naar Genève. Hij ver-
452  In vrijwel al zijn politiek-militaire essays. Een citaat is te vinden op p. 208, alhier. 
453  Zie ook p. 52-53.
454  Bijvoorbeeld via geheime nieuwsbrieven en het kritische boekje van Rosenhane (zie p. 
203-211) en de publicaties van de Franse neo-machiavellianen (p. 189 n. 425 en p. 196 n. 
443). 
455  Van Daneau (1530-1595) vinden we in STCN in totaal elf edities van verschillende ti-
tels, waarvan de laatste in 1662, bijna 70 jaar na zijn overlijden. 
456  In 1578 vertaald in het Engels door Twyne als The wonderful workmanship of the world.
457  Zie: Brian Levack. The literature of witchcraft; Ankarloo, Clark and Morter. Voor de peri-
ode van de heksenveroordelingen, p. 81.
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bleef er van 1572 tot 1581 en was er hoogleraar in de theologie. In 1581 accep-
teerde hij het hoogleraarschap aan de universiteit van Leiden, waar Lipsius een 
van zijn collega’s was. Al op zijn reis naar Leiden blijkt dat hij een bekende en 
controversiële persoon was. Hij reisde via Straatsburg, waar het hem niet lukte 
overnachting te vinden, omdat hem in ieder hotel de toegang werd geweigerd. 
Ook in Leiden was hij al snel actief betrokken in een wespennest van conflicten. 
Ondanks inspanningen van Willem van Oranje om hem te behouden voor de 
universiteit vertrok hij al na vijftien maanden naar Gent.458 Dat was een calvi-
nistische stad in de periode van 1578 tot 1584, waar, anders dan in Antwerpen 
in die tijd, religieuze verdraagzaamheid niet op de agenda stond.459 Later was 
Daneau nog werkzaam in de protestantse gebieden in Zuid-Frankrijk. 

Daneau was als orthodox calvinist radicaal tegen de onderwerping van religie 
aan de staat. In Leiden had in zijn tijd juist de liberalere groep de overhand. De 
stad koesterde haar zojuist verworven godsdienstige vrijheid. Zo weigerde de 
stad in 1582 een plakaat met een verklaring van Willem van Oranje te versprei-
den, waarin het katholieken werd verboden om hun godsdienst in het openbaar 
uit te oefenen . Daneau, die naast hoogleraar ook hoofd van de Waalse kerk in 
Leiden was, wees inmenging van burgerlijke autoriteiten bij de benoeming van 
dominees van de hand en kwam daarmee in conflict met de autoriteiten en zijn 
liberalere collega’s. Hij werd bekritiseerd wegens zijn heksenstandpunt en ook 
werd de verdenking uitgesproken dat hij samenspande met Engeland460 tegen 
de Nederlandse Republiek. De disciplinaire maatregelen uit Gèneve die Da-
neau propageerde werden vergeleken met de Spaanse inquisitie en hij werd een 
rebel genoemd. Daneau stelde daarop dat in deze streken het woord van God 
niet serieus werd genomen en vertrok in 1582.461  

458  Ook de Oranjes hadden Daneau’s aforismenbundel in hun bezit. In Renting e.a. (1993) 
staat de Antwerpse editie van 1583 vermeld onder nummer 2224. Het is niet duidelijk onder 
welke van de Oranjes Daneau’s aforismenbundel is aangeschaft. 
459  Over de calvinistische steden Antwerpen en Gent en hun verschillende religieuze po-
litiek, zie: Langereis (2014), p. 330-336. In 1584 zou Farnasse de steden herveroveren, het 
Habsburgse gezag herstellen en de instituten rekatholiseren.
460  Engeland was in die fase op weg naar een calvinistische theocratie. 1581: de wet tegen 
verzoening met Rome en hoge boetes voor het bijwonen van een katholieke mis;  1584: ver-
banning van de jezuïeten. Dergelijke maatregelen werden met argusogen gevolgd door de 
Hollandse bewindvoerders, die voor het overgrote deel liberalere standpunten innamen. 
461  Mijn twee belangrijkste bronnen voor Daneau waren: Oliver Fato – Méthode et théolo-
gique. Lambert Daneau et les débuts de la scolastique réformée. (Genève, Droz, 1976). Dit boek 
geeft een grondige weergave van Daneau’s theologische plaatsbepaling. Félice de, Paul – Lam-
bert Daneau: pasteur et professeur en théologie, 1530-1595. Sa vie, ses ouvrages, ses letters inédites. 
These pour le doctorat, 1881. Op het internet gezet door de University of Ottawa: https://
archive.org/details/lambertdaneaudeb00fl. (laatst geraadpleegd op 28.10.2013. Dit werk is 
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 Daneau’s bundel citaten uit de klassieke oudheid behaalde negen edities en 
moet dus redelijk populair zijn geweest. Hij bracht een paar duizend citaten 
bijeen van vijftien met name genoemde historici en filosofen, die in zijn bundel 
één voor één en per werk worden behandeld. Daneau volgt de auteurs dus op de 
voet en daarmee ontbreekt in de citatenreeks het lopende betoog, dat Lipsius’ 
Politicorum zo bijzonder maakte.

Aphorismi politici et militares is verdwenen uit Zrínyi’s collectie. Klaniczay 
opteert voor een 1638-editie van de Leidse uitgever Jacob Marcus als meest 
waarschijnlijke editie.462 In dat geval is het vrijwel zeker een eigen aankoop van 
Miklós. Dat is ook mogelijk. Zrínyi nam namelijk een a-typische houding in bij 
het religieuze conflict in zijn tijd. Waar standgenoten vurig ijverden voor con-
fiscatie van goederen van de (lagere) protestantse adel, maakte Zrínyi duidelijk 
dat het aanwakkeren van religieuze conflicten geen prioriteit mocht zijn en dat 
er in het belang van de staat moest worden gedacht. Zrínyi was een katholiek 
die er, net als de Franse raison d’etat denkers, zeer pragmatische standpunten 
op na hield in religieuze zaken: “Ik heb meer respect voor een lutheraan met 
goede intenties, dan voor een katholiek met slechte intenties.” En: “Ik zou graag 
100.000 bewapende lutheranen willen zien en evenzoveel calvinisten en katho-
lieken.” 463 Als er van niet-katholieken geprofiteerd kon worden, was er geen 
reden om niet met ze samen te werken. Dat was ook nodig. Zrínyi was er zich 
bewust van dat hij zijn politieke doelen niet kon bereiken zonder de steun van 
de Hongaarse calvinisten en hij probeerde die steun ook actief te verwerven. 
Het is mogelijk dat hij Daneau’s boek heeft aangeschaft om zich van de welko-
me retorische middelen te voorzien. 

Maar er kunnen meer redenen zijn dat hij het aanschafte. Ten eerste hield 
Zrínyi van het politieke aforisme. In de politieke sectie van de Bibliotheca Zri-
niana vinden we allerlei collecties met citaten, korte fragmenten en aforismen, 
zoals de werken van Lipsius, Alamos, Guicciardini, Lottini en Sansovino. De 
vorm van het aforisme paste Zrínyi goed. In een notendop verschaft het allerlei 
overwegingen over de juiste houding en de juiste beslissing onder specifieke 
omstandigheden. Zoals eerder vermeld schreef Zrínyi zelf ook aforismen, die bij 
nadere bestudering meer aangepaste vertalingen blijken te zijn van andermans 

ouder dan dat van Fato, maar in dit verband veel nuttiger. Het in de titel beloofde wordt vol-
ledig waargemaakt: een zeer goede biografie van Daneau plus een kwalitatieve bespreking van 
alle werken van Daneau. Nog altijd het beste werk voor een kennismaking met Daneau.
462  STCN kent alleen een 1639-editie van Marcus.
463  Toespraak op 6 juni 1661 in Požun voor een delegatie van de protestantse adel. Zie: Da-
mjanov red.  (2000), p. 263; Klaniczay: Zrínyi, p. 717).
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aforismen dan eigen creaties.464 Ook als essay-schrijver steunt Zrínyi niet op 
zorgvuldig opgebouwde argumentatie en een afwegen van argumenten pro en 
contra. Uitgestrooid over de hele tekst vinden we (meestal antieke) citaten en 
korte, retorische soundbites, die soms kunnen worden herleid tot aforismen die 
hij elders had gevonden. 

Daneau’s collectie aforismen is ook een statement in de actuele politieke dis-
cussie van dat moment. In zijn introductie (Ad lectorem) waarschuwt hij voor 
de kwaadaardigheid van Machiavelli, Ludovico Sforzia en Cesare Borgia en 
daarmee is de toon gezet. Het boek is een waarschuwing tegen het machia-
vellisme als grootste kwaad in de wereld. Daneau offert dan het kleine kwaad 
op voor het grotere en brengt auteurs van alle mogelijke signatuur in stelling, 
ook katholieken, ook profane autoriteiten en tijdgenoten als Guicciardini en 
zijn Leidse collega Lipsius, die toch geen echte anti-machiavellianen kunnen 
worden genoemd.  

 Zoals gezegd is Zrínyi’s exemplaar verdwenen en stelt Klaniczay de editie van 
1638 van Jacob Marcus uit Leiden voor.465 Maar juist hier zou wel eens sprake 
kunnen zijn van een oudere editie, overgeërfd van grootvader György IV. Da-
neau was immers niet alleen diens tijdgenoot, maar ook een geloofsgenoot van 
hem.466 Daneau’s boekje zou uitstekend in György ‘s bibliotheek hebben gepast. 
De eerste editie van dit boekje dateert van 1581. 

 
Rosenhane of Grotnitz: emblemata als politiek wapen
[Rosenhane, Schering Johansson of Karl Grotniz von Grodnau]- Observatio-
nes politicae super nuperis Galliae motibus, [Leiden, J. Maire of  Amsterdam, 
L. Elzevier, 1649, 12°, 110 pp., niet meer aanwezig in de Bibliotheca Zriniana, 
Kl. 191]
Dit helaas uit Zrínyi’s collectie verdwenen boekje vertegenwoordigt een uiterst 
curieus genre: de polemische emblematica met licht ontvlambare inhoud. Het 
ziet er op het eerste gezicht traditioneel uit: symbolische illustraties met aforis-
men en uitleg over de aard van politieke wijsheid. Zo vormt Fortuna audax (het 
stoutmoedige lot), een symbool dat in de Italiaanse renaissance werd gecreëerd, 
de uitdrukking van het vermogen om het eigen geluk te creëren door gebruik 
te maken van verschillende deugden en kansen. Een centrale plaats wordt inge-

464  Zie p. 189-190.   
465  STCN kent alleen een editie uit 1639.
466  Meer over Gyorgy IV als calvinist zie p. Wat betreft de protestantse ‘resten’ bij de Zriny’s, 
zo’n halve eeuw later: Tollius bemerkte al tot zijn verbazing dat er in de verzameling schilderij-
en en etsen ook portretten te vinden waren van Maarten Luther. Ook bij de Esterházy’s zijn er 
veel protestantse boeken in de collectie behouden gebleven.  
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nomen door Patientia, Prudentia and Occasio. Oudere emblemen worden hier 
op een moderne, machiavellistische wijze hergebruikt: Occasio (het principe om 
het moment te herkennen wanneer de kansen het best zijn en dan tot handeling 
overgaan) dient soms te worden aangegrepen met goedheid, soms met sluw-
heid, zo wordt de lezer uitgelegd.

Maar er is meer aan de hand dan het verschaffen van algemene politieke waar-
heden. Dat blijkt al uit het feit dat dit boekje anoniem werd gepubliceerd. Met 
emblemen en citaten van antieke en contemporaine intellectuele autoriteiten 
wordt de aanval ingezet op de eerste minister van Frankrijk, kardinaal Mazarin. 
Als toetssteen voor de vraag wat geslaagd en mislukt politiek handelen is, wordt 
Frankrijk gepresenteerd en de kardinaal als hoofdverantwoordelijke daarin. Zo 
wordt bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk een goed regeerder vergeleken met 
een zeeman. Zoals een zeeman nooit op zee gaat zonder goed op de hoogte te 
zijn van de windrichting, zo moet een goed bewindvoerder het karakter en de 
verschillende kwaliteiten van zijn mensen kennen. Maar kardinaal Mazarin, zo 
schrijft de anonieme auteur, faalt voor deze test. Mazarin weet niet welke ge-
voelens er onder het volk leven en daarmee brengt hij de staat in gevaar. 

De auteur refereert hier aan de onlusten die in Frankrijk in 1648, een jaar voor 
de publicatie van de Observationes politicae467 escaleerden met de rebellie van La 
Fronde.468 Deze groep bestond uit leden van de hoge adel, parlementsleden en 
andere bewindslieden, die in opstand kwamen tegen de hoge belastingen, die 
Mazarin en regentesse Anna van Oostenrijk oplegden en tegen de inperking van 
hun rechten en bevoegdheden. De rebellie stokte uiteindelijk in 1653 en vormde 
voor de jonge Lodewijk XIV en zijn leermeester Mazarin de aanleiding om de 
bevoegdheden van de adel en het parlement nog drastischer in te snoeren.

 In deze geëscaleerde situatie wordt in dit boekje de machtigste man van Euro-
pa na de ondertekening van de Vrede van Westfalen aangevallen. Het is daarom 
ook begrijpelijk dat de auteur van dit emblematische schotschrift anoniem wil 
blijven. Bibliografen twijfelen bij het toekennen van het auteurschap tussen twee 
namen: Johansson Schering Rosenhane en Karl Grotnitz von Grodnau. De een 
was Zweeds diplomaat, de ander Kurbayerischer Geheimrat. Wie van de twee de 
auteur ook is, hij is een betrokkene in het politieke machtsspel. Dit maakt het 
waarschijnlijker dat dit ‘pamflet’ een politieke afrekening was, die van hogerhand 
werd geïnstigeerd. 469

467  De volledige titel in vertaling luidt: Politieke beschouwingen over de recente onlusten in 
Frankrijk.
468  Fronde betekent letterlijk slinger of katapult en heeft als gevolg van de hier beschreven 
opstand met die naam nu ook de betekenis gekregen van oppositie. 
469  Alphonse Willems veronderstelt Grotnitz von Grodnau als auteur in kwestie. STCN 
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Rosenhane 
Baron Johansson Schering Rosenhane (1609-1663) was gouverneur, senator 
en diplomaat in dienst van de Zweedse koningin Christina en na haar aftreden 
van haar opvolger Gustav Carl X. In 1642 vertegenwoordigde hij de Zweedse 
kant bij de onderhandelingen in Münster en in 1647 benoemde Christina hem 
tot ambassadeur in Parijs. In deze hoedanigheid is Rosenhane getuige van de 
opstand van de Fronde. Opmerkelijk is verder dat Rosenhane door het Fran-
se hof beschuldigd werd van inmenging in binnenlandse aangelegenheden en 
dat hij gedwongen werd het land te verlaten. Terug in Zweden zette hij zijn 
carrière voort als topdiplomaat en vertrouweling van het hof. Dit zijn allemaal 
indicaties dat Rosenhane’s ondiplomatieke initiatieven had ontplooid, die geen 
individuele acties waren, maar door het Zweedse hof waren georkestreerd. 

Rosenhane had ook persoonlijke banden met de Nederlandse Republiek, 
waardoor het discreet plaatsen van deze opdracht tot drukken mogelijk was. 
Als jongeman bezocht hij Nederland al met de later befaamde generaal Wran-
gel.470 Zijn broer Johann schreef zich in 1631 in als student in Leiden en zijn 
zoon Johann Schering Rosenhane deed hetzelfde rond 1660 (hij studeerde er 
o.a. civiele en militaire architectuur). Johann Schering verkreeg regelmatig brie-
ven van zijn vader, waarin die hem opdracht gaf tot het kopen van boeken.471 
Rosenhane’s andere zoons, Bengt en Axel, bezochten Holland ook regelmatig. 
Kortom, het moet voor Rosenhane niet moeilijk zijn geweest om op discrete 
wijze de contacten te leggen en dit boek te laten drukken. Als dit zo is, is zijn 
broer waarschijnlijk de bemiddelaar geweest die de publicatie heeft kunnen 
organiseren. 

Het anonieme boek is waarschijnlijk met medeweten en instemming van ko-
ningin Christina gepubliceerd. Het is niet goed voorstelbaar dat publicatie van 
zo’n ondiplomatiek werk door een hoogstaande diplomaat op eigen initiatief 
zou zijn uitgevoerd. Het zou een te riskante provocatie zijn geweest. Auteur en 
land van herkomst zouden in ieder geval formeel onbekend moeten blijven. De 
keuze voor Holland was een logische, niet alleen omdat er in verhouding met 

volgt deze lijn. De British library heeft twee exemplaren. In het ene worden beiden als moge-
lijke auteurs genoemd, bij het andere alleen Grotnitz von Grodnau (met vraagteken). Een zeer 
heldere reconstructie van de hele zaak, waarbij Rosenhane als ‘dader’ van het boekje wordt 
aangeduid in het in 2006 verschenen The emblem in Scandinavia and the Baltic – Simon Mc-
Keown, Mara R. Vade (University of Glasgow). Deze argumentatielijn heb ik ook gevolgd.
470  Carl Gustaf Wrangel (1613-1676), die zich in meerdere oorlogen, waaronder de Dertig-
jarige oorlog, onderscheidde.  
471  Maar ook meubels, gravures, beelden, schilderijen, porcelein, glazen objecten, zaden, 
bollen, microscopen en landkaarten.
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andere landen minimale censuurmaatregelen bestonden,472 maar ook omdat het 
over het logistieke netwerk beschikte om dit boekje effectief over Europa te 
verspreiden. 

Grotnitz von Grodnau
Wat betreft Carl Melchior Grotnitz von Grodnau zijn de gegevens schaarser. 
We vinden hem terug als Geheimrat aan het Beierse hof en als  vertaler van Ta-
citus’ Annalen,473 wat een contemporaine belangstelling voor de wetmatigheden 
van de macht kan verraden. Dat Grotnitz von Grodnau in dienst stond van 
het Beierse hof, maakt zijn auteurschap niet plausibeler. Juist Beieren slaagde 
er immers in de oorlogsschade voor zichzelf beperkt te houden door het op een 
accoordje met Frankrijk te gooien. Slechts één jaar na de laatste oorlogshande-
lingen olie op het vuur gooien lijkt niet de meest voor de hand liggende optie.  
In het vervolg van deze tekst zal ik uitgaan van het auteurschap van Rosenhane, 
omdat dit mij plausibeler lijkt. Wie de auteur ook moge zijn, het lijkt er sterk 
op dat dit vermetele boekje een vanuit hoge politieke kringen ingezette clandis-
tiene actie is om de machtigste man van Europa in diskrediet te brengen. 

Ook over de vraag wie de precieze uitgever was bestaat onenigheid. De STCN 
veronderstelt Louis Elzevier te Amsterdam, Klaniczay poneert Jacob Marcus uit 
Leiden.474 

472  Maar ook weer niet helemaal afwezig, zoals vaak aangenomen wordt. Een van de eerste 
actuele boeken die werden verboden was een geschiedenis van de Opstand in de Nederlanden 
van de historicus Emanuel van Meteren, de neef van de cartograaf Abraham Ortelius. Het 
boek werd tijdelijk verboden omdat er staatsgeheimen in zouden zijn onthuld, waar de vijand 
van zou kunnen profiteren. Maar naast staatkundige werken werden ook werken met een ide-
ologische impact verboden, zoals Spinoza moest ondervinden. Ook atheïsme hoefde niet op 
clementie te rekenen. Adriaan Koerbagh (1633-1669) werd ervoor in een gekkenhuis opge-
sloten (’t Nieuw woordenboek der reghten, wed. J.H. Boom, 1664). Meer over dit thema: In-
grid Weekhout – Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden: De vrijheid van drukpers in de 
zeventiende eeuw (Den Haag, 1998); S. Groenveld – Mecca of authors? States assemblies and 
censorship in the seventeenth-century Dutch Republic, in: A.C. Duke en C.A. Tamse (red.) 
– Too mighty to be free: Censorship and the press in Britain and the Netherlands, Britain and the 
Netherlands deel 9 (Zutphen, 1987), p. 63-86; H.A. Enno van Gelder – Getemperde vrijheid. 
Een verhandeling over de verhouding van Kerk en Staat in de Republiek der Verenigde Nederlan-
den en de vrijheid van meningsuiting in zake godsdienst, drukpers en onderwijs gedurende de 17e 
eeuw (Groningen, 1972). Overigens zijn juist dit soort boeken volgens Schama een doorn in 
het oog geweest van Lodewijk XIV en vormden ze een factor van belang bij diens vastbeslo-
tenheid de Republiek in 1672 op de knieën te brengen (zie: Schama,1989, p. 274).
473  Gepubliceerd in 1657 bij Müller in Frankfurt a/M. 
474  En beroept zich daarbij op: Edouard Rahir: Catalogue d’une collection unique de volumes 
imprimés par les Elzevier et diverses typographes Hollandais du XVII siècle, Parijs, 1896; Célestin 
Moreau: Bibliographie des mazarinades, band II, Paris, 1850; Nieuwkoop, De Graaf, 1965. 
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Zrínyi en de Observationes politicae
Er zijn meerdere redenen waarom dit boek voor Zrínyi van belang kan zijn 
geweest. Zrínyi volgde de Franse politiek op de voet, zowel wat betreft de the-
oretische werken als de praktische verwikkelingen. Na de Vrede van Westfalen 
(1648), waarmee de Dertigjarige Oorlog formeel werd afgesloten, had de Hon-
gaarse adel verwacht dat Wenen haar troepen van de Midden-Europese slagvel-
den zou wegtrekken en zou inzetten om de door de Ottomanen bezette gebieden 
te heroveren. Toen in de vijftiger jaren van de zeventiende eeuw duidelijk werd 
dat dit niet zou gaan gebeuren, verloor de macht van het huis van Habsburg 
voor velen van hen haar legitimatie. In zijn denken over de fundamenten van de 
politiek negeerde Zrínyi de contrareformatorische lijn van Habsburg en sloot 
hij aan bij de Franse raison d’état denkers. Een van hen was de Silhon, die een 
prominente positie had aan het hof van Richelieu. Voor Zrínyi stond Frankrijk 
het dichtst bij de realisering van de idee van een autocratische staat, geleid door 
rationele raison d’état principes. Het model en het praktische functioneren van 
deze staat interesseerden hem meer dan enige andere Europese staat.  

 Daar komt bij dat Frankrijk de politieke hoofdrol kreeg in het Europa na 
1648. Zrínyi zelf stond ook voortdurend in contact met de diplomaten van 
Lodewijk XIV in Wenen (vooral Grémonville).475 Hij poogde de Franse steun 
te verwerven voor de strijd tegen de Ottomanen en tegen het centrale gezag in 
Wenen. In januari 1664 ontving hij 10.000 Duitse thalers van Lodewijk XIV 
voor zijn rol in ‘het verdedigen van het christendom’ en werd hem de adelijke ti-
tel paire verleend. Miklós stierf nog in hetzelfde jaar en heeft het mislukken van 
de totstandkoming van een anti-Habsburgse alliantie niet meer hoeven meema-
ken. Toch begreep hij dat Frankrijk niet alleen een onvermijdelijke factor was 
voor het verwerkelijken van zijn ideaal van een autonome staat, maar tegelijk in 
zichzelf hoogst onbetrouwbaar. In zijn Medicijn tegen het Turkse afium schreef 
hij over de Fransen: “Die natie is strijdlustig, beroemd en machtig, maar het is 
ook duidelijk dat als het niet zijn eigen voordeel zoekt en strijdt voor zichzelf, 
we niet veel van ze te verwachten hebben . Als hij wint, is de Fransman onver-
dragelijk, als hij zwak is, is hij nergens goed voor.” En in hetzelfde essay: “Voor 
de Franse koning moet je bang zijn als van een oude antagonist”.476 

475  De contacten verliepen vooral via de Franse gezant Grémonville in Wenen. In zijn brief 
aan het Franse hof na Zrínyi’s overlijden betwijfelt deze diplomaat of Zrinyi inderdaad door 
een everzwijn om het leven is gekomen. Hij noemt het verlies van Zrinyi in deze brief een 
waarschijnlijk niet op te vangen slag voor de verdere samenwerking. Inderdaad zouden de 
Fransen zich sinds die tijd onthouden van verdere initiatieven.
476   Eerste fragment: “ Ez a nemzet bizonyára hadakozó, dicsőséges, hatalmas, de az is nyil-
ván vagyon, mikor nem magának keres s nem magának hadakozik, nem igen sok jót várhatni 
tüle” Tweede fragment: “ Ahhoz, a francuz ha győzedelmes, eltürhetetlen, ha nyomorodott, 
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Het lijkt erop dat Zrínyi een open oog heeft gehad voor auteurs die hem meer 
inzicht konden verschaffen over het wel en wee aan het Franse hof. Breuché 
de la Croix en Rosenhane waren beiden opponenten van het centrale regime 
in Parijs, beiden publiceerden ze een boekje over politiek nadat ze Frankrijk 
gedwongen hadden moeten verlaten. Breuché was verbannen door Richelieu, 
Rosenhane werd beschuldigd van inmenging in binnenlandse aangelegenheden 
en door Mazarin buiten de deur gezet. Zrínyi moet hebben verwacht dat deze 
teksten niet alleen gingen over het morele fundament van de politiek, maar 
ook informatie van binnenuit gaven over en polemische argumenten tegen het 
regime, waarmee hij een gecompliceerde relatie had. Rosenhane’s boek moet 
daarbij meer aan zijn wensen hebben voldaan. 

Dit boekje, bijna een pamflet, grenst aan het genre van de ‘discrete’ politieke 
nieuwsbrief, die Zrínyi vrijwel zeker ontving uit Parijs, Brussel en Den Haag. 
De elf bewaard gebleven brieven dateren uit de periode tussen 13 november 
1667 en 26 januari 1668, drie jaar na Miklós’ overlijden en in de periode dat 
Péter  Zrínyi de Hongaarse autonomie probeerde af te dwingen (1664-1670).477 

semmirekellő,  noha a francuz királytul, régi antagonistátul [ellenfelétől] tartani kell.”  (Digi-
tale bron: http://mek.oszk.hu/06100/06115/html/). Mijn vertaling op basis van de Kroatische 
versie in: Damjanov (red.) (2000), p. 206. 
De tekst was geschreven in 1660-61, toen de hoop en de verwachtingen om aanzienlijke steun 
te krijgen van Frankrijk op hun hoogtepunt waren. Het toont aan dat Zrínyi ook toen al zeer 
wantrouwend stond tegenover het Franse hof. Het citaat laat ook nog eens zien dat Zrínyi 
voor eigen doeleinden schreef en niet met het oog op publicatie. Hij zou het zich niet hebben 
kunnen permiteren om publiekelijk te twijfelen aan de Franse loyaliteit, juist in de periode dat 
hij deze probeerde te verwerven. In feite was Frankrijk Zrinyi’s grootste vriend en vijand. Het 
dreigde Habsburg in de rug aan te vallen wanneer dat een offensieve oorlog tegen de Ottoma-
nen zou openen en juist daardoor durfde Wenen een groots offensief niet aan. Daarmee was 
Frankrijk in feite de grootste sta-in-de-weg voor Zrinyi’s ambities.
Een fragment uit een tekst van Joost van den Vondel uit vrijwel hetzelfde jaar (1663) geeft 
hetzelfde beeld van een Habsburg in de tang tussen twee kwaden. ‘Verslindende gedrochten 
van achter en van voren’ suggereert  dat het gaat om het Ottomaanse rijk en Frankrijk: En 
had de tweedraght niet de Christe maght geplaeght/Europe waer al lang van zulck een pest 
gevaeght/ Die eerst uit Mecha quam besmetten Christus luchten/En plonderde den oogst der 
aengewonne vruchten/ En had de hemel niet, toen d’Ottomansche vlam/Uit oosten, als een 
storm, met kracht opflackren quam/ Den arm van Oostenrijck verweckt, om ‘t kruis te plan-
ten/En tegens ‘t erfgewelt het Christensch heir te kanten/ De Noortstar zaegh al lang de Tur-
cksche halve maen/Braveeren aen het eint van haeren Oceaen/ De halve maen, gestuit door 
Karels zwaert voor Weenen/Had, al een eeu geleên, ons kruiszon doot gescheenen./O edel 
Oostenrijck, godtvruchtige pilaer/Wat hebtge voor Godts naem, en Kerck, en hoogh altaer/ 
Niet uitgestaen, terwijl verslindende gedroghten/Van achter en van vore, u reis op reis bevoch-
ten/En d’uitkomst leerde dat de stam geensins verdort. Uit: De heerlyckheit der Kercke. Haer 
ingang, opgang en voortgang, vers 840-855 (Amsterdam, weduwe Abraham de Wees I).  
477  Vesna Lisičić – Pisma kažu… Rukopisi na francuskom jeziku u ostavštini grofova Zrinski 
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Het aantal van elf brieven in tweeënhalve maand (gemiddeld één per week dus) 
wijst erop dat de Zrínyi’s zich intensief lieten informeren over de politieke 
verwikkelingen in het buitenland. De Haagse brieven zijn eigenlijk briefjes, 
kattebelletjes, die suggereren dat er bijna dagelijks wel iets overgebriefd werd. 
Hoogstwaarschijnlijk is het Miklós geweest die is begonnen met het verwerven 
van deze belangrijke brieven. Hij was immers van de twee broers degene die zijn 
hele leven de leiding behield bij het onderhouden van de politieke contacten 
met het buitenland. 

Die brieven, die in het Frans zijn geschreven, geven een taxatie van de kans of 
Frankrijk een oorlog zal aangaan met de Noordelijke en ook de Spaanse Neder-
landen. Zo’n oorlog zou automatisch een afbreken van de Franse bemoeienis 
met en dus de aspiraties van de Hongaren betekenen. Iedere informatie daar-
over zou goud waard zijn, misschien zelfs het verschil tussen leven en dood. 

Keblusek schrijft in haar Boeken in de hofstad over regeringsbeambten, die 
bijverdienden met de handel in inside informatie uit de wereld van de Haagse 
diplomatie. 478 Die informatie was van het grootste belang voor alle spelers bin-
nen het uiterst kwetsbare machtsevenwicht binnen Europa. Welvermogenden 
betaalden er grote bedragen voor. 

De brieven vermelden natuurlijk geen auteursnaam, want het verspreiden van 
gevoelige diplomatieke informatie was uiterst strafbaar.479 Het is mogelijk dat de 
brieven die Péter  en vrijwel zeker ook Miklós ontvingen afkomstig zijn van de 
auteurs van de geheime nieuwsbrieven die Keblusek noemt: Abraham Keyser, 
die in februari 1670 voor de rechtbank bekende regelmatig nieuwsbrieven aan 
diverse personen in het buitenland te hebben gestuurd en Lieuwe van Aitzema 
(1600-1669), diplomaat, politicus en geschiedschrijver, die ook de boekaanko-
pen voor hertog August van Wolfenbüttel deed.480

Bij van Aitzema weten we ook iets over de procedure. Hij kocht het nieuws 

[Brieven zeggen… Handschriften in het Frans in de nalatenschap van de graven Zrínyi], Za-
greb, 2009. De twee korte brieven uit Den Haag dateren van 3 januari 1668 en 26 januari 
1668, de brieven uit Brussel dateren van 28 november 1667, 5 december 1667 en 10 de-
cember 1667. Zie over dit thema ook: Keblusek, Marika en Badeloch Vera Noldus – Double 
agents. Cultural and political brokerage in early modern Europe (Leiden, Brill, 2011).
478  Marika Keblusek – Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw, p. 235-
240. 
479  Over het proces dat tegen van Aitzema als verkoper van geheime informatie werd ge-
voerd, zie: Guido de Bruin (1991), p. 471-493. 
480  Overigens had van Aitzema al in 1652 een boek geschreven, Herstelde leeuw, dat onmid-
dellijk door de Staten-Generaal de ban was ingedaan wegens de delicate informatie die het 
bevatte. Over van Aitzema als inkoper voor Wolfenbüttel: Marika Keblusek - Gekocht in Den 
Haag. Hertog August von Wolfenbűttel en de Haagse Elzeviers, in: Dongelmans (e.a.), 2000, p. 
211-224.
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bij klerken en onderklerken, registreerde het in dagboeken, liet klerken dage-
lijks uittreksels schrijven en die naar binnenlandse  abonnees en diplomatieke 
vertegenwoordigers in Den Haag sturen. Zelf zond hij een á tweemaal per week 
een verslag naar zijn buitenlandse abonnees. Van Aitzema, die officieel gede-
legeerde van de Hanzesteden in Den Haag was, beschikte over een uitgebreid 
kennissennetwerk. De opdracht voor het opstellen van de nieuwsbrieven had 
van Aitzema ook gekregen van von Wolfenbüttel. Hij stuurde ze naar allerlei 
landen, ook naar Venetië.481 Waarschijnlijk hebben de Zrínyi’s de brieven van-
daaruit ontvangen. Een analyse van Vesna Lisičić van de brieven die in Zrínyi’s 
bezit waren laat zien dat deze teksten soms meerdere keren zijn overgeschreven.

Er liggen financiële motieven ten grondslag aan dit verzamelen en verspreiden 
van geheime informatie. Voor beambten en gezagsvoerders was bijverdienen 
in veel gevallen een noodzaak geworden die was ontstaan door het voeren van 
een persoonlijke machtspolitiek. Er waren regenten die wilden voorkomen dat 
een uitbreiding van het ambtenarenapparaat in Den Haag ten koste van hun 
eigen invloed zou gaan. Daarom zorgden ze ervoor dat het aantal ambtenaren 
zo klein mogelijk bleef en financierden ze uit eigen zak een deel van de staf.482 
Ter compensatie werd discrete informatie verkocht. 

Miklós heeft juist ingeschat dat de sleutel voor het afdwingen van een dras-
tisch veranderde positie voor Hongarije bij de Fransen lag, maar ook dat de 
loyaliteit van de Fransen flinterdun was. Al Miklós’ bemoeienissen rond het 
opbouwen van een partnerschap met Frankrijk verraden uiterste behoedzaam-
heid. De emblemata van Rosenhane of Grotnitz en de nieuwsbrieven hebben 
hierin zo goed als zeker een rol gespeeld: ze hebben hem hierin bevestigd of de 
ogen geopend. 

481  Zie: Gees van der Plaat - Eendracht als opdracht: Lieuwe van Aitzema’s bijdragen aan het 
publieke debat in de zeventiende-eeuwse republiek (Verloren en G.N. van der Plaat, z.j.).
482  “Zo werden op grote schaal stukken gekopieerd ten behoeve van buitenlandse gezanten, die 
moeiteloos inzicht kregen in zelfs de geheimste beslissingen van de Staten-Generaal.” (Prak, p. 
200). Zie ook : Guido de Bruin – Geheimhouding en verraad: De geheimhouding van staatsza-
ken ten tijde van de Republiek (1600-1750) (’s Gravenhage, 1991).
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Militaire wetenschap, latinisten en ruziende ingenieurs 

Een militaire revolutie in de Nederlanden
Tot het einde van de zestiende eeuw kwamen de meeste boeken over de theorie 
en praktijk van de oorlogsvoering uit Italië. Steden voerden er  eindeloze, uit-
puttende oorlogen tegen elkaar en op het eind van de eeuw werd het land onder 
de voet gelopen door de troepen van de Franse koning Charles V. In diezelfde 
eeuw kwam er ook een stroom militaire publicaties uit de Duitse steden op 
gang. Daar zat veel praktisch opgebouwde kennis achter. In de zestiende eeuw 
was het een gangbare praktijk om troepen met legeraanvoerder en al te huren 
en de Duitse gebieden vormden het hart van dit militaire ondernemerschap in 
Europa. Aan het eind van die eeuw begonnen de Nederlanden een opvallende 
rol te spelen in de innovatie van het militaire bedrijf. 

Tussen 1588 en 1600 werden er in het Staatse leger een reeks organisato-
rische en tactische hervormingen doorgevoerd, die later het etiket ‘Nederlandse 
Militaire Revolutie’ kregen.483 Het leger werd beter onder controle gebracht 
door regelmatige en betrouwbare uitbetalingen van de soldij, door systemati-
sche toepassing van militaire voorschriften,  effectieve logistiek en transport, 
gepaard gaande met een goed werkend administratief systeem. Verder werd de 
strategische keuze gemaakt slechts een gering aantal soldaten in dienst te nemen 
en die goed te trainen, voeden en disciplineren. Met deze maatregelen nam de 
mobiliteit en efficiënte inzetbaarheid van de soldaten toe en konden complexere 
tactische bewegingen makkelijker worden uitgevoerd. Het voorkwam ook de-
sertie en het uitplunderen van oorlogsgebieden (vaak werden immers veroverde 
gebieden alsnog door de eigen troepen vernietigd). Daarnaast vormde de ze-

483  De term Military Revolution is gemunt door Michael Roberts. Hij doelt daarbij vooral 
op de innovaties in disciplinering, training van de soldaten, organisatorische verbeteringen 
binnen het leger en de ontwikkelingen van andere militaire tactieken en strategieën bij de le-
gers van Zweden en de Nederlandse republiek in de periode 1560-1660. Zie Michael Roberts 
- The Military Revolution, 1560–1660 (Belfast, 1956); herdrukt met enige aanpassingen in: 
Essays in Swedish History (Londen, 1967). Deze lijn werd uitgebouwd en verder toegepast op 
fortificatie-strategieën door Geoffrey Parker, bijvoorbeeld in: The Military Revolution, 1500–
1800: Military Innovation and the Rise of the West (tweede editie 1996). Christopher Duffy en 
Jeremy Black hebben het concept van een vroeg-moderne militaire revolutie in Zweden en de 
Nederlandse republiek bekrititiseerd. Bijv. in: Jeremy Black - A Military Revolution?: Military 
Change and European Society, 1550–1800 (Londen, 1991).
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kerheid dat de soldij op tijd zou worden ontvangen een belangrijk element in 
de strijd tegen wanorde en gebrek aan discipline. Een soldaat die weet dat hij 
ordelijk wordt betaald kan er door zijn oversten gemakkelijker van weerhouden 
worden te gaan muiten en te plunderen.484 
 Dit opende in de praktijk nieuwe mogelijkheden. Terwijl de Spaanse troepen 
in massieve blokken opereerden, werden de Nederlandse soldaten getraind te 
opereren in dunne lijnen. Wanneer de voorste lijn had gevuurd, sloot het zich 
snel aan bij de laatste lijn om daar het wapen weer vuurklaar te maken. Onder-
tussen vuurde de tweede rij zijn volley af, enzoverder. Hierdoor kon met een 
relatief klein aantal soldaten continu vuurkracht worden geproduceerd. Een 
dergelijke operatie goed uitvoeren was niet eenvoudig. Er moest genoeg ruimte 
tussen de rijen zijn en er mocht geen wanorde in de rijen ontstaan. Dit lukte 
alleen met kleinere eenheden met  meer officieren en goed getrainde soldaten. 
  Twee factoren hebben deze invloedrijke veranderingen mede mogelijk ge-
maakt. Ten eerste de vorming van een vroeg-kapitalistische staat, een stakeholder 
society, waarin meerdere belanghebbenden actief participeerden en contracten 
een betrouwbare geldigheid hadden. De tweede factor betreft de invloed die 
kan worden toegeschreven aan uitsluitend één persoon, Justus Lipsius, een man 
die zo ver als maar denkbaar is was verwijderd van het militaire bedrijf. Justus 
Lipsius verstond de kunst om op basis van accurate filologische analyse van 
antieke teksten aanbevelingen met grote actuele waarde op te stellen voor een 
militair programma. Tijdgenoten waren diep onder de indruk, mede omdat 
de aanbevelingen direct afkomstig waren uit de gouden voortijd, de Romeinse 
tijd, die qua ontwikkelingsniveau veel hoger stond dan de eigen tijd, zo was de 
algemene vooronderstelling.   
  Lipsius had in zijn Politicorum al eerder een amalgaam gemaakt van het beste 
van Livius en Tacitus als opvoedingsprogramma voor toekomstige leiders.485 
Daarbij speelden de militaire lessen van Vegetius een belangrijke rol. Lipsius 
beval Vegetius’ organisatiestructuur van het leger aan als te nemen pakket van 
maatregelen voor het succesvol functioneren van het leger in de eigen tijd. Het 
uitgangspunt was: Minder is meer. Met minder soldaten heb je een beter leger. 
Discipline en grondige en ter zake doende training gaan boven alles en die die-
nen mogelijk te worden gemaakt door organisatorische hervormingen. Maar 
Vegetius was niet Lipsius’ ontdekking. Er bestond al een lange editie-geschie-
denis van De re militari vóór Lipsius’ tijd en het werk was goed bekend bij de 
lezende hogere klassen in heel Europa.486 Waarom heeft de set voorstellen van 

484  Zie Glete (2002), p. 160 e.v. ; Sloos (2005) – inleiding.
485  Zie p. 178-188.
486  De STCN telt 10 edities tussen 1472 en 1557. De STCV geeft over Vegetius opmerke-
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Vegetius-Lipsius dan zo’n impact gehad dat er kan worden gesproken van een 
Nederlandse militaire revolutie? 
  Het antwoord ligt bij twee factoren. Ten eerste de urgente toestand: het was 
voor de Oranjes rond 1590 erop of eronder tegen de sterkste militaire macht 
in Europa. Het Staatse leger moést wel bereid zijn tot iedere verandering om 
een kans op overleven te behouden. Ten tweede de opmerkelijke organisatie-
structuur in de zojuist uitgeroepen republiek: er liepen zeer korte lijnen tussen 
besluitnemers en cultuurmakers. Rond de universiteit van Leiden ontstond een 
intensieve samenwerking van geleerden, uitgevers en bewindvoerders en Wil-
lem van Oranje was nooit ver weg. Dit intensieve samenspel plaveide de weg 
voor innovaties in verschillende facetten van het militaire bedrijf. 
  De lijnen waren kort en de verdeeldheid van standen of clans was veel min-
der vergaand dan elders. Daardoor ontstond er een graad van beïnvloeding, die 
elders in Europa maar moeilijk kon worden bereikt. Lipsius kon zijn politieke 
en militaire inzichten zo gieten in de oren van student prins Maurits (in het 
collegejaar 1582/83), die de Spanjaarden als stedendwinger vanaf 1590 tien-
tallen steden afhandig wist te maken.487 Toen Maurits het bevel overnam, in-
troduceerde hij precies de hervormingen die Lipsius had voorgesteld: kleinere, 
wendbare en goed getrainde legers en een betrouwbare legerorganisatie, die zijn 
afspraken jegens de mensen die er in dienst zijn nakomt en die, indien nodig, 
redelijke disciplinaire straffen oplegt. Voortaan werd er in de wintermaanden 
niet meer gedronken, maar geoefend.
  Een belangrijk element hierin was dat, explicieter dan in andere landen, 
werd ingezien dat het leger een kennisorganisatie is en dat er een voortduren-
de wisselwerking van theoretisch en praktisch opgebouwde kennis moet zijn. 

488 Zo stichtte prins Maurits in 1600 als onderdeel van de Leidse universiteit 
een school voor militaire ingenieurs. Simon Stevin schreef het curriculum en 
doneerde zijn mathematische en militaire boeken aan de nieuw te vormen bi-

lijk genoeg helemaal niets.
487  Er wordt door historici wel op gewezen dat het militaire succes van de Oranjes in de ja-
ren negentig van de zestiende eeuw ook te maken had met externe factoren. Ten eerste poogde 
de Spaanse kroon een protestants Engels-Nederlands bondgenootschap in de kiem te smoren 
door in 1588 de Armada op Engeland af te sturen, een onderneming, die een roemloos einde 
vond op de kusten van Schotland en Ierland. Onmiddellijk daarop, in 1590, werden troepen 
die in de Nederlanden gestationeerd waren, onder anderen van de succesvolle Farnese, rich-
ting Frankrijk gestuurd, toen daar een protestantse koning op de troon dreigde te komen. Ten 
slotte was het Spaanse leger verzwakt door muiterijen omdat de soldij niet of veel te laat werd 
uitbetaald. De Spaanse kroon verkeerde in ernstige financiële problemen en ging in 1596 
bankroet. Zie: Prak (2013), p. 31, 32. 
488  Zie: Louis Ph. Sloos – Gewapend met kennis. 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland 
(Vantilt, 2014). 



214

bliotheek. Colleges werden niet in het Latijn gehouden, zoals het geval was bij 
alle andere studies aan de universiteit, maar in het Nederlands. In de zomer-
maanden trokken de hoogleraren het land in om leiding te geven aan de bouw 
van fortificaties. 
  Opvallend is dat de bibliotheek en de verzameling landkaarten van de Oran-
je-Nassaus gedurende een groot deel van de zeventiende eeuw beheerd werden 
door militaire ingenieurs. Anthonie Smets (1610-1690) vervulde vanaf 1636 
voor drie opeenvolgende Oranje-stadhouders de rol van bibliothecaris en stelde 
ook de catalogus van de Oranjes op in 1686.489 Hij begeleidde de stadhouder 
op diens veldtochten en was in 1672 tevens controleur van ‘s lands fortificaties. 
Ook zijn voorganger (Pieter Manteau van Dalem) had de dubbelrol van biblio-
thecaris en militair ingenieur vervuld. De nadruk in de bibliotheek van de stad-
houders lag duidelijk bij militaire zaken. 490 De reden dat een militair ingenieur 
aan het hoofd stond kan praktische redenen hebben gehad. De kamer waar de 
landkaarten werden bewaard werd intensief gebruikt en de bibliothecaris werd 
regelmatig gevraagd zelf een landkaart te vervaardigen op basis van aangedragen 
materiaal, iets wat een militair ingenier kon. Daarnaast stond er een instrumen-
tenkamer onder het beheer van de bibliothecaris met globussen en allerhande 
instrumenten die de beheerder ook goed diende te kennen.491 
  Aan de internationale verspreiding van deze nieuwe inzichten werd ook bijge-
dragen door Jan van Nassau, die in Siegen een militaire school oprichtte, waar 
officieren uit heel Europa kennis konden maken met de innovaties die waren 
doorgevoerd in het Staatse leger.  

489  Volgens de makers van de moderne Oranje-Nassau catalogus stond het werk van de 
76-jarige bibliothecaris stond onder supervisie van de toen 89-jarige Constantijn Huygens 
(sic!), zie A.D. Renting e.a. (1993), p. 23. 
490  Dit is nog altijd te onderkennen in de samenstelling van de bibliotheek van de Oran-
je-Nassaus, ofschoon het beeld ernstig vertroebeld is door de vele veranderingen (de collectie 
ging verloren en werd deels weer teruggekocht) en het feit dat er vele theologische boeken in 
de collectie kwamen, die afkomstig waren van de Illustre School te Breda. 
491  In de politieke en militaire secties van de bibliotheek van de Oranje-Nassau zijn ver-
schillende titels te vinden die ook Zrínyi in zijn bezit had. Naast vanzelfsprekendheden als de 
werken van Machiavelli, Vegetius en Lipsius vinden we er, net als bij Zrínyi, een serie werken 
van de militaire auteur Wallhausen, deels in dezelfde editie als die in de Bibliotheca Zriniana 
(bijv. Kriegskunst zu Fuss, Oppenheim, 1615 en Kriegskunst zu Pferd, Frankfurt, 1616). Bei-
de bibliotheken beschikten daarnaast over dezelfde editie (Groningen, 1588) van het prach-
tige Vom Zeumen, van de auteur von Löhneyss. Het is een boek dat teugels en allerlei andere 
equipage benodigd bij het paardrijden bespreekt en illustreert. Tevergeeft zal men in de Oran-
je-Nassau bibliotheek zoeken naar politieke of militaire werken over het toenmalige Honga-
rije. Een uitzondering is Introductio quam G. Racoci, Transsylvanae Prin, gedrukt in 1638 in de 
toenmalige Transsylvanische hoofdstad Alba Iulia.  Iets meer over Rakoczy, zie p. 56, n. 136.
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  Deze praktische kenniscultuur leidde tot een publicatiecultuur, die van twee 
kanten gevoed werd. Enerzijds de academici, die niet direct betrokken waren bij 
het militaire bedrijf, anderzijds de ingenieurs met praktisch toepasbare kennis.    

Militaire wetenschap in de Bibliotheca Zriniana
In de catalogus van 1662 vinden we 47 titels in 33 banden over militaire we-
tenschap.492 Het thema vormt zo’n 10% van de compositie van de catalogus. 
Zoals de politieke sectie is ook deze categorie een goed gestructureerde eenheid, 
die veel titels herbergt die van belang waren. De meeste boeken (87,5%) zijn 
in de zeventiende eeuw geproduceerd. Van die boeken dateert  60% van de pe-
riode 1600-1630, wat meer is dan bij de andere rubrieken. Duitsland en Italië 
dragen met 37% bij aan Militare wetenschap, de Nederlanden met 24%. Van 
deze boeken is 40% geschreven in het Latijn, 36% in het Italiaans en 24 % in 
het Duits. Zoals we al zagen zijn alle Italiaanse publicaties over militaire weten-
schap geschreven in de volkstaal, terwijl 60% van de Duitse publicaties in het 
Duits zijn en 40% in het Latijn. 80% van de Nederlandse publicaties is in het 
Latijn, 20% in de volkstaal.   
  We zagen eerder dat de periode van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) een 
zekere discontinuïteit vormde in de bijdrage van uitgeverslanden aan de Biblio-
theca Zriniana.493 Het Duits aandeel daalde tijdelijk. Je zou verwachten dat dit 
ook geldt voor de Militaire wetenschap: in oorlogstijd ligt de vrije omloop van 
militaire informatie nog gevoeliger. De Bibliotheca Zriniana geeft echter geen 
indicatie in die richting. Van de boeken in de categorie  Militaire wetenschap uit 
de zeventiende eeuw komt 38% uit de periode 1618-1648, 28% uit 1600-1617 
en 33% uit de periode 1649-1662. Met een doorgerekende correctie vanwege 
de ongelijkheid van de periodes kom je uit op een gemiddeld aandeel van 0,66 
boeken per jaar in de eerste periode, 0,51 boeken per jaar in de tweede periode 
en 0,66 boeken per jaar in de laatste periode. Tweederde van de boeken uit de 
periode van de Dertigjarige Oorlog komt bovendien uit Duitse steden. Je zou 
dus eerder, heel voorzichtig, een tegenovergestelde hypothese kunnen opwer-
pen, die het verdient in groter verband onderzocht te worden: dat het Duitse 
militaire boek tijdens de Dertigjarige Oorlog juist een vergroot aandeel heeft. 
Komt er door alle oorlogservaringen niet veel kennis vrij? Bereikt de vraag naar 
die kennis juist in de oorlogsjaren niet een hoogtepunt, waardoor uitgeverijen 
er zich graag mee inlaten? Uiteraard vormt de Bibliotheca Zriniana een veel te 
klein corpus om deze hypothese te toetsen, maar de indicatie die eruit tevoor-

492  Er is ook een manuscript bij, dat ik vanwege de minimale gegevens (Quaedam Machinae 
militares manu scriptae) verder niet heb meegerekend.
493  Zie p. 98-99. 
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schijn komt, zou wel in groter verband kunnen worden getest.
 Op de lijst vinden we negen titels uit Venetië, zes uit Frankfurt, vijf uit Ant-
werpen, drie uit Milaan en ook drie Amsterdam. Het is niet goed mogelijk om 
alle titels thematisch te karakteriseren, want van sommige boeken die zijn ver-
dwenen rest slechts een cryptische titel. Het is dan niet duidelijk welke inhoud 
er precies mee wordt gedekt. Van de boeken waarvan dat wel duidelijk is, gaat 
30% (dertien titels) over fortificatie, 20% (negen boeken) over oorlogsvoering 
in de oudheid, 15% (zeven titels) zijn commentaren op contemporaine oorlo-
gen, zes titels gaan over artillerie, twee over cavallerie en een over infanterie.
  Zeven van de negen boeken over oorlogsvoering in de oudheid zijn afkomstig 
uit de Nederlanden, vijf van Lipsius, een van Saumaise en van Vegetius. De ze-
ven Nederlandse boeken in de rubriek Militaire wetenschap vormen in feite een 
tak van het latinistische academische bedrijf.494 De andere component bestaat 
uit drie werken over fortificatie en een over artillerie. Drie van de auteurs uit 
deze groep (Dögen, Melder en Siemienowicz) zijn participanten in de militaire 
praktijk (ingenieurs), de vierde, Cellarius, is weer een latinist.  

Uitgevers
Afgaande op het materiaal in de Bibliotheca Zriniana is er wat betreft het militai-
re bedrijf onder de uitgevers nog geen zwaartepunt voorhanden. De Venetiaan-
se uitgever Bariletti (1630-1647) doet mee met drie publicaties, het Antwerpse 
Officina Plantiniana met vijf (maar hun titels over antieke oorlogsvoering waren 
ook wijd buiten de doelgroep populair).
 Tien van de elf Nederlandse titels in de Bibliotheca Zriniana zijn bedoeld voor 
een internationaal publiek van hoge officieren en bewindslieden. Ze werden 
in het Latijn gepubliceerd. Sommige ervan verkregen later een vertaling in een 
grotere volkstaal (Frans, Duits, Engels). De uitzondering is een in het Neder-
lands geschreven boek van Gerard Melder, dat duidelijk bedoeld was voor de 
lokale markt (ondertitel: Tot dienst van alle jonge Ingenieurs en militaire Officie-
ren). Zijn boek is een voorbeeld van hoe de kennis uit innovatieve werken voor 
de elite naar beneden werd doorgegeven in de volkstaal.  
  Ook onder de Nederlandse uitgevers vinden we in deze categorie geen con-
centratie. We vinden zesmaal een uitgave van Plantijn (maar deze werken over 
de oudheid waren niet alleen maar bedoeld voor de militaire professionals), de 
Elzeviers tweemaal (Leiden en Amsterdam), Janssonius tweemaal, Van Waes-
berghe in Utrecht eenmaal, maar er is geen enkele Blaeu. 
  Het grote belang dat er aan de militaire publicaties werd gehecht door hoog-
waardigheidsbekleders blijkt uit het relatief grote aantal opdrachten aan staats-

494  Zie vooral p. 247-259. 
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lieden dat we hier vinden. Zo zijn zowel Dögens als Saumaise’s boek  opgedra-
gen aan stadhouder Frederik Hendrik en Cellarius’ boek aan de koningin van 
Zweden. Zij waren vaak ook mede-financiers van de uitgave van deze boeken.

Andreas Cellarius: de esthetica van een fort
Andreas Cellarius – Architectura militaris oder gründliche Underweisung der heu-
tigen Tages so wohl in Niederlandt als andern örtern gebräuchlichen Fortificati-
on oder Vestungsbau. Auss den besten Authoribus zusammengetragen und in ein 
volkommen Werck gebracht durch Andream Cellarium der mathematischen Kunst 
der Liebhabern. Editio secunda (Amsterdam, J. Janssonius, 1656, 2° , 344 pp., 
Bibliotheca Zriniana 248, K 194)
Andreas Cellarius is onder boekhistorici vooral bekend om zijn Harmonica 
Macrocosmica, een spectaculaire cosmografische atlas, die Johannes Janssonius 
(1588-1664) in 1660 uitgaf en herdrukte in 1661. Cellarius is waarschijnlijk 
geboren in 1596 in Neuhausen, een klein stadje bij Worms. Hij schreef zich 
in 1614 in als student in Heidelberg, maar het is niet bekend wat er na die 
inschrijving gebeurde. We vinden hem in 1625 terug, als hij trouwt in Am-
sterdam. De daaropvolgende jaren werkte hij als docent op de Latijnse scholen 
in Amsterdam en Den Haag en in 1637 werd hij benoemd tot rector van de 
Latijnse school in Hoorn. Hij stierf in 1665. 
  Het kan zijn dat Cellarius in de jaren tussen Heidelberg en Amsterdam door 
Polen reisde of daar in het leger heeft gediend. In 1652 publiceerde de Amster-
damse uitgever Gilles Jansz. Valkenier immers zijn gedetailleerde beschrijving 
van Polen, getiteld Regni Poloniae, Magnique ducatus Lituaniae: Omniumque 
regionum juri Polonico Subjectorum. Een Nederlandse vertaling liet Valkenier in 
1660 drukken.495 
  Zrínyi had Cellarius’ werk over fortificatie in zijn bezit, dat met zijn wonder-
schone mathematische figuren wel een replica lijkt te zijn van zijn cosmografi-
sche atlas. Voor Cellarius is fortificatie een mathematische wetenschap, die een 
volmaakte harmonische orde wil uitdrukken. We vinden esthetisch en mathe-
matisch pure stervormige vestingen, die vanuit de hemelse werelden lijken te 
zijn neergedaald.496 Een vesting met in de praktijk geteste defensieve elementen 
vinden we hier niet. Het werk doet hiermee denken aan de complexe  mathe-
matische fortificatiemodellen, die Menno Coehoorn een generatie later maak-

495  Het Konickrijck Poolen en toebehoorende landen: Vervattende een korte doch klaare beschrij-
vinghe aller Landtschappen en Steden in dit Ryck gelegen.
496  Dat Cellarius eerder de esthetici dan de mannen van de militaire praktijk als doelgroep 
had beoogd blijkt ook wel uit de ondertitel van het boek: Auss den besten Authoribus zusam-
mengetragen und in ein volkommen Werck gebracht durch Andream Cellarium der mathemati-
schen Kunstliebhabern. 
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te.497 
  Omdat Cellarius geen man van de praktijk was en geen ingenieursschool 
achter zich had, heeft bijvoorbeeld Gerard Melder, wiens boek later besproken 
wordt, hem niet serieus genomen. Melder noemt het boek in zijn polemiek met 
Henrick Ruse een mislukking, waar de uitgever flink verlies op heeft geleden.498 
Het is niet zo heel waarschijnlijk dat dat zo was: op dat moment was er immers 
al een tweede druk van het boek verschenen. 
  Het boek werd in 1645 voor het eerst gedrukt, bij Janssonius. Zrínyi bezat de 
tweede editie van 1656. Het exemplaar ziet er tot op de draad versleten uit, met 
half afgescheurde en ontbrekende bladen. De slechte kwaliteit van het exem-
plaar hoeft niet noodzakelijk te wijzen op de inferieure materiële kwaliteit van 
het drukwerk. Eerder lijkt het erop dat het boek is stukgelezen of beter gezegd 
–’stukbekeken’. Door wie, weten we niet precies, want marginalia en namen 
ontbreken. 

Matthias Dögen: Pruisische degelijkheid in Amsterdam
Matthias Dögen – Architectura militaris moderna. Liber magnus in folio 
(Amsterdam. L. Elzevier, 1647, 2° , 504 pp., Bibliotheca Zriniana 131, K 196)
Dögen die waarschijnlijk in 1605 in Pruisen werd geboren, kwam rond zijn  
22-ste jaar naar de Republiek. Hij bekleedde in Amsterdam 35 jaar lang po-
sities in de admiraliteit. Hij bouwde ook kennis op over de vestingbouw, wat 
resulteerde in het in 1647 bij Louis Elzevier in Amsterdam gepubliceerde Ar-
chitectura militaris. Het werk is opgedragen aan stadhouder Frederik Hendrik, 
die publicatie van het werk ook materieel ondersteunde. Een jaar later volgden 
vertalingen in het Frans en het Duits. 
  Ten tijde van de publicatie was Dögen al geruime tijd actief voor Kurfürst 
Friedrich Wilhelm van Brandenburg. Eerst stuurde hij hem wekelijkse berich-
ten over de gebeurtenissen in Amsterdam. Later zou Dögen terugkeren naar 
Pruisen en er ook fortificatie-werkzaamheden voor de keurvorst op zich ne-
men.499 Zo zijn de vestingwerken van Berlijn van 1658 en 1659 volgens zijn 
voorstellen uitgevoerd. Dögen werkte ook mee aan de vlootopbouw voor de 
keurvorst. Hij stierf in 1672. 
  Dögens Architectura verwierf een grote reputatie. Het mooi  uitgegeven boek 

497  In Coehoorns tijd (1641-1704) speelde eenzelfde discussie rond de aard van de vesting 
als in de tijd van Melder. De Fransman Vauban bouwde ze graag simpel, Coehoorn complex, 
met onverwachte hoeken en verdedigingslijnen. 
498  Over het boek van Melder en zijn polemiek met Ruse, zie p. 221-224.
499  De betrekkingen zijn ook van familiaire aard. De keurvorst huwelijkte zijn oudste doch-
ter Louise Henriëtte uit aan Dögen. 
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telt vele prenten van vestingen, bijna allemaal gelegen in de Nederlanden. Het 
werk moet internationaal bijzonder interessant zijn geweest. De oorlog in de 
Nederlanden was voornamelijk een belegeringsoorlog en door de lange erva-
ring daarmee was er in de Nederlanden een grote kennis op dit gebied op-
gebouwd. Het werk verscheen binnen twee jaar in drie talen (allen bij Louis 
Elzevier), maar werd daarna niet meer herdrukt. We vinden de titel ook op de 
cataloguslijst van Christiaan Huygens uit 1695. Dat is niet zo vreemd: hij was 
persoonlijk secretaris van stadhouder Frederik Hendrik, aan wie dit boek was 
opgedragen. 
  Het boek kan voor Zrínyi des te interessanter zijn geweest omdat het fortifi-
caties in een plat land betreft, net als het vlakke land van oostelijk Hongarije en 
Kroatië, waar Miklós menig slag voerde.500 
  Het fortificatieboek van Dögen legt getuigenis af van een bijzonder moment. 
Het opent met pagina’s lange lijsten van militaire termen in verschillende volk-
stalen. Ook het lettertype is aan de volkstaal aangepast: gothisch voor Duits en 
Nederlands – alhier Belgisch geheten - , romaans voor Latijn en Frans. Het is 
een opmerkelijke knieval voor dit high brow boek, een chique uitgave in het La-
tijn en gefinancierd door prins Frederik-Hendrik. Het boek was bedoeld voor 
de Europese hoge militair en ingenieur, maar Latijn volstond hier niet langer. 
De bouwstenen van het betoog moesten worden aangeleverd door de woor-
den uit de diverse volkstalen. Dit boek is een signaal van de doorbraak van de 
toegepaste wetenschap, een autonome wetenschap die niet van geleerdentafel 
naar praktijk gaat (zoals de militaire boeken van Vegetuis en Lipsius), maar an-
dersom, van praktijk naar geleerdenboek. Omdat die kennis in de praktijk was 
ontstaan, volstond de Latijnse terminologie niet meer. In de Republiek was dit 
al langer bekend. Zo mocht Simon Stevins opleiding tot militair architect als 
enige aan de universiteit van Leiden in het Nederlands worden gehouden. Toch 
is dit boek een mijlpaal: een in het Latijn geschreven boek dat zo duidelijk voor 
de pan-Europese elite was bedoeld, kan niet langer zonder de volkstalen. 

Gerard Melder: slaande ruzie ten overstaan van de jonge ingenieur
Gerard Melder – Korte en klare instructie van regulare en irregulare fortificatie, 
met hare buyten-wercken, te gebruycken defensiven en offensive. Een compagnie, een 
regiment, een leger te voet en te peert te logeren, en in verscheyde soorte van batail-

500  De fortificaties van de Slavoonse steden Osijek en Slavonski Brod werden naar Neder-
lands voorbeeld gebouwd. Het is niet bekend of Miklós’ prestige-project, fort Novi Zrin, dat 
door architect Wassenhove werd ontworpen, op deze Nederlandse modellen is gebaseerd. Dat 
de Zrínyi’s belang hechtten aan de fortificatiebouw in de Lage Landen blijkt uit het feit dat 
Miklós’ zoon Ádám er in Leuven colleges over volgde. Er is een manuscript met college-aante-
keningen voorhanden in de Bibliotheca Zriniana.
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lons te stellen. Tot dienst van alle jonge ingenieurs en militaire officieren. Met een 
korte weder-legginge des sustenu van de Heer Henrick Ruse, over de hedendagsche 
fortificatie. By geboegt 50 lustige questien, met hare solutien. (Utrecht, J. van Wae-
sberghe, 1658, 8° , 208+40 pp., Bibliotheca Zriniana 200, K 200*)
Tegen het midden van de zeventiende eeuw waren de Noordelijke Nederlan-
den al zo’n zeventig jaar betrokken bij de oorlogsvoering. In die tijd vond er 
een flinke accumulatie van militaire kennis plaats. Bijvoorbeeld op het gebied 
van de vestingbouw. Iedere stad in dit relatief dichtbevolkte landje had wel een 
fortifcatie en dat maakte het volgens Melders collega Henrick Ruse zo moeilijk 
om het te veroveren. Want als je na een uitputtende veldslag een vesting had 
veroverd, dook enkele kilometers verder het volgende exemplaar op. Auteurs 
van werken over fortificaties, zoals Melder en Dögen konden direct putten uit 
de kennis die werd gewonnen op basis van recente belegeringen en innames, 
zoals die van Grol, Den Bosch en Oostende, die door Melder in zijn boek wor-
den besproken. 
  Melder stond aan het hoofd van de fortificaties en bataillons van de stad 
Utrecht. In zijn boek zet Melder uiteen hoe fortificaties kunnen worden ge-
bruikt in offensieve en defensieve taken en hoe cavallerie en infanterie in ba-
taljons kunnen worden georganiseerd. In de titel van het boek benoemt hij 
expliciet zijn lezersgroep: ‘Tot dienst van alle jonge Ingenieurs en militaire Offi-
cieren’. Het boek vormt een uiteenzetting van de gangbare fortificatie-praktijk 
in Nederland en verdedigt dit systeem tegen de kritiek van Henrick Ruse. Dat 
gebeurt middels een appendix in een scherpe polemiek tegen het boek Verster-
ckte vesting van Hendrik Ruse uit 1654. Ruse reageerde binnen het jaar even 
furieus met het geschriftje Aenwysinge der misverstande van G. Melder. Daarop 
publiceerde Melder in 1664 zijn hernieuwde kritiek in een aparte appendix, die 
in hetzelfde jaar werd opgenomen in de hernieuwde uitgave van zijn Korte en 
klare instructie.
  De ingenieurstwist is om meerdere redenen markant en verdient een studie 
op zich. Het is een botsing die het verschil in technische voorkeuren ruim-
schoots overstijgt. Melder is het product van de Nederlandse ingenieursschool, 
die de gangbare Nederlandse fortificatie-bouw verdedigt. Ruse (1624-1679) is 
de buitenstaander die hoog van de toren blaast en zwaait met zijn reizen, con-
tacten en oorlogservaringen. Ruse was eerst in Deense dienst en daarna vijf jaar 
in Venetië, waar hij onder generaal Foscolo o.a. in Dalmatië en Albanië fortifi-
caties heeft geobserveerd en gebouwd. Als hij naar de Republiek teruggekomt, 
zet hij zijn boek in om status te vergaren en een betrekking op niveau te verwer-
ven. Uit zijn relaas kunnen we opmaken dat Ruse de ingenieursschool niet heeft 
gevolgd: de schoolkennis van anderen is onbeduidend in vergelijking met de 
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rijke praktische kennis en observaties, die hij heeft verworven. Misschien daar-
om zet Ruse hoog in en mag hij in zijn opdracht burgemeesters en oud-burge-
meesters noemen, alsook coryfeeën als Frans Banninck Cock en Nicolaas Tulp 
(ons beiden bekend van Rembrandts schilderijen).501 Daarbij publiceert hij bij 
Blaeu, niet de minste uitgever, die het boek in 1668 ook in het Engels op de 
markt brengt. 
  De twist gaat niet alleen om technische zaken als de meest efficiënte vorm van 
de vesting (opmerkelijk genoeg komen beiden uit op een elfhoek), het aantal 
bolwerken, de lengte van de muren, de oppervlakte ter beschikking en de kos-
ten. Het gaat om reputaties en beide heren gebruiken iedere hatelijkheid om 
de opponent te kleineren. Zo smaalt Ruse dat Melders boek inderdaad voor 
de jonge ingenieur is, zegt dat hij geen tijd heeft om te reageren: ‘edoch also ik 
geen tijdt hebbe deze schoolstucxkens in ‘t breede te wederleggen’, want hij is zojuist 
gekomen uit het buitenland en staat alweer op het punt te vertrekken, om te 
adviseren. Gelukkig is hij toch bereid kort iets te zeggen om ‘myn vriend’, van 
wie hij overigens zegt dat die hem onbekend is ‘uyt syne fantasien te helpen’. En 
zo gaat het kleineren pagina’s door tussen de argumentaties over het gebruik van 
een fausebray en de optimale dikte van de buitenmuren. 
  Melder doet nauwelijks voor hem onder. Een deel van zijn retorische geschut 
is de constructie van een dialoog, waarin zijn fictieve Ruse een stelling mag po-
neren die vervolgens door Melder op superieure en hooghartige wijze volledig 
wordt uitgekleed, waarna de arme, vernederde fictieve Ruse zijn ongelijk sma-
delijk moet erkennen. En ook dat gaat pagina’s lang door.
  Kort gezegd draait de tegenstelling tussen de twee kemphanen om het verschil 
tussen bereisdheid en observaties van specifieke lokale oplossingen enerzijds en 
de waarde van de gangbare en in de ingenieursscholen geboekstaafde praktijk 
in de Republiek anderzijds. Het felle publieke debat laat zien hoe levendig en 
dynamisch deze toegepaste wetenschap was, maar ook hoe toegankelijk: de po-
lemiek was voor iedere betrokkene en geïnteresseerde in gedrukte boeken te 
volgen.
  De discussie is van belang omdat het een van de weinige doorkijkjes geeft 
in de discussie in de fortificatiebouw van die tijd. Maar ook voor hen die zich 
niet interesseren voor de militaire en ingenieursgeschiedenis, voor de pure taal-
liefhebbers, zijn de teksten van Melder en Ruse van belang omdat ze een heel 
arsenaal aan smadelijkheden aantreffen zoals die in andere teksten uit die tijd 
zelden te vinden zijn. 
Het is duidelijk dat het stof dat deze polemiek deed opwaaien niet beperkt 

501  Anderzijds kan opgemerkt worden dat dit stedelijke coryfeeën zijn, geen hoge militairen 
en geen stadhouder.
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bleef tot Ruse’s boek van 1654 en zijn polemische reactie van 1658 en Melders 
boek en appendix van 1658 en 1664. Maar hoe de omgeving (bewindvoerders, 
ingenieurs e.d.) op de discussie reageerden en welke gevolgen die voor de twee 
kemphanen had is niet bekend. Ruse wordt in ieder geval beloond met een En-
gelse vertaling van zijn werk in 1668. Het feit dat Blaeu deze stap nam, veertien 
jaar na de eerste editie, mag erop wijzen dat de reputatie van Ruse en diens boek 
niet geknakt zijn onder het retorische vuur van Melder.
  Zrínyi bezat de eerste editie (van 1658) van Melders Korte en klare instructie. 
Het is het enige Nederlandstalige boek in de Bibliotheca Zriniana. Aangezien 
het niet meer in de Bibliotheca Zriniana aanwezig is, is het niet meer mogelijk 
het te onderzoeken op lezers- of kijkerssporen. Juist dit Nederlandstalige boek 
kan de vraag openen wie Zrínyi’s boeken bestelde en op basis van welke infor-
matie. Werden er expliciet titels besteld of was er een agent die boeken ‘over 
een thema’ inkocht, waarbij het voorkwam dat de koper titels,  auteursnamen 
en talen kreeg voorgeschoteld die hij niet kende? Of is het mogelijk dat Zrínyi 
bekend was met Ruse (die schrijft vijf jaar in Dalmatië te hebben gewerkt) en 
poogde hij iets te weten te komen over de controverse? Had hij het misschien 
daarom ten geschenke gekregen? 
  Waarschijnlijker is dat de visuele informatie een belangrijke rol heeft gespeeld 
bij aanschaf of schenking. In dit boek spelen ingenieurstekeningen een belang-
rijke rol. Dat alleen al kan voldoende reden zijn voor een buitenlander die het 
Nederlands niet machtig was het aan te schaffen. Valvasor bezat precies hetzelf-
de boek, wat erop kan duiden dat het boek een zekere reputatie had in Zuid-
Oost Europa. 502 Ook vinden we bij Valvasor vele Nederlandstalige boeken over 
de wiskunde, vooral van Simon Stevin.  

De wapens van Justus Lipsius
Justus Lipsius  a) Saturnalium sermonum libri duo, qui de gladiatoribus. Edi-
tio ultima, et castigatissima. Cum aeneis figuris. (Antwerpen, Plantijn, 1604, 4° 
magno!, 136 pp. + 3 tabb.?, Bibliotheca Zriniana 267, K 205-a); b) De amphi-
teatro liber, in quo forma ipsa locis expressa, et ratio spectandi. Cum aeneis figuris. 
Omnia auctiora vel meliora. (Antwerpen, Plantijn, 1604, 4° magno!, 366 pp. + 2 
tabb.?, Bibliotheca Zriniana 267, K 205-b); c) De militia Romana libri quinque, 
commentarius ad Polybium. Editio tertia, aucta varie et castigata. (Antwerpen, 
Plantijn, 1602, 4° magno!, 366 pp. + 2 tabb., Bibliotheca Zriniana 267, K 205-
c); d) Analecta sive observationes reliquae ad militiam et hosce libros (Antwerpen, 
Plantijn, 1602, 4° magno!, 29 pp., Bibliotheca Zriniana 267, K 205-d); e) Po-

502  Het is niet uitgesloten dat Zrínyi’s exemplaar, dat immers verdwenen is, bij Valvasor te-
recht is gekomen. 
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liorceticón sive de machinis, tormentis, telis libri quinque. Ad historiarum lucem. 
Editio tertia, correcta et aucta. (Antwerpen, Plantijn, 1605, 4° magno!, 219 pp., 
Bibliotheca Zriniana 267, K 205-e) 
Zoals we al eerder zagen, gaf Lipsius in het vijfde hoofdstuk van zijn Politicorum 
zijn programma voor de organisatorische hervormingen in het militaire be-
drijf.503 Hij baseerde zich daarbij o.a. op Vegetius, Tacitus en Livius. Prins Mau-
rits was zijn student in 158/83 en zag het belang in van een professionalisering 
van het militaire bedrijf, beginnend met de organisatie van militaire kennis. 
Maurits schonk wiskundige en militaire boeken aan de universiteit van Leiden 
en stelde in 1600 als onderdeel van deze universiteit een ingenieursschool in. 
Het leidt het geen twijfel dat principes als discipline, gehoorzaamheid, toewij-
ding en drill waarmee het Staatse leger na 1590 naam had gemaakt, voor een 
belangrijk deel door Lipsius naar voren zijn gebracht. De nieuwe strate gische 
vuurkracht die Maurits invoerde veronderstelt precies deze elementen. 
  Dankzij Lipsius komt er een nauwe samenwerking tot stand tussen universi-
teit en militaire staf. Als bijvoorbeeld de griffier van de Staten-generaal Cornelis 
Aerssen504 in een brief aan Lipsius vraagt wie in de antieke tijd het graafwerk en 
de bouw van de schansen uitvoerde – de soldaten of een aparte groep werkers- 
geeft Lipsius een zeer uitgebreid antwoord met antieke citaten waaruit blijkt 
dat het de soldaten waren. Het is ook Lipsius die erop wees dat de Romeinse 
auteur Aelianus de nadruk legde op het gebruik van vaste commando’s. De tip 
werd overgenomen door de militaire staf, waardoor de Nederlanders als eersten 

503  Dit deel van de Militaire revolutie wordt soms wel de Nederlandse militaire revolutie 
genoemd. De tactische innovatie betrof het opereren in dunne linies, waardoor de vuurwa-
pens beter konden worden benut. Ook Zweden ontwikkelde deze tactiek overigens. Michael 
Roberts, die het begrip ‘Military revolution’ muntte, reserveert dit begrip voor deze ontwikke-
ling en dateert die voor de periode van 1590 tot 1660 (Michael Roberts – The military revo-
lution (Londen, 1995). Deze datering is niet onomstreden. Sommigen plaatsen de beslissende 
militaire innovatie vroeger, zoals Ayton en Price, die de ‘infanterie revolutie’ van het begin van 
de veertiende eeuw beslissend achten (zie: A. Ayton en J.L. Price – The Medieval Military Re-
volution. State, Society and Military Change in Medieval and Early Modern Europe (Londen, 
1995); anderen plaatsen dit momentum later, zoals Jeremy Black, die de periode van 1660 tot 
1710, als de omvang van de legers explosief groeit, van beslissend belang acht (Jeremy Black 
– Was there a military revolution in Europe?, in: History today 58 (7), p. 34-41. Anderen 
spreken van een serie momenten in de geschiedenis, die doorbraken in het militaire bedrijf 
veroorzaakten: een infanterie revolutie in de veertiende eeuw, een artillerie revolutie in de 
vijftiende eeuw, een fortificatie revolutie in de zestiende eeuw, een revolutie in het gebruik van 
vuurwapens tussen 1590 en 1630 en een revolutie in het militaire bedrijf door de sterk ge-
groeide omvang van de legers tussen 1660 en 1715 (Clifford J. Rogers – The military revoluti-
on debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe (Oxford, 1995). De 
vraag is of een dergelijke keten van revoluties niet beter een evolutie kan worden genoemd.  
504  In die positie benoemd in 1584. Hij was net als Lipsius Brabander.
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in het moderne Europa daarmee werkten. Met slechts kleine wijzigingen werd 
een groot deel van het systeem zoals dat bij Aelianus te vinden is overgenomen.
  Van de vijf tezamen gebundelde teksten van Lipsius die we in de militaire sec-
tie van de Bibliotheca Zriniana terugvinden, voegen er twee nog iets toe aan de 
kennis van het militaire bedrijf op basis van inzicht in de organisatiestructuur 
bij de antieken. Ten eerste De militia Romana. De eerste druk dateert van 1595, 
toen Lipsius al weg was uit Leiden. Het is de belangrijkste van de vijf titels. Het 
geeft een gedetailleerde beschrijving van de praktijk en de organisatie van het 
Romeinse leger. Het doet dat in de vorm van een  commentaar op het zesde 
boek van Polybius’ Historiën. En ten tweede Poliorceticon (eerste editie 1596), 
dat de antieke krijgstechniek behandelt en een bonte verzameling wapentuig 
toont dat kan worden ingezet bij belegeringen. In een fictief gesprek met Luikse 
vrienden behandelt Lipsius de wapens en tactieken die aanvallers en verdedigers 
bij een belegering in de oudheid hanteerden. 
  De andere titels lijken nog meer dan Poliorceticon op een soort Discovery chan-
nel avant la lettre. De Amphiteatro libre (Leiden, Plantijn, 1584) is een tractaat 
over de arena als het gebouw waar de gladiatorenspelen werden gehouden. Ook 
dit is literair vormgegeven als dialoog tussen Lipsius en de toehoorder. Een 
houtsnede toont het interieur van het Colosseum. Het is goed mogelijk dat 
de jonge gebroeders Zrínyi juist dit boek bij zich hadden op hun peregrinatio 
in 1636 in Rome, aangezien vermeld wordt dat een boek van Lipsius hen als 
leidraad diende bij hun verblijf in Rome.505

  Ook in Saturnalium Sermonum is het plaatjes kijken minstens zo belangrijk 
als het lezen. In het boek worden contemporaine gesprekken gevoerd over de 
Romeinse gladiatorengevechten. Dirk Imhof meldt dat de eerste editie geen 
illustraties kende. Lipsius was er geen liefhebber van. Die werden er pas later 
op aandringen van de uitgever, in de editie die Zrínyi bezat (die van 1604), 
aan toegevoegd. Daardoor werd de prijs verhoogd van 9 stuivers voor de eerste 
editie (van 1598) naar 28 stuivers. Dit laat volgens Imhof zien hoe essentieel de 
illustraties waren voor Jan Moretus I, de schoonzoon en opvolger van Christof-
fel Plantijn.506

Van De militia romana bezat Zrínyi een exemplaar van de editie van 1602. Deze 
editie werd, zoals Jan Moretus meestal deed met werken van Lipsius, uitgegeven 
in een oplage van 1500 exemplaren. Voor de eerste tweehonderd werden vol-
gens Dirk Imhof de illustraties vervaardigd met oude, afgesleten platen; voor de 

505  Zie Erszébet Király en Iván Sándor Kovács: Rimski vodič Zrinskoga [De Romeinse gids 
van Zrínyi], in: Damjanov(2000), p. 314-345. 
506  Dirk Imhof – The illustrations of works by Justus Lipsius published by the Plantin Press, in: 
G. Tournoy e.a. (ed.) (1999), p. 67-81. 
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1300 daarop volgende exemplaren werden nieuwe platen gemaakt. Voor Zrín-
yi’s Poliorcetica-uitgave van 1605 geldt dat de koperplaten zelfs meerdere malen 
werden vervangen.507 

Claude Saumaise, Romeinse wijsheden van een geleerd warhoofd 
Claude Saumaise – De re militari Romanorum liber. Opus posthumum (Leiden, 
J. Elzevier, 1657, 4° , 243 pp., K 208*)
Rond het midden van de zeventiende eeuw was Claude Saumaise het interna-
tionale uithangbord van de universiteit van Leiden. Hij was de opvolger van de 
grote Scaliger en was evenals zijn voorganger met alle inspanningen overgehaald 
door de universiteit van Leiden om uit Frankrijk over te komen. Door zijn 
komst was een verlenging van de hoge status die de Leidse universiteit genoot, 
veiliggesteld. 
  Toen hij na een verlof van negen maanden voor een verblijf aan het hof in 
Zweden naar Leiden terug moest, liet koningin Christina hem zeer tegen haar 
zin gaan. Maar de universiteit schreef dat zijn terugkeer niet meer kon worden 
uitgesteld, omdat het instituut zou verschrompelen zonder ‘zijn zon’. 
  Het nageslacht keek echter al snel minder welwillend terug op wat deze grote 
geleerde nu eigenlijk achterliet. Al in 1830 wordt in een naslagwerk laconiek 
gesteld: »The mind of Saumaise was a vaste magazine of multifactious knowledge, 
laid up by the help of memory and application, but crude and inexact and little 
adorned by taste or refinement.»508 
Saumaise had van niemand minder dan stadhouder Frederik Hendrik de eer-
volle opdracht voor het schrijven van De re militari romanorum gekregen. Het 
thema wekte nog steeds veel interesse op en ook de actualiteit ervan werd voor-

507  Imhof stelt dat hij dit vervaardigen van de illustraties binnen één editie met eerst ver-
sleten en dan nieuwe koperplaten alleen heeft bespeurd bij uitgaven van Lipsius. Het laat 
volgens hem zien hoezeer de Moretussen erop uit waren om zo snel mogelijk een nieuwe 
Lipsius-editie op de markt te brengen. De boekenbeurzen van Frankfurt en Leipzig boden 
verkoopkansen waardoor er koste wat kost genoeg exemplaren gedrukt moesten zijn (Tour-
noy, p. 77). De studie van Imhof bevestigt de Discovery channel-hypothese die ik direct bij 
aanschouwing van deze exemplaren opstelde. Aangezien ik vanuit Kroatië en Roemenië niet 
in staat was om Zrínyi’s exemplaren te leggen naast andere exemplaren binnen dezelfde editie 
kan ik niet met zekerheid vaststellen met welke groep koperplaten de illustraties zijn vervaar-
digd. Wel laat dit voorbeeld goed zien hoe belangrijk het is dat ook het Zagrebse exemplaar in 
de STCV wordt opgenomen, zodat mede met dit exemplaar de geschiedenis van het drukken 
van een boek binnen één editie kan worden verteld.
Zrínyi bezat ook Lipsius’ verzamelde werk (Opera omnia) uit 1637. Imhof reconstrueert in 
hetzelfde artikel ook de wordingsgeschiedenis van deze uitgave (Tournoy, p. 79 e.v.).
508  A general biographical dictionary. Vol II. Containing a summary account of the lives of emi-
nent persons of all nations previous to the present generation  (Londen, 1830). 
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alsnog niet aangetast.509 Saumaise, die beschouwd werd als een van de grootste 
erudieten van zijn eeuw, kreeg van de universiteit maar liefst zeven jaar verlof 
(1635-1641) om dit boek te schrijven. 
  Het boek liet geen diepe sporen na. Waar Lipsius de kennis van de antieke 
oorlogsvoering nadrukkelijk activeerde met het oog op de actualiteit, verdrinkt 
Saumaise in de materie. Anders dan Lipsius vormt hij geen duidelijke opinie 
over het onderwerp, hij laat zich pagina’s lang afleiden door bijzaken en spreekt 
zichzelf hier en daar tegen. Het lijkt erop dat niet alleen het nageslacht, maar 
ook tijdgenoten dat in de gaten hadden. De re militari Romanorum bereikte niet 
meer dan één editie. Lipsius’ De militia Romana haalde tenminste vier edities in 
38 jaar en ook een boek van Petrus Josephus Cantelius met dezelfde thematiek 
bleek succesvoller: zes edities in 38 jaar.510 
  Nu is Saumaise een auteur die met geen enkele titels meer dan één editie heeft 
gehaald.511 De 46 verschillende titels die in STCN op zijn naam staan vallen 
vrijwel geheel samen met de laatste vijftien jaar van zijn leven. Een posthume 
doorwerking ontbreekt – er wordt niets herdrukt. Het is natuurlijk mogelijk 
dat een deel van die 46 titels dezelfde lading betrof, die werd uitgebracht onder 
een andere titel, maar dan nog was blijkbaar geen enkele titel commercieel be-
langrijk genoeg om onder dezelfde naam herdrukt te worden. Op basis van deze 
gegevens zou de hypothese moeten worden gevormd dat de auteur Saumaise 
een tekstleverancier aan instituten was. Werd iedere nieuwe titel van een der-
gelijk groot geleerde door deze instituten vanzelfsprekend aangeschaft? STCN 
lijkt dit te bevestigen door het niet geringe aantal van negen lokaties te geven 
voor zijn boeken. Het lijkt erop dat Saumaise een institutioneel schrijver was, 
wiens boeken, anders dan bij sommige andere academici, niet doordrongen tot 
de particuliere markt.512 
Dat maakt Zrínyi’s keuze des te opmerkelijker. Het toont zijn niet aflatende 

509  Hoewel de eerste scheurtjes in het bastion verschenen. Boxhorn, hoogleraar politieke 
wetenschappen aan de universiteit van Leiden, liet zich in deze tijd in zijn politieke filosofie 
niet meer strikt leiden door de lessen uit de oudheid. 
510  Petrus Josephus Cantelius (1645-1684). Titel: De Romana republica / De re militari/Civili 
Romanorum. De zes edities verschenen postuum, tussen 1688 en 1726. In die periode ver-
scheen er dus gemiddeld eens in de vijf jaar een nieuwe editie.  
511  De enige uitzondering is de verdediging van de Engelse koning Charles I, in opdracht 
van dezelfde koning geschreven. Meer daarover, zie p. 266 (ook n. 619 aldaar). 
512  Het zou interessant zijn een lezersonderzoek uit te voeren naar werken van Saumaise. 
Veiling- en winkelcatalogi en lezerssporen in de boeken zouden nader licht kunnen werpen 
op de sociale invloed van de schrijver Saumaise. Het kan een casus zijn voor vragen rond de 
historische canonvorming. Ontleent een schrijver zijn hoge positie in de canon van dat mo-
ment aan zijn academische reputatie of aan de verspreiding van zijn boeken, c.q. het commer-
ciële succes?
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gerichtheid op de actualiteit van de antieke oorlogsvoering. Ook hier blijkt dat 
hij een late, maar loyale volger van het humanisme en haar gerichtheid op de 
antieken is.

De onverwoestbare Vegetius
Renatus Flavius Vegetius – De re militari libri quatuor… (Leiden, Plantijn, 
1592, 4° , 320+480 pp., Bibliotheca Zriniana 221, K 218) 
In dit boek, waarschijnlijk geschreven tussen 388 en 395 n. Chr,513 poogde 
Vegetius geen overzicht te geven van de historische ontwikkeling van het Ro-
meinse leger. Het was zijn opzet een kritiek te schrijven op het leger in zijn tijd 
en dat deed hij door een beeld te geven van hoe een leger in het ideale geval 
is georganiseerd. Hiervoor maakte hij een compilatie van het beste dat hij in 
oudere bronnen vond en stelde dit ten dienste van zijn eigen denkbeelden over 
de ideale militaire organisatie.514 
  Vegetius’ boek had in zijn eigen tijd geen praktische invloed, maar werd in 
de meer dan duizend jaar daarna de belangrijkste bron van kennis over het 
Romeinse leger. De tekst kan worden teruggevonden in de Strategicon, een 
compilatie van militaire en politieke teksten, daterend van rond het jaar 600, 
die wordt toegeschreven aan de Byzantijnse keizer Maurice I.515 Uit de perio-
de tussen de negende en de vijftiende eeuw zijn tenminste 232 manuscripten 
bewaard gebleven. Alleen van Cicero, Ovidius en Vergilius bestaan er meer ma-
nuscripten, een indicatie van de intensiteit waarmee deze militaire tekst werd 
bestudeerd. 
  In de begintijd van de boekdrukkunst zien we na Gutenbergs  bijbel al snel 
de eerste militaire werken hun intrede doen. De eerste werd in 1472 gepubli-
ceerd in Verona. De auteur was de Italiaan Roberto Valturio (ca. 1413-1483). 
Zijn werk, De re militari, draagt dezelfde titel als dat van Vegetius en leunt daar 
qua inhoud ook zwaar op. Een jaar later publiceerde Ketelaer, de eerste druk-
ker te Utrecht, de eerste echte Vegetius-editie, al snel gevolgd door Zainer in 
Augsburg en Gotz in Keulen, die het drukten in 1474. De vrijwel gelijktijdige 

513  N.P. Millner (ed. en vertaling): Vegetius: Epitome of Military Science, Liverpool, 1993. 
514  Vegetius maakte een synthese uit de Romeinse militaire geschiedenis door her en der 
voorbeelden op te nemen in zijn eigen ideeën over de organisatie van het leger. Hij maakte 
dus een synthese van wat feitelijk los van elkaar heeft bestaan. In feite is er geen verschil met 
de anachronistische structuur die de de opzet bepaalt van het hoofdstuk van Lipsius over het 
leger in zijn Politicorum. 
515  Zijn auteurschap is omstreden. Het is goed mogelijk dat Maurice I als keizer slechts 
opdracht had gegeven tot het schrijven, maar dat het feitelijke werk is verricht door iemand 
uit zijn entourage. Strategicon werd een van de meest gekopieerde manuscripten van de mid-
deleeuwen.   
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uitgave van Vegetius wijst op de prominente positie van Vegetius in de Europese 
canon in de overgangstijd van manuscript naar gedrukt boek. Er zijn tenminste 
nog vijf incunabele Vegetius-uitgaven, uit Rome, Londen en Parijs. Deze acht 
incunabelen komen uit vijf verschillende landen, een andere indicatie voor de 
status die het werk in de hele ‘beschaafde’ wereld had. De piek werd bereikt in 
de zestiende eeuw, met tenminste negentien edities. De twee daarop volgende 
eeuwen leverden resp. zes en zeven edities op. Al met al geeft de British Library 
zo’n veertig edities tot aan het jaar 1800 en deze lijst is zeker niet compleet. Het 
exacte aantal is ook moeilijk vast te stellen omdat er allerlei compilaties van 
klassieke teksten over militaire wetenschap verschenen, vaak met de historici 
Polybius en Frontinus, zoals de editie die Zrínyi bezat, en niet zelden ook in 
samengevatte vorm.516  
  Van de twaalf edities die de British Library geeft tussen 1585 en 1685 komen 
er tien uit de Nederlanden, nog een aanwijzing voor het virtuele monopolie dat 
daar bestond voor het redigeren en publiceren van antieke teksten voor de in-
ternationale markt. Tussen 1583 en 1607 brachten Plantijn en zijn schoon zoon 
Franciscus Raphelengius vier Vegetius-edities op de markt, die waren geredi-
geerd door Godeschalcus Steewechius (1557-1588). De laatste van die edities 
liet Raphelengius reviseren door Petrus Scriverius,517 en die editie werd weer 
overgenomen door Jacob Maire in de edities van 1633 en 1644. Steewechi-
us’ naam kan nog worden gevonden in edities in 1767 (Nürnberg) en 1806 
(Straatsburg). Pas in 1744 verschijnt de eerste vertaling in het Nederlands. 
  Zoals bij eerdere uitgaven werden er aan de editie van Steewechius teksten 
toegevoegd van de antieke auteurs Frontinus, Aelianus en Polybius.518 Ook de 
gravures werden van editie naar editie hergebruikt. De illustraties in de zeven-
tiende eeuwse edities zijn al te vinden bij een editie uit 1530 van Wechel in 
Parijs. 

516  Dat beide auteurs vaak werden samengebonden ligt voor de hand. Ze schreven beiden 
een werk over Romeinse en Griekse militaire strategieën. Bij Frontinus Strategemata, bij Poly-
bius Castrametatio. Dat deze twee werken vervolgens bij Vegetius worden ingebonden ligt om 
dezelfde reden voor de hand.  
517  Over het boekbezit van Petrus Scriverius (1576-1660): er bestaat een veilingcatalogus uit 
1663, maar die bevat slechts een deel van zin boeken. Zie ook: J.G. Frederiks – Belangrijke 
auctiën in vroeger tijd. 5. Auctie van Scriverius (1663), in: Bijdragen tot de geschiedenis van den 
Nederlandschen boekhandel, p. 270-338.  
518  Frontinus (40-103 n. Chr.) – schrijver van ingenieursverhandelingen over openbare 
werkzaamheden in Rome, zoals De aquaeducta (Over de aquaducten); Aelianus Tacticus (twee-
de eeuw n. Chr.) – Grieks militair auteur, vooral over de tactische voorbereidingen op de 
oorlog; Polybius (200-118 v. Chr.) – Grieks historicus, die schreef over de opkomst van het 
Romeinse rijk als overheersende macht in het Middellandse zeegebied in de periode 264-146 
v. Chr.  
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  Het boek werd daadwerkelijk geraadpleegd door militaire bevelhebbers van 
de vroege middeleeuwen tot diep in de zeventiende eeuw. Het hoogtepunt werd 
bereikt met het programma van militaire hervormingen dat Lipsius samenstelde 
op basis van zijn filologische onderzoek. Geen wonder dat er vrijwel gelijktijdig 
met Lipsius’ bewerkingen een teksteditie van Vegetius op de markt verscheen 
die was verzorgd door een Leidse latinist (Steewechius) en dat dit werk werd 
gepubliceerd bij Lipsius’ huisuitgever. 

Zrínyi en Vegetius
Zrínyi moet bij de laatste generaties hebben gehoord voor wie Vegetius een 
directe praktisch toepasbare betekenis had. Zrínyi en zijn omgeving hadden 
hoge verwachtingen van juist dit boek. Dat blijkt uit de teksten die Zrínyi zelf 
schreef over de militaire hervormingen die hij wilde doorvoeren. In die teksten 
wordt Vegetius niet alleen besproken, maar ook uitvoerig geciteerd.519 Maar er 
is ook uit een uniek spoor in Zrínyi’s eigen exemplaar. Op de versozijde van 
de voorpagina staat een handgeschreven gedicht met commentaar. Gedicht en 
commentaar vormen een woeste en wanhopige aanval op de Turken en een 
oproep tot oorlogsvoering: 
Ik vraag oprecht: waarom moet Turkije de zege behalen? Waarom draagt het 
zoveel trofeeën uit de christenheid?Draagt het niet overal de overwinningste-
kens vandaan?Zeg mij, wat, vraag ik je, kan de onderliggende oorzaak zijn?/
De toorn Gods, de ondergang van de mensen, onze tweedrachten, het Lot, ik 
raak denk ik hiermee volstrekt de kern. De profeet Daniël naderde hem met 
een godsspraak  hiermee voorspellend de afzonderlijke punten aan de heilige 
priester (Dan.7:20,21). De hoorn zal strijden, en de Heiligen overwinnen met 
zijn kracht totdat de Oude van dagen zelf het oordeel bekrachtigd zal hebben.
Ongelukkig voorteken! O ongekend akelig lot! / O Heer, heb medelijden met 
Uw ongelukkige kudde!/Vernietig de woeste Gog, verwoest de wilde Magog 
(Ezech. 37).Omdat hij Uw naam ijdel gebruikt, grote God. Moge hij zijn 
krachten en grote sterkte verzachten.
Turkije, het moment van je nederlaag is al aanwezig, denk ik. Dit geven de 
anagrammen van de naam en alle ongunstige voortekenen aan:Bellona (=oor-
logsgodin-JHV), steunend op je kracht, ga je ten onder in gebreken. 520

519  Vooral Medicijn tegen het Turkse afium, dat gelardeerd is met paginalange citaten uit Ve-
getius.  
520  [Ingen[u]e [door wormen aangevreten!] quaero: Palmam cur Turca reportet?/Quare a 
Christicolis tanta trophaea ferat?/Undique circumfert an non victricia signa?/Dic mihi, quid 
causae, quaeso, subesse potest?/IRA Dei, LABES hominum, DISCORDIA nostra;/Et FA-
TUM, Tetigi Rem, puto, prorsus Acu. / Accedit DANIEL divino Carmine vates/Singina prae-
dicens Flamine puncta Sacro./ Dan. VII. 20, 21.Pugnabit CORNU, superabit robore Sanc-
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In het commentaar wordt Zrínyi zelf bewierrookt en als bestrijder van de Tur-
ken ten voorbeeld gesteld: In anagrammen zit iets van een mystiek orakel dat 
de rabbijnen kabbala noemen. Door de schikking en de omzetting van let-
ters en getallen kunnen op wonderbaarlijke wijze ongunstige namen in gun-
stige tekenen veranderen. Door deze anagrammen wordt uwe hoogedelheid o 
hoogillustere, aanzienlijke, magnifieke, hoogedelmoedige baron, heer Johannes 
Listius, bezield vanuit de Goddelijke profeet, door de gelauwerde dichter Da-
niel Kleschius, de orthodoxe pastoor van Sint Georgianus, aller devootste, al-
lernederigste vereerder van de naam van Listius, die als hij die dingen opdraagt, 
zich geheel toegewijd verklaart aan uwe hoogillustere edelhoogheid. S. Geor-
gië, laag-Hongarije, onder de berg, in het jaar o.r. (?-JHV), medio augustus 
1664, zo uit de losse hand . Leef en wees krachtig, hoogillustere baron, sterke 
Zriniaanse wedkamper, en wedijver met, imiteer vol kracht en geluk die held, 
onvergelijkbaar, niet te overschatten, banheer en heer, Hercules van onze tijd, 
wiens overwinningen en trofeeën ik nu overdenk en voorspel opdat u onder 
de helden van het vaderland als een Achilles beschouwd wordt. Vaarwel en 
overwin, ik zal u met gebeden en geestelijke wapens bijstaan. Strijd, verdedigers 
van de vrijheid van het vaderland en overwin en leef en versla, God helpe u, 
banheer van de christenheid, voor ons allen, maak gebruik van de diensten van 
mij, uw cliënt, voor vaderland, vader en godsdienst en gebruik deze militaire 
ondersteuning, beproefd door de oude Romeinen ter ere van God. Moge tot 
nadeel van de Turken strekken de liefde tot het vaderland, de familieband, de 
kracht van de deugd, de angst van de vijanden,vermeerderd door de grootheid 
van de Goddelijke naam en van de christenheid, de sieraad van het leger en deze 
oorlogsstrategie en de ondergang van de Turken, Tartaren, Scythen en Gethen. 
Amen; het geschiede.521 

tos,/Judicium donec sanxerit ipse Senex./Augurium infelix! O Fata novissima dura!/O Deus, 
o miseri Tu miserece gregis!/Perde trucem GOGUM, saevum disperde MAGOGUM,/Ezech. 
XXXIIX./Qui tua blasphemat nomina, Magne DEUS./Autque suas vires et Robora grandia 
[fle]ctat [door wormen aangevreten!]./TURCA, tuae cladis jam, puto, tempus adest/Nominis 
id signant Anagrammata et omnia fausta:/Bellona, in vitiis, Robore nisa ruis. / /]
521 [INEST ANAGRAMMATISMIS / ALIQUID ARCANI ORACULI QUOD / RA-
BINI CABALAM DICUNT. / DISPOSITIS, TRANSPOSITIS / LITERIS, NUMERIS, 
NOMINA IN OMINA / FAUSTA INFAUSTA / MIRE MUTANTIBUS. / HIS TUAM; / 
PRAEILLUSTRIS, SPECTABILIS / MAGNIFICE, MAGNANIME / BARO, DOMINE 
DOMINE JOHANNES LISTIUS, / DOMINE GRATIOSE, / MAGNANIMITATEM AN-
IMAT / / EX DIVINO PROPHETA / LAUREATUS POETA / DANIEL KLESCHIUS / S. 
GEORGIANUS PASTOR / ORTHODOXUS / NOMINIS LISTIANI CULTOR / DEVO-
TISSIMUS, HUMILLIMUS, / QUI DUM ISTA VOVET / SE TOTUM / PRAEILLUSTRI 
MAGNIFICENTIAE TUAE / DEVOVET / S. GEORGII INF. HUNG. SUBMONT. / A. 
O. R. MDCLXIV. XIV. CALENDAS SEXTILEIS / a u t o c e d i a x w n  [sic! waarsch. a u t 
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De opdracht was de Exclamatio, afkomstig uit een van de gepubliceerde Otto-
maanse brieven van de Vlaming Busbecquius, Habsburgs ambassadeur te Con-
stantinopel van 1554 tot 1562.522 Het distichon daarbij was geschreven door een 
priester, genaamd Daniel Klesch, die een huisvriend was van de familie Líszty 
(Listi, Listius), waarmee de Zrínyi’s nauwe contacten onderhielden. 
  Op het binnenblad van de eerste pagina is het initiaal van deze achternaam 
geschreven, gedateerd op 1664. Maar hoe kan het boek, dat in 1662 werd op-
getekend in Zrínyi’s catalogus in 1664 bij Listius komen, die het van zijn naam 
voorziet en hoe kan het vervolgens toch in Zrínyi’s collectie belanden? Welke 
complexe wegen kan een boek bereizen? 
  Dat Líszty het van Zrínyi erfde kunnen we uitsluiten, want waarom belandde 
het boek dan toch nog in Zrínyi’s collectie? De catalogus van Klaniczay neemt 
aan dat het boek, na te zijn geregistreerd in de catalogus van 1662 aan Líszty 
is uitgeleend of gegeven, dat Kletsch er tussen 1662 en 1664 zijn opdracht in-
schreef als leesinstructie of –motivatie voor Janos Líszty jr. en dat het boek in 
de herfst van 1664, samen met andere boeken van Liszty weer terugkwam in de 
verzameling. Klaniczay merkt op hoe nonchalant de opsteller van de catalogus 
van 1662 was door het boek simpelweg te noteren als Vegetius Opera, hoewel 
er nooit een editie onder die titel is verschenen.523 Ook een indicatie van het 
formaat ontbreekt. Klaniczay noteert dat het zeker is dat Zrínyi deze Vege tius-
editie heeft gebruikt, maar dat het paginalange Vegetius-citaat in het opstel 
Medicijn tegen het Turkse opium uit een andere editie of compilatie afkomstig 

os c e d i a x w n - JHV]   / / VIVE, VIGE / BARO PRAEILLUSTRIS / ATHLETA ZRIN-
IANE FORTIS / ET HEROEM ILLUM / INCOMPARABILEM, INAESTIMABILEM / 
BANUM, PANUM / AEVI NOSTRI HERCULEM, / CUJUS NUNC VICTORIAS, TRO-
PHAEA / MEDITOR, AUGUROR, AEMULARE, IMITARE / FORTITER, FELICITER! 
/ Inter ut Heroas Patriae numereris Achilles / VALE, VINCE, / Ego vos PRECIBUS, ARMIS 
SPIRITUALIBUS, / JUVABO. / / PUGNATE / PATRIAE LIBERTATIS ASSERTORES / 
ET SUPERATE / VIVITE, VINCITE, DEUS VOS SERVET! / BANUM CHRISTIAN-
ITATI, NOBIS OMNIBUS, / TE / PATRIAE, PATRI, / RELIGIONI / MIHI CLIENTI 
/ UTERE, FRUERE / HIS ADMINICULIS MILITARIBUS / ROMANIS VETUSTIS, 
PROBATIS / IN DEI HONOREM, / / PATRIAE AMOREM, / FAMILIAE VIGOREM, 
VIRTUTUM ARDOREM, / HOSTIUM TERROREM, / IN / NOMINIS DIVINI MAG-
MENTUM, / CHRISTIANITATIS AUGMENTUM / MILITIA ORNAMENTUM / 
TURCARUM DETRIMENTUM / SIT / STRATAGEMATUM HOC BELLICORUM / 
COMPENDIUM / TURCORUM, TARTARORUM / SCYTHARUM, GETHARUM / 
DISPENDIUM! / AMEN! / FIAT!]. 
Ik dank latiniste Rebecca van den Berg en neerlandicus Edo Velema voor het vertalen van 
deze twee fragmenten, waarin de Latijnse tekst is uitgerust met Hongaarse flexie-systeem.  

522  Meer over hem op p. 291-293. 
523  Opera betekent ‘werken’ en kan dus ook als omschrijving zijn bedoeld. 
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moet zijn. 
  Maar daarmee rijzen er enkele problemen: als Zrínyi het boek aan Líszty had 
uitgeleend, waarom schreef die er dan zijn naam in en waarom schreef familie-
vriend en priester Kletsch een lange, gepassioneerde ‘leesinstructie’ voor Líszty 
jr. waarin Zrínyi als voorbeeld wordt gesteld. En als Zrínyi het had geschonken, 
waarom kwam het dan weer terug in zijn bibliotheek? Waarom kreeg het boek 
zo’n stiefmoederlijke bibliografische behandeling in de catalogus van 1662 en 
waarom citeerde Zrínyi niet uit de directe bron in zijn essay (het citaat beslaat 
drie pagina’s, ongeveer eenzevende deel van de hele tekst)? 
Naar mijn idee was het boek helemaal niet fysiek aanwezig toen het register van 
1662 werd opgesteld. Het moet al zijn uitgeleend aan Líszti, maar werd van 
zulk belang geacht dat het toch in de catalogus werd geregistreerd, zonder dat 
de bibliograaf (secretaris Marc Forstall) de precieze titel wist. Dit zou aansluiten 
bij mijn hypothese dat de catalogus niet werd opgesteld om te beschrijven wat 
er was, maar om een kernlijst van titels vast te leggen, gescheiden van de overige 
boeken die er aanwezig waren, maar ook boeken claimend die uitgeleend wa-
ren. Vegetius was eigendom dat hij moet hebben gemist.524 Daarom werd het 
met een geïmproviseerde titel op de lijst gezet (de echte titel is gewoon op het 
rectoblad af te lezen). Toen Zrínyi zijn Medicijn tegen het Turkse opium schreef 
in 1660/61, kende hij het Vegetius-citaat, maar het boek in kwestie was weg en 
zo moest hij een beroep doen op wat waarschijnlijk een boek met samenvattin-
gen en citaten was.525 
  Zrínyi bezat dus de Plantijn-editie van Steewechius van 1592, maar kende 
Vegetius ook goed via Lipsius, die hoofdstuk V van zijn Politicorum volledig op 
hem bouwt. Er is niets bekend over vorige eigenaars, maar het lijkt zeker dat dit 
een van die ‘goede’ boeken was, die frequent van eigenaar wisselden, of dat nu 
als geschenk was of als erfenis. Valvasor bezat precies dezelfde editie als Zrínyi. 
In de Nationale en universiteitsbibliotheek van Zagreb vinden we ook een Am-
sterdamse editie uit de achttiende eeuw, die had toebehoord aan graaf Draško-
vić (1716-1765), die Feldzeugmeister in het Habsburgse leger was. Maar tegen 
die tijd had het boek al veel van zijn magische kracht verloren. Het was niet 
meer dat beslissend instrument, waarmee oorlogen konden worden gewonnen. 
  Over Vegetius’ invloed op Zrínyi is al meer dan genoeg gezegd. Het  lange 
blokcitaat in Zrínyi’s belangrijkste militair-politieke essay,  Een medicijn tegen 
het Turkse opium, beschrijft de selectie van nieuwe recruten, de training van 
soldaten en het belang van discipline.  De aan elkaar geplakte stukken komen 

524  Of had de bibliograaf het stiekem uitgeleend en probeerde hij het te verhullen?
525  Het is niet onmogelijk dat juist het missen van dit boek het opstellen van de catalogus 
heeft geïnitieerd: het vaststellen en en claimen van een kerncollectie. 
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eigenlijk uit verschillende delen van Vegetius’ tekst.526 Het geheel wordt gepre-
senteerd om het Hongaarse volk te overtuigen dat het de kracht en de moge-
lijkheden heeft de Turken te verslaan. Daarbij presenteert Zrínyi Vegetius niet 
als een auteur die voor hem persoonlijk van belang is, maar als autoriteit uit de 
traditie, waarnaar wel geluisterd moet worden.  
  In Zrínyi’s bibliotheek vinden we meerdere werken van militaire auteurs, die 
door Vegetius zijn beinvloed. Een daarvan is Jacob von Wallhausen, aanwezig 
met boeken over cavallerie en infanterie, die als supplement daarin de vertaling 
van een deel van Vegetius’ tekst heeft.527        

Siemienowicz: Pools geschut voor de Nederlanden
Kazimierz Siemienowicz – Artis magnae artilleriae pars prima (Amsterdam, J. 
Janssonius, 1650, 2°, 284 pp. + tab., Bibliotheca Zriniana 32, K 224*)
Meer dan honderd jaar lang was dit boek in Europa in gebruik als een van de 
belangrijkste handboeken voor alles wat met artillerie te maken had.528 Sie-
mienowicz vermeldt dat hij voor zijn studie uitgebreid literatuuronderzoek 
heeft verricht: hij bestudeerde 200 werken over de artillerie en 25 pyrotechni-

526  Zrínyi neemt de volgende delen uit het boek over: respectievelijk boek I, hfst. 1, boek II, 
hfst. 18, 23, dan boek I hfst.  3, 4, 6 en 7, boek III hfst. 1, dan de introductie van boek III en 
tenslotte boek II hfst. 23 en 28.
527  Jacobi von Wallhausen: Kriegskunst zu Fuss, darinnen... , Gedruckt zu Oppenheim Hie-
ronymo in Verlegung Johann-Theod. De Bry, 1615; Kriegskunst zu Pferd, darinnen..., Gedruc-
kt zu Franckfurt am Mayn, bey Wolffgang Hoffmannn, in Verlegung Wilhelm Fitzers, 1633. 
Geen van beide boeken is meer aanwezig in de Bibliotheca Zriniana. Von Wallhausen (1580-
1627) was Wachtmeister in Dantzig en werd door graaf Johan van Nassau aangesteld in zijn 
militaire school in Siegen. 
528  In vijf hoofdstukken presenteert het niet alleen een overzicht van wat bij de experts 
van dat moment bekend was, maar voegt daar experimentele, nog verder te ontwikkelen 
inzichten aan toe. Aan de orde komen de maten van kalibers, de samenstelling en vervaar-
diging van buskruit en ontwerpen voor de vervaardiging van vuurwerk, vuurbalprojectielen 
en pyrotechnische installaties. Het is hier dat voor de eerste keer een reactieve techniek voor 
artillerie wordt besproken. Er is ook een hoofdstuk over de productie en de eigenschappen 
van raketten. Siemienowicz geeft het basismodel voor de meertrappige raketten, dat in feite 
niet verschilt van het principe voor de huidige raketten. Het bevat ook een afbeelding van een 
drietrapsraket, waarmee Siemienowicz een van de eersten is. Het idee hiervoor bestond al, 
maar werd in het Europa van die tijd voornamelijk toegepast in het siervuurwerk. In zijn boek 
probeerde Siemienowicz het vooralsnog onpraktische idee pasklaar te maken voor de krijgs-
kunst.
Het basisidee voor een dergelijke raket is bij enkele auteurs voor Siemienowicz te vinden 
(Konrad Haas, 1560, Schmidlap, tweede helft 16e eeuw) en is afkomstig uit het veertiende 
eeuwse China bij Huo Lung Ching. In Siemienowicz’ tijd werden er in de Noordelijke Ne-
derlanden en in Duitsland experimenten gedaan met raketten voor militaire doeleinden. Of 
Siemienowicz daarbij een rol heeft gespeeld is niet bekend.   
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sche werken. Ook deed hij verslag van de proeven die er op deze gebieden zijn 
uitgevoerd. Toch was hij niet alleen theoreticus. Zijn eigen innovaties werden 
op het slagveld toegepast, bijvoorbeeld in 1673, toen het Pools-Litouwse leger 
bij de Slag van Chocim het Ottomaanse leger versloeg.  
  De rond het jaar 1600 geboren Litouwer studeerde in Vilnius vakken als 
wiskunde, chemie, architectuur en hydraulica. Hij deed dienst in het Poolse 
leger en nam deel aan de oorlogen tegen het Ottomaanse Rijk, Rusland en 
Zweden.  Tussen 1630 en 1634 was hij te vinden bij de oorlog bij Smolensk, de 
belegering van Biala en in 1644 mogelijk ook de Slag van Ochmatow. Koning 
Wladyslaw IV stuurde hem toen naar de Nederlanden, waar hij diende in het 
leger van stadhouder Frederik Hendrik. Onder diens leiding nam hij in 1645 
waarschijnlijk deel aan de belegering van Hulst, waar het gebruik van artillerie 
een grote rol speelde.529 In 1647 werd hij teruggeroepen naar Polen, waar hij 
werd benoemd tot tweede bevelhebber van de artillerie. Daar schreef hij ook dit 
boek. De nieuwe koning Jan Kazimierz ontsloeg hem echter uit de krijgsdienst, 
omdat deze koning de ambitie van zijn voorganger niet deelde een krachtig 
leger op te bouwen om ten strijde te trekken tegen de Ottomanen.530 Siemieno-
wicz keerde in 1649 terug naar de Republiek, waar hij in 1650 bij Janssonius 
zijn in het Latijn geschreven grote boek over de artillerie liet publiceren. 
  Bij Johannes Janssonius (1588-1664) was hij aan het goede adres. Sinds 1613 
had deze uitgever een enorm fonds opgebouwd.531 Daarnaast had Janssonius 
veel ervaring met het drukken van cartografisch werk (zoals de atlassen van 
Mercator) en gravures, wat van essentieel belang was voor de uitgave van Sie-
mienowicz’ boek. Het is mogelijk dat Siemienowicz de gravures zelf gemaakt 
heeft,532 maar het kan ook een ander zijn geweest, zoals de illustrator Van Meurs, 

529  De vesting werd ingenomen onder gebruikmaking van 13.000 kanonskogels en 500 gra-
naten (Sloos 2001, noot 18). 
530  Sloos (2001) stelt dat Siemienowicz om geloofsredenen was ontslagen zijn door de nieu-
we koning Jan Kasimierz, die streng katholiek was. 
531  STCN geeft in maart 2011 869 editie-uitgaven, met o.a. militaire werken. Enkele van de 
bekendste  zijn: Samuel Marolois’ Geometrie, Perspective, Architecture en Fortification, die zowel 
separaat als gebundeld in diens bekende verzamelde werken Opera mathematica vele malen 
door Janssonius opnieuw werden gedrukt. In 1624 verscheen bij Janssonius Simon Stevins 
Sterckten-bouwingh en in 1653 het standaardwerk Le mareschal des logis, contenant la charge & 
parties requises a la personnen d’un mareschal de camp general, tant pour la cavallerie, que l’in-
fanterie van  David Solemne. Ten slotte gaat Janssonius schuil achter het anoniem verschenen, 
maar, door vooral de vele platen, vermaarde werk Wilhelmus en Mauritius van Nassouw Prince 
van Oranjen, haer leven en bedryf; Famiano Strada’s Histoire de la guerre de Flandre en titels van 
Isaac Commelin en Van Meteren.
532  Volgens Sloos niet ongebruikelijk voor officieren in die tijd:“Het belang van beeld naast 
tekst in krijgskundige werken wordt onderstreept door het feit dat Siemienowicz zelf verantwoor-



235

die de gegraveerde titelpagina heeft gemaakt. 
  De grootte van het boek, de kwaliteit en de taal (folio, Latijn, kwalitatie-
ve afbeeldingen) maken duidelijk dat het boek niet voor de lokale markt was 
bedoeld, maar mikte op hogere officieren en andere hooggeplaatsten in heel 
Europa. Het boek verkrijgt die hoge status direct en behoudt die de komende 
honderd jaar ook. Indicatief voor het eerste is het feit dat Janssonius al na een 
jaar een Franse vertaling uitbracht, die qua opzet volledig identiek is aan de 
Latijnse editio princeps;533 indicatief voor het tweede is dat er Duitse vertalingen 
(met eigen aanvullingen) verschenen in 1676 en 1730. Uitgever Zunner had 
daarvoor alle koperplaten van Janssonius opgekocht. Ook de zeer verzorgde En-
gelstalige uitgave van 1730, waarvoor uitgever J. Tonson alle koperplaten exact 
had laten namaken, verraadt dat het belang van een dergelijke uitgave werd 
ingezien. Dit wordt nog eens extra onderstreept door het feit dat de opdracht 
voor de uitgave was uitgegaan van kolonel Armstrong, die inspecteur-generaal 
was van de Engelse artillerie. 
  Voor wat betreft de oplage van de eerste druk, die Zrínyi bezat, zijn we aan-
gewezen op een hint in de Engelstalige uitgave. Daarin schreef vertaler George 
Shelvocke dat er al geruime tijd geen exemplaar meer in het Latijn te vinden 
was en dat de meeste van de enkele duizenden exemplaren van de editio princeps 
in Polen waren terecht gekomen, waar pyrotechniek in hoog aanzien stond en 
Latijn nog algemeen gelezen werd. 
  Het pars prima in de titel suggereert dat er een tweede deel is volgt (ook als 
zodanig aangekondigd in het boek zelf ), maar Siemienowicz’ overlijden (waar-
schijnlijk in 1651) verhinderde uitvoering van deze plannen. In het eerste deel 
schrijft hij nog dat er een tweede deel zou volgen, dat „een universele pyrotech-
nische uitvinding“ zou bevatten, waarin alle bestaande kennis in geculmineerd 
is. Door zijn overlijden in 1651 is deel II niet verschenen en blijft het onduide-
lijk wat Siemienowicz voor de lezer in petto dacht te hebben. 
  Omdat Zrínyi’s exemplaar verdwenen is, is het niet mogelijk aan te geven of 
hij dit boek heeft gelezen en welke sporen hij erin achterliet. In de vier mili-
tair-politieke essays wordt het gebruik van raketten niet behandeld. 

delijk was voor het tekenen en de illustraties, zoals het een officier in zijn tijd betaamde.“ (Sloos, 
2001, p. 4).  
533  Alleen met andere opdracht. De eerste editie is nog opgedragen aan Leopold Wilhelm 
van Oostenrijk, die tussen 1647 en 1656 landvoogd van de Spaanse koning in de Zuidelijke 
Nederlanden was. Het hoe en waarom van deze opdracht is onduidelijk. De Franse editie 
is gewijd aan Frederik Hendrik, die Siemienowicz diende en die hij in zijn boek meermaals 
noemt.  
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De lezerssporen van een militair  
In vier teksten werkte Zrínyi zijn ideeën uit over de hervorming van het mi-
litaire apparaat, ze zijn al eerder genoemd en besproken.534 Drie daarvan zijn 
direct verbonden met Vegetius en Lipsius. Zrínyi’s Vegetius-exemplaar was in 
1592 uitgegeven door Raphelengius in Leiden, geredigeerd en van commentaar 
voorzien door de Leidse latinist Steewechius.535  
Een medicijn tegen het Turkse opium is Zrínyi’s belangrijkste essay. Deze tekst 
heeft een uitgesproken propagandistisch karakter: de besproken ideeën wor-
den gepresenteerd in een bed van retorische elementen.536 Zrínyi bekritiseert 
bovenal de toestand van schijnbare vrede met de Ottomanen, die de Hongaren 
als een opiaat bedwelmt. Hij bekritiseert de luiheid, onderlinge verdeeldheid, 
het egoïsme en de onverschilligheid voor de publieke zaak, zowel bij de adel 
als de lagere klassen: een soldaat komt naar een hof en neemt daar de gewoon-
te over dronken te worden. Zrínyi vergelijkt een recente mobilisatie met een 
carnavalsoptocht en met een bordeel, gevuld met leugenaars en dieven. Hij 
bekritiseert de jeugd, die liever advocaat wil worden of priester (‘uit God weet 
welk instinct’) dan gevechtstechnieken te leren en zichzelf voor het land op te 
offeren.   
  Dan volgt een opsomming van alle volkeren waarvan de Hongaren hopen 
hulp te ontvangen (de Polen, Duitsers, Italianen, Fransen, Russen en Engelsen), 
waarna de conclusie volgt dat er van hen niets hoeft te worden verwacht, maar 
dat zij misschien als hulptroepen kunnen worden ingezet. De Hongaren zullen 
het lot in eigen hand moeten nemen. En hier, na de schroeiende kritiek en de 
pep talk, introduceert Zrínyi vier ideeën die voor ons het interessantst zijn. 
  Ten eerste zou de staat een leger moeten opzetten dat waar en wanneer dan 
ook in staat is strijd te voeren (zomer, winter). In oorlogstijd zou het leger moe-
ten bestaan uit 12.000 infanteristen en evenveel cavalleristen. Ten tweede dient 
er in tijden van vrede en zogenaamde vrede een vast aantal mannen in het leger 

534  Tábori Kis Tracta (Een kleine verhandeling over het legerkamp), geschreven tussen 1646 
en 1651; Vitéz Hadnagy (De moedige legerleider), geschreven tussen 1650 en 1653; Mátyás 
király életéröl elmélkedések (Overdenkingen over het leven van koning Matthias) uit 1656 
of 1657 en Az török áfiam ellen való orvosság (Een medicijn tegen het het Turkse opium) uit 
1663.  Over de politieke en militaire context waarin deze teksten tot stand kwamen, zie p. 
57-58. 
535  Over het distichon met commentaar op de versozijde van het titelblad, zie p. 231-234, 
over Lipsius’ invloed op Zrinyi, zie p. 188-192.
536  Tekstbezorger Jadranka Damjanov dat Zrínyi de Latijnse substantieven voorziet van het 
Hongaarse naamvallensysteem en dat hij Latijnse werkwoorden op de Hongaarse manier ver-
voegt.
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te blijven: 4.000 man infanterie, 12.000 man cavallerie, 537 een staand leger dus, 
iets waar de Nederlanders tijdens de wapenstilstand van 1609-1621 als eersten 
mee begonnen. Ten derde moet achter deze ‘armada’ een goed werkende admi-
nistratie staan en dienen de soldaten behoorlijk betaald te worden. Ook moet 
de logistiek op orde zijn van wapens, kleding en voedsel voor mannen en paar-
den. Zrínyi stelt voor aan iedere legereenheid een schatbewaarder toe te voegen 
en eenachtste van het salaris van de soldaten in te houden en te storten in een 
fonds, waarop een beroep kan worden gedaan in geval van ziekte, verwonding 
of slavernij. Allemaal punten die nauw samenvallen met het programma van 
Vegetius en Lipsius en dat geldt ook voor het laatste punt: kennis, vaardigheden 
en niet aflatende training zijn veel belangrijker dan de lengte en de kracht van 
een soldaat. Het succes van een leger begint met de selectie van potentiële sol-
daten. Daarin is de taxatie van karakter en achtergrond essentieel. Het best zijn 
jonge boeren, smeden en wielmakers, maar  vissers, wevers, banketbakkers en 
vogelvangers dienen geweerd te worden. 
  Op het einde van zijn kokende, maar doordachte essay lijkt Zrínyi de goed 
gestructureerde argumentatie en voorstellen zelf onderuit te halen. Hij citeert 
een Italiaans gezegde, dat zegt: La forza caga alla ragione addosso (Kracht schijt 
op wijsneuzerij) en zegt dat alleen kracht bestand is tegen de vijandelijke kracht. 
Rond het fundament van een gedisciplineerd leger zou de hele natie militair 
geactiveerd moeten worden. Iedereen zou wapens moeten krijgen en moeten 
meehelpen in de strijd. Onnodig te zeggen dat Zrínyi hiermee zijn eigen plei-
dooi voor een klein, wendbaar en gedisciplineerd leger, waarvoor hij zelfs een 
sociaal verzekeringsplan ontwikkelt, ondermijnt.538 
Opmerkelijk is dat Zrínyi in zijn Medicijn tegen het Turske opium bij de bespre-
king van de militaire deugden of ondeugden van andere Europese volkeren bij 
de Nederlanders juist hun kennis op dit gebied prijst.539 Dat doet hij bij ande-
re volken niet. Twee concrete lezerssporen. In De militia romana geeft Lipsius 

537  Zrínyi realiseerde zich dat een cavallerie-divisie die groter is dan een infanterie-divisie 
niet serieus zou worden genomen. Het algemeen aanvaarde idee is immers dat het de infan-
teristen zijn die territorium veroveren en vasthouden. Hiertegen brengt Zrínyi vier argumen-
ten in. 1. In vredestijd slaan infanteristen aan het stelen en roven. Ruiters kunnen hiertegen 
optreden. 2. De kracht van de Ottomanen ligt in hun cavallerie, dus juist daartegen zou een 
macht moeten worden opgebouwd. 3. Hongarije is een groot land. Infanteristen kunnen niet 
zo gemakkelijk overal heengestuurd worden. 4. Hongarije is een plat land, waar voetsoldaten 
niet op kunnen tegen ruiters.
538  Een machiavelliaans slotakkoord. Machiavelli geloofde in grote legers (Discorsi boek II, 
hoofdstuk 3, 21 en 43), die bestaan uit mannen gerecruteerd uit de eigen bevolking en uit 
mannen van veroverde gebieden, maar zeker geen huurlegers.Van een algemene militaire mo-
bilisatie van de bevolking waar Zrinyi hier op doelt, is bij hem echter geen sprake. 
539  Medicijn tegen het Turkse afium, in Kroatische vertaling in: Damjanov ( 2000), p. 222.
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commentaar op Polybius. Zrínyi behandelt deze Griekse auteur in zijn essay 
Een kleine verhandeling over het legerkamp en het is mogelijk dat hij hierbij 
gebruik maakte van dit commentaar. Kovacs en Kiraly suggereren een verband 
tussen p. 279 in De militia romana, waar Lipsius verhaalt over de schreeuw bij 
zonsopkomst en een vergelijkbare zonsopkomst-allegorie in Zrínyi’s epische ge-
dicht De belegering van Sziget. 540

540  Király Erszebét, Kovács, Sándor Iván: Adriai tengernek fönnforgó habjai: tanulmányok 
Zrínyi és Itália kapcsolatáról. [De krullende golf van de Adriatische zee: studies over de be-
trekkingen van Zrínyi met Italië], Boedapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983, p. 143, 146-
147.
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Antieke geschiedenis en antieke literatuur: 
Leidse klassieke filologie in miklós’ boekenkast

In directe zin zullen de auteurs uit de klassieke oudheid en hun boektitels niet 
veel licht werpen op de lezer Zrínyi. Een bespreking van de inhoud van het 
boek, eventueel aangevuld met gegevens over het leven van de auteur zal hier 
dan ook achterwege blijven. Toch gaan we ervan uit dat ook Zrínyi’s verzame-
ling klassieken relevantie heeft voor de boekgeschiedenis. Wat maakt van een 
bepaalde klassieke editie een internationaal succes? Welke rol spelen tekstbe-
zorgers en uitgevers? Welke buitentekstuele elementen zijn van invloed? Door 
welke factoren beëindigden klassieke boeken uit een klein land aan de ene kant 
van Europa in de boekenkast van een edelman aan de andere kant van Europa?
  De rubriek Poetae Latini in de catalogus van 1662 wordt  aangevoerd door de 
bundel poëzie die paus Urbanus VIII had geschreven en die hij persoonlijk had 
overhandigd aan de zestienjarige Miklós Zrínyi bij diens bezoek aan het Vati-
caan. De lijst sluit af met werken die niet in het Latijn zijn geschreven en ook 
niet van antieke auteurs afkomstig zijn. Het betreft enkele Hongaarse auteurs, 
waaronder zich ook Miklós zelf bevindt met zijn Sirena van de Adria.541 
  Achter de ordening in Zrínyi’s catalogus gaan eigenzinnige beslissingen schuil. 
Er wordt niet alleen bewust geselecteerd wát er deel mag uitmaken van de col-
lectie,542 maar er wordt evenzeer binnen die collectie geordend. De catalogus 
hiërarchiseert inhoudelijk. De plaatsing van de Hongaarse werken op het eind 
van de lijst met antieke literatuur suggereert een ononderbroken doorlopende 
lijn van de Griekse en Romeinse oudheid en de glorieuze voorvallen die zij be-
schrijven naar de eigen tijd, een verband tussen Troje en Sziget. Secretaris Marc 
Forstall heeft bij statusgevoelige kwesties goed heeft begrepen wat de wensen 
van zijn baas waren. Bijvoorbeeld wat betreft de vraag in welke categorie diens 
literaire werk moest worden geplaatst. 
  Tussen paus Urbanus en Zrínyi zelf vinden we in deze sectie in de catalogus 
vooral Romeinse auteurs. Dat de grenzen tussen antiek en actueel voor de op 
het humanisme georiënteerde Zrínyi soms heel vaag waren is ook elders in de 

541  Zrinyi’s eigen werk (Bibliotheca Zriniana 316) is niet meer aanwezig in de bibliotheek. 
Dit geldt ook voor een werk van Brne Karnarutić (Bibliotheca Zriniana 320) over de roemru-
chte val van Sziget. Dit is  het enige in het Kroatisch geschreven boek in de catalogus van 
1662. Péter s Kroatische vertaling van Miklós’ Belegering van Sziget ontbreekt in de catalogus 
en in de vertaling.  
542  Zie p. 86-88. 
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catalogus van 1662 goed te zien. In vrijwel alle categorieën in Zrínyi’s biblio-
theek vinden we de sporen van de antieke auteurs terug. De bibliotheek laat 
zien dat klassieke teksten voor Zrínyi, zo’n halve eeuw na het wegebben van 
het humanisme, de kern van de bestudering van vrijwel alle takken van kennis 
blijft. We vinden bijvoorbeeld ook werken van latijnse filologen in de militaire 
sectie (Saumaise, Lipsius) en Tacitus maakt zijn opwachting niet alleen in de 
sectie Antieke geschiedenis, maar ook in de categorie Politiek denken. Markant 
is dat de brontekst van Vegetius niet in de afdeling Antieke geschiedenis staat, 
maar  tussen allerlei werken van contemporaine militaire ingenieurs bij de Mi-
litaire wetenschappen. Dit onderstreept nogmaals hoe actueel en urgent deze 
antieke tekst voor Zrínyi moet zijn geweest. 

Antieke geschiedenis
De 42 titels in 39 banden Antieke geschiedenis die zijn vastgelegd in de catalo-
gus van 1662, bevatten 9% van de collectie van de Bibliotheca Zriniana. Daar-
onder bevinden zich negen titels die in de Lage Landen werden uitgegeven, 
zeven uit Leiden en twee uit Amsterdam. Alleen Venetië heeft meer titels dan 
Leiden (tien). Andere Italiaanse uitgeverssteden zijn opmerkelijk afwezig: alleen 
Rome draagt bij met twee titels. 
 Bijna de helft van de boeken dateert uit de zestiende eeuw, een relatief hoog 
percentage in Zrínyi’s verzameling. Interessant zijn de vijf titels uit Basel, al-
lemaal afkomstig uit de hoogtijdagen van de Baselse boekdrukkunst (1532- 
1548) en allemaal verdwenen uit de verzameling.543 Eenderde van de titels da-
teert uit de periode 1640-1662, een extra interessante periode, omdat Zrínyi 
(geboren 1620) deze boeken waarschijnlijk zelf heeft aangekocht. Juist hier zou 
de vingerafdruk van de actieve koper het best zichtbaar moeten zijn, welke aan-
koopprioriteiten en welke relaties hij had.
  Van de acht titels die na 1650 werden gepubliceerd, zijn er zes afkomstig uit 
Leiden (de andere twee komen uit Rome). De Venetiaanse bijdrage, zo domi-
nant in andere periodes, is dan volledig opgedroogd. Hier vindt de Hollandse 
dominantie, die midden zeventiende eeuw een feit is op de Europese boeken-
markt,544 zijn neerslag in de Bibliotheca Zriniana. Hackius lijkt wel Zrínyi’s 

543  Elders besproken in het kader van de kwestie van de verdwijning van een deel van de 
collectie, zie p. 126.
544  Er zijn wel inschattingen gemaakt dat het aandeel van de Republiek in de totale Euro-
pese boekenproductie zo’n 50% bedraagt. Zie Eisenstein (2005), p. 283. Dijstelberge stelde 
de onmogelijkheid vast om aan de hand van nationale Short Title Catalogues een accurate 
inschatting van de productie-omvang te maken (zie Dijstelberge 2013 en alhier p. 225-226 en 
noot 523 en 525. Bij dergelijke inschattingen dienen dan ook de nodige slagen om de arm te 
worden gehouden. Dat de Republiek tussen 1630 en 1660 een hogere boekproductie had dan 
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hofleverancier te zijn.  
  Zrínyi kocht verschillende keren een nieuwe, Hollandse editie van een werk 
dat hij al had: hij bezat een boek van Curtius Rufus over Alexander de Grote in 
een Lyon-editie uit 1573 en een Keulse editie uit 1579, maar hij kocht een edi-
tie uit 1658 van de Elzeviers uit Leiden, geëditeerd door Schrevelius. Hij plaatst 
naast zijn Suetonius uit 1545 (Lyon) een nieuwe editie van Hackius.545 Ook 
Zrínyi’s Amsterdamse 1652-editie van Torquato Tasso moet een vervanging van 
of aanvulling op een ouder exemplaar zijn geweest. In 1651 had de Weense 
uitgever Cosmerovius immers zijn op Tasso gebouwde poëtische hoofdwerk De 
Belegering van Sziget (het hoofdbestanddeel van de Sirena van de Adria) gepu-
bliceerd. 
 
Latijnse letterkunde
In het segment Latijnse letterkunde bereikt de Nederlandse aanwezigheid in de 
catalogus van 1662 haar hoogtepunt: bijna de helft (27) van de 64 titels werd in 
de Nederlanden gedrukt. Dat is inclusief de vijf titels die werden gepubliceerd 
door Plantijn in Antwerpen. 23 titels dateren van de periode 1640-1662, de 
periode dat Zrínyi zijn bibliotheek vormde. 18 van die boeken komen uit de 
Noordelijke Nederlanden. Dit kan worden uitgelegd als een radicale koersver-
andering in het aankoopbeleid in de richting van de Republiek, want die was 
met werken uit de jaren daarvoor nauwelijks aanwezig in de bibliotheek. 
  In beide antieke secties (Antieke Geschiedenis en Latijnse letterkunde) be-
vinden zich Nederlandse boeken uit 1661 en 1662, terwijl de catalogus zelf 
in 1662 is opgesteld. Dat riep elders de vraag op hoe snel een boek de route 
kon afleggen van drukpers naar boekenkast (oftewel hoe voortvarend verliep 
de internationale communicatie en distributie).546 Ook hebben we vastgesteld 
dat een bovengemiddeld aantal boeken uit de sectie Latijnse letterkunde is ver-
dwenen (64%) en van de daarin aanwezige Nederlandse uitgeversproducten 
verdween er nog eens een extra hoog percentage (81%). Dit gaf voeding aan de 
ontwikkeling van de hypothese dat de boeken niet willekeurig zijn verdwenen 
of geplunderd, maar door ‘discreet selecteren en wegnemen’. 547 
  We hebben dus te doen met boeken die extra werden gewaardeerd, zowel 

de andere landen, lijkt een veilige veronderstelling. Dijstelberge en Verkruijsse (2010) zetten 
in op een marktaandeel van 25-35%. Dat er in de Republiek meer boeken werden geprodu-
ceerd dan in alle andere landen bij elkaar is toch iets te speculatief.   
545  Het exemplaar is verdwenen. Klaniczay stelt de editie van 1662 voor, maar er is ook een 
Schildius-editie uit 1656.
546  Zie p. 105-107.
547  Zie p. 123-126. 
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door de aankoper als door de ‘wegnemer(-s)’. De uitgevers Leffen en Hackius 
spelen een sleutelrol in Zrínyi’s aankoopbeleid in zijn laatste jaren. De STCN 
bevestigt dat met name Hackius erin was geslaagd een specialisme en dus een 
gerechtvaardigd verwachtingspatroon op te bouwen, in zijn geval wetenschap-
pelijk georiënteerd werk in het Latijn. Van de tweehonderd Hackius-edities 
die er in de STCN zijn geregistreerd is er alleen bij hoge uitzondering fictie te 
vinden (Terentius, Juvenalis) en in de laatste jaren wat Nederlandstalig werk 
(bestuurlijke teksten). 
  De Leidse boekproductie is een kwart lager dan die van Amsterdam.548 Het 
kent veel titels met een beperkte oplage, zoals proefschriften en disputaties. 
Ondanks de lagere productie is Leiden in het buitenland vaak net zo promi-
nent aanwezig als Amsterdam, ook op de boekenplanken van Zrínyi. De acade-
mische faam van Leiden is wijdverspreid en de boeken die uit het Leidse acade-
mische milieu komen zijn gewild. 
  Domineerden de Leidse uitgevers in Zrínyi’s collectie van de Antieke geschie-
denis, bij Latijnse letterkunde doet Amsterdam het beter dan Leiden (11 vs. 9). 
Lag fictie beter in de markt? Werd het door niet-academisch gevormde lezers 
liever gelezen dan de drogere Antieke geschiedenis en was het dus commercieel 
interessanter? De STCN onderbouwt deze observatie: het geeft in totaal bijna 
4200 edities voor Latijnse taal- en letterkunde en 2450 edities voor antieke 
geschiedenis.549 Een indicatie voor het meer commerciële karakter kan ook wor-
den gezien in het formaat. Dat is meestal kleiner dan het formaat in de categorie 
Antieke geschiedenis en dus goedkoper.550 In Zrínyi’s boekenkast vinden we 
deze trend terug. De meeste werken in de Latijnse letterkunde hebben formaat 
12º, die in de Antieke geschiedenis 8º.551

  Dat opmerkelijke verschil in populariteit tussen de twee antieke genres blijkt 
ook uit de verdere data die de STCN verstrekt. In haar verre van complete 

548  Dijstelberge en Verkruijsse (2010), p. 160. 
549  Voor het laatst geraadpleegd op 27.10.2013. 
550  Een boekje in 24º kostte minder dan een gulden, het dagloon van een drukker. Zie: 
Dongelmans e.a. (2000), p. 285.  
551  Latijnse letterkunde in de Bibliotheca Zriniana uitgegeven in de Republiek: 12°- 8 vols; 
16°- 10 vols; 24°- 2 vols; Antieke geschiedenis: 4°- 1 vol; 8°- 6 vols°; 12°-1 volume. Vgl. Een 
steekproef die ik heb uitgevoerd met STCN een bestand van honderd titels tussen 1620 en 
1630. Antieke geschiedenis: 2º -6 stuks; 4º - 26; 8º - 12; 12º - 10; 16/18º - 7; 24º - 40. Lati-
jn – literatuur en letterkunde: 2º - o; 4º - 19; 8º - 33; 12º - 14; 16/18º - 4; 24º - 30. Antieke 
geschiedenis kent dus aanzienlijk meer edities in het dure segment (2º en 4º) en ook meer in 
het allergoedkoopste segment (24º). Misschien gaat het daar om bewaard gebleven school-
boekjes. De Latijnse taal- en letterkunde is in de STCN veel sterker vertegenwoordigd in het 
middensegment (8º, 12º, 16/18º). In 8º kent het driemaal zoveel uitgaven als de Antieke ges-
chiedenis. Een meeromvattend bestand brengt wellicht nog meer duidelijkheid. 
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inventarisatie van oude Nederlandse edities telt de STCN voor de Antieke ge-
schiedenis in de perioden -1499, 1500- 1599, 1600-1699 en 1700-1799 respec-
tievelijk (ruwweg) 10, 100, 1000 en 1300 edities. Voor de Latijnse letterkunde is 
dat respectievelijk meer dan 500(!), 700, 1700 en 1100. Deze gegevens kunnen 
inzichten genereren over de leespreferenties door de tijden heen. Bijvoorbeeld 
dat de veel grotere populariteit van Latijnse letterkunde met de tijd afvlakt (tot 
1500 50 maal zoveel als de Antieke geschiedenis, tot 1600 zeven maal zoveel, 
tot 1700 minder dan twee keer zoveel en na 1700 vrijwel evenveel). 
  De 2400 edities voor Antieke geschiedenis, verdeeld over de verschillende pe-
riodes laten zien dat er in de zeventiende eeuw een kwantitatieve reuzensprong 
wordt gemaakt.  De ongeveer 100 zestiende eeuwse, 1000 zeventiende eeuwse 
en 1300 achttiende eeuwse edities betekenen dat er gemiddeld respectievelijk 
eenmaal per jaar (zestiende eeuw), vrijwel iedere maand (zeventiende eeuw) en 
vaker dan eenmaal per maand (achttiende eeuw) een nieuwe editie verscheen!552 
Bij de Latijnse letterkunde ligt dit cijfer op respectievelijk zeven per jaar, ze-
ventien per jaar en elf per jaar.553 Verhoging van de boekproductie vond ook 
in de andere uitgeverssteden in Europa in deze periode plaats, bijvoorbeeld in 
Venetië. De Venetiaanse stijging van de boekproductie in absolute aantallen 
betekende echter een daling in het aandeel in Europa, terwijl bij de Republiek 
ook het relatieve aandeel toenam, vooral na 1630, toen het de Duitse steden 
verdrong als belangrijkste boekproductiecentrum.554  
  Onder de uitgevers in de categorie Latijnse letterkunde vinden we de grote 
uitgevershuizen van de Republiek beter gerepresenteerd dan in de rubriek An-
tieke geschiedenis, waarschijnlijk vanwege dezelfde commerciële aantrekkelijk-
heid van eerstgenoemde, terwijl bij de meer elitaire categorie Antieke geschie-
denis de lezerskring beperkter en de uitgaven chiquer waren.

Heeft het succes een geheim?
Hoe komt het dat de Republiek zo’n grote invloed op de Europese markt heeft 

552  Dit getal kan alleen nog maar omhoog gaan, aangezien de STCN verre van compleet is. 
Alleen al een  kleine collectie als de Bibliotheca Zriniana levert weer enkele edities op die de 
STCN onbekend zijn.
553  De STCN geeft 514 incunabelen voor Latijnse letterkunde (tegenover elf voor Antieke 
geschiedenis), wat gemiddeld zou neerkomen op het ongelofelijke aantal van twintig edities per 
jaar. 
554  Zie: B. Bennich-Björkman - De Leidse en Amsterdamse Elzeviers in Skandinavië, 1630-
1680, in: Dongelmans (e.a.) – Boekverkopers van Europa. Het zeventiende-eeuwse Nederlandse 
uitgevershuis Elzevier (Zutphen, Walburg Pers, 2000), p. 145. Gegeven ontleend aan: G. Pol-
lard en A. Ehrman – The distribution of books by catalogue from the inventing of printing to A.D. 
1800. Based on material in the Broxbourne Library (Cambridge, 1965), p. 104.  
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gehad met haar  tekstedities van klassieke teksten op de Europese markt? Dij-
stelberge en Verkruijsse geven vijf redenen voor het wonder van het Holland-
se boek: een liberaal bestuur dat de vrijheid en rechtszekerheid garandeerde, 
een dynamische economische elite, de onderlinge bereikbaarheid van de steden 
door de reguliere vaardiensten door beurtschepen en trekschuiten, de gunstige 
rentepercentages, gecombineerd met de overheid als betrouwbare debiteur en 
tenslotte de intensieve samenwerking tussen drukkers en uitgevers.555 Onder 
vrijheid en rechtszekerheid vielen ook de beperkte rol van de gilden en de mini-
male censuur en controle door de overheid of kerk. 556 De Elzeviers verdienden 
aan publicaties zowel vóór als tégen de jezuïeten en ook de staat ontsprong 
dit lot niet.557 C.M. Lesger schrijft het economische wonder van Amsterdam 
niet zozeer toe aan het feit dat het de stapelmarkt van Europa was, zoals de 
historiografie meestal stelt, maar doordat het het informatiecentrum van Eu-
ropa was.558 Door dit alles floreerde een open ondernemingsklimaat, dat door 
haar internationale gerichtheid wind in de zeilen kreeg. Ze zorgde ervoor dat de 
Nederlandse uitgevers goedkoper dan anderen konden leveren en zodoende de 
hele Europese markt konden bedienen: het Nederlandse aandeel aan de totale 
Europese boekproductie lag tussen de 25-35%. Tien procent van alles wat er in 
Europa werd gedrukt was afkomstig uit Amsterdam.559 
  Er is echter nog een andere invalshoek, die specifiek betrekking heeft op 
het klassieke boek: zijn inhoudelijke verzorging. Nederlandse tekstbezorgers 
zorgden voor een grotere transparantie bij het editeren van de klassieke tekst: 
inleiding, commentaar in de marge, notenapparaat en andere editie-kwesties 

555  Dijstelberge en Verkruijsse (2010), p. 143-145. Over de kwalitatieve infrastructuur: J. 
Dehe – Een slaafsch en ongezond bedrijf. De geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland 
1630-1880 (Hilversum, 2005). Overigens mag vermeld worden dat die kwalitatieve infra-
structuur ook mogelijk was door andere factoren: het landschap (vlak, makkelijk bereisbaar) 
en de nabijheid van grotere stedelijke centra, waar elders in Europa nauwelijks sprake van was.
556  Over de boekverkopersgilden: I.H. van Eeghen – De gilden. Theorie en praktijk. Bussum, 
1974 en van dezelfde auteur: De Amsterdamse boekhandel. Amsterdam, 1960-1978, p. 237-
274. Over de voorwaarden voor het ontstaan van de bloeiende economie, zie: Israel, J.I. – The 
Dutch Republic: Its rise, greatness and fall, 1477-1806. (Oxford, Clarendon Press, 1995),  Glete 
(2002), p. 140-155 en Prak (2013), p. 101-172. Over censuur in de Republiek, zie p. 206, n. 
472. 
557  Zie: P. Begheyn SJ – De Elzeviers en de jezuïeten, in: Dongelmans e.a. (2000), p. 67. 
Wat betreft het drukken vóór en tégen de staat, zie: Dijstelberge en Verkruijsse (2010), p.161.
558  Zie: C. M. Lesger – The rise of the Amsterdam market and information exchange. Mer-
chants, commercial expansion and change in the spatial economy of the Low Countries, c. 1550-
1630 (Aldershot, 2006). Zie ook: O. Gelderblom – Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst 
van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), (Hilversum, 2000).
559  Dijstelberge en Verkruijsse (2010), p. 145.



245

werden beter op de lezer afgestemd. Zij zorgden voor nieuwe normen voor het 
editeren van klassieke teksten, die hun grond hadden in het Leidse latinisme, 
dat ruim 150 jaar lang de toon zette in de internationale academische wereld.560 
  Het is niet al te gechargeerd om Justus Lipsius de grote initiator  van deze 
beweging te noemen. Lipsius kwam uit de Zuidelijke Nederlanden. Hij had 
zijn academische vorming ontvangen aan het Collegium Trium Linguarum in 
Leuven (opgericht door Erasmus in 1520) en werd later als persoonlijk secreta-
ris van kardinaal Granvelle aan het Vaticaan verder gevormd als latinist. Aange-
komen in Leiden tilde deze zo ambigue figuur de academische beoefening van 
het Latijn naar een aanzienlijk hoger niveau. Dat kwam deels omdat hij een zeer 
begeesterende docent was, deels ook door zijn publicaties. Daarin deed hij iets 
waar geen van zijn vele nazaten aan heeft kunnen tippen: hij koppelde de beoe-
fening van het academische latinisme direct aan een maatschappelijke relevantie 
(Politicorum), aan een actuele persoonlijke levensoriëntatie (De constantia) of 
sloot die aan op persoonlijke interesse (de diverse aanstekelijk gepresenteerde 
boeken over de oudheid). 
  Zijn opvolger Scaliger moest daar niet zoveel van hebben. Over Lipsius’ en-
gagement schreef hij al in 1581 (dus ruim voor het verschijnen van Politicorum) 
smalend: “Als alle raadgevers van de Prins van Oranje geleerden waren, zoals 
Lipsius, … dan zou zijn baard snel door de hertog van Parma zijn geschoren.” 
561 Voor hem was het academisch latinisme doel in zichzelf. Als voorwaarde voor 
zijn aanstelling eiste hij vrijstelling van de verplichting tot college geven, ook 
weigerde hij zijn medewerking te geven aan het houden van publieke lezingen. 
Een collegeloze docent, die opteert voor een latinisme dat geen ‘statement’ meer 
afgeeft voor de buitenwereld, men zou het ergste vrezen. 
  Maar Scaliger deed enkele andere dingen bijzonder goed. Ten  eerste de ver-
zorging van de edities van vele antieke werken, waarbij hij transparant en ratio-
neel te werk ging. Het commentaar diende bescheiden te blijven en uitsluitend 
in dienst van het tekstbegrip te staan. De verschillende tekstvarianten die be-
stonden vanuit de manuscripten werden  zorgvuldig tegen het licht gehouden 
en onderling vergeleken. Op basis van nauwkeurige analyse bepaalde hij dan 
welke tekstvariant oorspronkelijker was. En Scaliger deed nog iets, wat geen en-
kele filoloog voor hem had gedaan. Hij poogde een reconstructie te maken van 
een niet meer bestaande oudere versie van de tekst op basis van de bestaande 
manuscripten. Die ‘proto-versie’ zou dan kunnen dienen als hypothese waarom 

560  Zie: M.G.M. van der Poel - De Elzeviers en de klassieken, in: Dongelmans (e.a.) – Boek-
verkopers van Europa. Het zeventiende-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier (Zutphen, Wal-
burg Pers, 2000), p. 115-134, zie ook p. 10.
561  In: Grafton, Anthony - JWCI 48 (1983), p. 377. 
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de bestaande manuscripten met al hun fouten en onderlinge afwijkingen zo zijn 
opgesteld zoals ze zijn, waarvan ze zijn afgeleid. Zo kon Scaliger ook als eerste 
komen tot een verklaring van de herkomst van de fouten in een tekst. 
  Scaliger tilde teksteditie dus theoretisch en praktisch naar een hoger niveau. 
Het commentaar bij de tekst bleef desalniettemin kort en zakelijk. Daarbij 
maakte Scaliger een principiële keuze voor de uitgave van het volledige werk 
van een klassieke auteur. Met deze werkwijze is Scaliger in zekere zin de eerste 
redacteur van een kritische teksteditie in de huidige zin van het woord. 562  
  Dat was een grote stap vooruit ten opzichte van roemruchte voorgangers als 
Erasmus en Lipsius. Erasmus gebruikte niet meer dan een of twee manuscripten 
als basis voor zijn editie, vermeldde zelden de verschillende tekstvarianten en 
legde ook geen verantwoording af voor zijn keuzes. Erasmus’ grote verdienste 
was dat een groot aantal klassieke werken toegankelijk maakte voor veel lezers. 
Zijn productie was enorm, zijn tekstedities verraden dan ook grote haast.563 
Ook Lipsius verrichte geen onderzoek naar de onderlinge relaties tussen de ver-
schillende manuscripten en hij reconstrueerde geen brontekst. Een extern doel 
lijkt bij Lipsius vaak voorop te staan: de beïnvloeding van de publieke opinie. 
Zo voorzag hij zijn edities van Tacitus van commentaar dat bruikbaar was in de 
contemporaine politieke situatie, iets waar Scaliger van gruwde. Voor hem lag 
het enige belang van de tekstbezorging bij de reconstructie van de oorspronke-
lijke tekst. 564  
  De tweede grote verdienste van Scaliger was dat hij zich met ziel en zaligheid 
toelegde op het selecteren van de in zijn ogen meest getalenteerde studenten, 
hen persoonlijk begeleidde en zorg droeg voor hun intellectuele ontwikkeling. 
Scaliger formeerde voor de jongeren projecten met een open eind. Deze projec-
ten waren erop gericht niet alleen de ontwikkeling van de jongeren, maar ook 
van de wetenschap zelf op een hoger plan te brengen, ook als dat inhield dat zijn 
eigen werk gereviseerd moest worden.565 

562  Over diens boekenbezit: er bestaat een veilingcatalogus met 1382 eenheden, waarvan een 
facsimile editie is gemaakt: The auction catalogue of the library of J.J. Scaliger (H.J. de Jonge, 
Utrecht, 1977).  In de inleiding wordt de vraag behandeld welke boeken op deze lijst ontbre-
ken en waar die zijn terechtgekomen (zie: de Kooker en van Selm, 1993).
563  Zie: Th. H. Lunsingh Scheurleer – Leiden university: an exchange of learning. (Leiden, 
1975), p. 168.
564  Over Scaliger als tekstbezorger, zie: Th. H. Lunsingh Scheurleer – Leiden university: an 
exchange of learning. (Leiden, 1975), hoofdstuk Classical Philology, p. 161-176. 
565  Over Scaliger als tutor, zie: Anthony Grafton - Joseph Scaliger – A study in the history of 
classical scholarship. Volume II: Historical chronology (Oxford, Clarendon Press, 1993), p. 389-
394.  
Scaligers nalatenschap was voor de Duitse filosoof Wilhelm Dilthey reden om Leiden te beti-
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Hiermee was de toon gezet. Hele generaties latinisten van het hoogste internati-
onale niveau stroomden uit de Leidse universiteit, te beginnen met Grotius566 en 
Daniel Heinsius. Van een tekstbezorger als Cornelis Schrevelius (1608- 1661, 
rector van de Latijnse school in Leiden) zijn er 68 edities in de STCN aanwezig, 
van andere latinisten, zoals Scaliger, Anthoni Thysius, Nicolaas Heinsius567 ligt 
het aantal edities rond de honderd en van Daniel Heinsius zelfs rond de 160. 
  Met de namen van de tekstbezorgers van klassieke werken in Zrínyi’s boe-
kenkast kunnen we dan ook een behoorlijke reconstructie opstellen van de ge-
schiedenis van de klassieke filologie aan universiteit van Leiden. We vinden in 
de diverse boeken van Zrínyi namen als Petrus Bertius, die in 1595 de eerste 
catalogus opstelde van de Leidse universiteitsbibliotheek en die vervangend 
hoofdbibliothecaris was tijdens de afwezigheidsperiode van Janus Dousa jr., 568 

telen als de eerste moderne universiteit, want hier werden onderzoek en opleiden tot onderzo-
ek beschouwd als kerntaken (W. Dilthey – Gesammelte Schriften (1964), p. 443-4. 
566  Hugo de Groot (1583-1645). Over zijn bibliotheek: in 1620 werd de verzameling ge-
confisceerd en geïnventariseerd. De 327 eenheden betreffen een veelheid aan thema’s, maar 
vooral recht. Er is veel over deze bibliotheek gepubliceerd, maar het meeste is niet erg actueel: 
E.J.J. van der Heijden – De boekerij van Grotius, in: Grotiana 3 (1930), p. 18-38; P.C. Mol-
thuysen: De bibliotheek van Hugo de Groot in 1618, in: Mededeelingen van de Koninklijke 
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde Nieuwe Reeks 6 (1943); 
Folke Dovring – Une partie de l’héritage littéraire de Grotius retrouvée en Suède, in: Mede-
deelingen van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde 
Nieuwe Reeks 12 (1949), p. 250-279; E.M. Meijers – Boeken uit de bibliotheek van De Gro-
ot in de universiteitsbibliotheek te Leiden, in: Mededeelingen van de Koninklijke Nederlandsche 
Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde Nieuwe Reeks 14 (1951), pp. 331-338; 
C.S.M. Rademaker – Books and Grotius at Loevestein, in: Quaerendo 2 (1972), p. 2-29; Pau-
la P. Witkam – A short list compiled by Hugo Grotius, in: Quaerendo 12 (1982), p. 221-236.
567  Nicolaas Heinsius (1620-1681), zoon van Daniel, diplomaat en geleerde. Zijn bibliot-
heek gold als ‘modelbibliotheek’. De veilingcatalogus, twee jaar na zijn overlijden opgesteld 
werd twee jaar daarna herdrukt, vanwege de grote belangstelling voor de samenstelling van 
deze collectie. De bibliotheek omvat ongeveer 13.000 nummers,  overwegend Latijn (85%) 
en Italiaans (10%). Een gezaghebbende studie over deze grote bibliotheek ontbreekt bij mijn 
weten nog. Studies die slechts enkele deelaspecten aanroeren zijn: W.M. Lindsay – Books 
(containing marginalia) of the Bibl. Heinsius, now in the Bodleian, in: Centralblatt für Bibli-
othekwesen 18 (1901), p. 159-163; B. de Graaf – De Bibliotheca Heinsiana en Nog iets over de 
Bibliotheca Heinsiana, in: Folium 5 (1957), p. 46-55 en 139-149; M.H. Hoeflich – Two He-
insius-related volumes in the University Library, Cambridge, in: Transactions of the Cambridge 
Bibliographical Society 6 (1972-1976), p. 262-265.
568  Bestuurder van het Staten College van 1607 tot 1615, docent aan het theologiecollege, 
professor ethiek 1600-1607, professor filosofie 1615-1619, maar toen, vanwege armenianisme 
ontslagen en in ballingschap in Parijs. Over de bibliotheken van Janus Dousa Jr. (1571-1596) 
en Georgius Dousa (1574-1599) slechts een zeer oude publicatie: F.A.F.T. Baron de Reiffen-
berg: Bibliothèque de Jean et de Georges Dousa, in: Le Bibliophile Belge (1850), p. 115-117. 
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Paullus Merula, o.a. de universiteitsbibliothecaris na het overlijden van Janus 
Dousa jr.,569 Daniel Heinsius, die weer Merula’s opvolger was en tot 1653 uni-
versiteitsbibliothecaris bleef, diens opvolger  Anthonius Thysius jr. en ten slotte 
diens opvolger Gronovius.570 Als tekstbezorgers van klassieke uitgaven bij Zrín-
yi vinden we dus een keten van universiteitsbibliothecarissen uit Leiden die 
meer dan een halve eeuw bestrijkt. 
  Verder vinden we onder de Leidenaren bij Zrínyi (naast natuurlijk Lipsius en 
Scaliger) de Vegetius-editie van Steewechius, Grotius, Daneau, een editie van 
Everhardus Bronckhorst (1587-1627, hoogleraar rechten in Leiden), diverse 
edities van klassieke werken verzorgd door Cornelus Schrevelius, een geogra-
fisch werk van Philipp Klüwer (ook leerling van Scaliger), Nicolaas Heinsius, 
Lambert Barlaeus (professor Grieks te Leiden) en Marcus Zuerius Boxhornius 
(professor politicologie in Leiden 1633-1653571) en edities van de Leidse stu-
denten Jan van Vliet (Vlitius) en Jan Gruter.572 Ouzelius (Ouseel, 1631-1686) 
was een Duits jurist uit Dantzig, die o.a. in Deventer doceerde op de Latijnse 
school.573 
  De succesvolle dynamiek van de Leidse universiteit kan er veel mee te maken 
hebben dat die zo nauw samenhing het lot van de grootste van alle onderne-
mingen van die tijd: de eigen staat. De universiteit was nog maar enkele jaren 
voor de komst van Lipsius (in 1575, twaalf jaar voor het uitroepen van de 
Republiek) opgericht door de Vader des Vaderlands zelf, Willem van Oranje. 
Stads- en staatsbestuur waren nauw betrokken bij het wel en wee van deze uni-

569 
570  Het gaat om Johannes Fredericus Gronovius (1611-1671), die in Leiden hoogleraar 
Grieks was, niet diens zoon Jacobus (1645-1716), die ook classicus was. Gronovius’ klein- en 
achterkleinzoon waren verdienstelijke botanisten. 
571  In Bibliotheca Zriniana driemaal aanwezig: samen met Grotius als tekstbezorger van een 
Venetiaanse Tacitus-editie; zijn eigen Historia universalis (Leffen, Leiden, 1652) en in een 
Leipzig-uitgave uit 1664 van Georg Beckher.  
572  Janus Gruterus (1560-1627) studeerde ook in Cambridge. Hij werd later hoogleraar 
geschiedenis in Heidelberg, Wittenberg en Rostock, maar sloeg een benoeming in Leiden af. 
Zeer omvangrijke, universele bibliotheek, waarvan de lotgevallen in enkele studies op de voet 
zijn gevolgd:
Jörg-Ulrich Fechner – Das Schicksal einer Heidelberger Professorenbibliothek, Janus Grute-
rus’ Sammlung und ihr Verbleib, in: Heidelberger Jahrbücher 11 (1967), p. 98-117; Leonard 
Forster – The fate of Gruter’s books, in: Janus Gruter’s English years […], Leiden [etc.] 1967, 
p. 141-145; H. de la Fontaine Verwey: Janus Gruterus, stoïcijn [onderdeel van] De geschiede-
nis van het Amsterdamse Caesar-handschrift, in: Uit de wereld van het boek dl. 3 In en om de 
Vergulde Sonnewyser (Amsterdam, 1979), p. 226-255, i.h.b. 232-238.  
573  Met een Minutius-uitgave van J. Maire (1652) in onder nummer BZ 26, niet meer aan-
wezig in de Bibliotheca Zriniana. 
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versiteit, die ook als wezenlijke participant werd gezien bij het welslagen van de 
staat. Zo was Janus Dousa tegelijk stads- en universiteitsbestuurder en zelf ook 
een verdienstelijk geleerde. Hij zorgde ervoor dat de nieuwe universiteit direct 
zijn eigen drukkerij kreeg. Zijn zoon zou er universiteitsbibliothecaris worden. 
De contactlijnen met de politiek waren kort, de wederzijdse interesse was groot. 
  In nog veel bepalender mate gold dit voor de relatie tussen uitgevers en acade-
mici. Scaliger was verrukt dat hij de drukproeven kon doornemen met een man 
die intellectueel zijn gelijke was, Franciscus Raphelengius (Frans van Ravelin-
gen).574 Raphelengius’ schoonvader, Christoffel Plantijn, was nog ambachts- en 
handelsman, die intellectueel mee kon met zijn auteurs. Diens schoonzoon was 
de Leidse academische uitgever én daarnaast hoogleraar Hebreeuws.575 Van hem 
zou Erpenius zo’n twintig jaar later het Arabisch typografisch materiaal over-
nemen en zodoende zijn hoogleraarschap combineren met het beheer van een 
eigen drukkerij.576  
  Vanaf de jaren vijftig van de zestiende eeuw had Christoffel Plantijn in Ant-
werpen aan zijn imperium met humanistisch-wetenschappelijke uitgaven ge-
bouwd. Hij was niet gelieerd aan een universiteit, maar zijn netwerk besloeg 
vrijwel de volledige toenmalige internationale intellectuele wereld. Het hoogte-
punt in zijn productiviteit lag tussen 1574 en 1576, toen zijn bedrijf maar liefst 
zestien drukpersen in bedrijf had.577 Gedurende langere tijd lag de productie 
van het huis Plantijn zo hoog dat die tot aan de Industriële Revolutie onover-
troffen  bleef. 578 Een belangrijke bron van zijn succes was het nauwe contact 
met de auteur of redacteur. Hij was niet slechts de baas van de drukpersen, maar 
correspondeerde als een gelijke met zijn auteurs.
  Toen Plantijn in 1582/83 een filiaal opende in Leiden, werd hij direct exclu-
sief academisch uitgever gemaakt. Zijn calvinistische schoonzoon Franciscus 
574  Zie: Anthony Grafton – Joseph Scaliger. A study in the history of classical scholarship. II 
Historical chronology. (Oxford, Clarendon, 1993, p. 387.  
575  Hij was ook een groot kenner van het Perzisch en Arabisch. Zijn Latijns-Arabische lexi-
con, dat in 1613 postuum werd uitgegeven, geldt als het oudste Arabische woordenboek in 
Europa. 
576  Erpenius (Thomas van Erpe), 1584-1624,  genoot zijn opleiding in Leiden en specia-
liseerde zich op aanraden van Scaliger in de oosterse talen Turks, Arabisch, Perzich en Ethi-
opisch. Vanaf 1613 was hij op dezelfde universiteit hoogleraar in deze talen. Van zijn hand 
verschenen o.a. het vele malen herdrukte Grammatica Arabica (1613) en Rudimenta lingae 
Arabicae (1620). Hij geldt als een van de grootste oriëntalisten van zijn tijd. 
577  In de drukkerij had hij 55 man aan het werk: 32 drukkers-inkters, 20 zetters en drie pro-
eflezers (zie Langereis 2014, p. 318). Bio- en bibliograaf Leon Voet spreekt daarnaast nog over 
zo’n 150 boekbinders, kopergraveurs, houtsnijders en andere werkers, die over de bedrijfsvloer 
kwamen (zie Voet, 1969, p. 82). Ook was er nog het winkel- en huishoudelijke personeel.
578  Zie: Voet (1969), p. 83.
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Raphelengius579 nam de zaak in 1585 over en daardoor werd de band tussen 
uitgever en academische auteur nog nauwer. In 1586 was de titel academisch 
uitgever van zijn schoonvader op hem overgegaan en werd hij in hetzelfde jaar 
benoemd tot hoogleraar Hebreeuws. Raphelengius had Grieks en Hebreeuws 
in Parijs gestudeerd en was daarna twintig jaar lang als corrector in dienst van 
zijn schoonvader in Antwerpen. Daar had hij een groot aandeel in de totstand-
koming van de Biblia polyglotta. Samen met Arias Montano corrigeerde hij de 
drukproeven, hetgeen leidde tot acht zware folianten van de bijbel in de vier 
antieke talen met oorspronkelijke bijbelmanuscripten, inclusief vertaling van 
deze teksten in het Latijn en commentaar.  
  Ook na het vertrek van Lipsius was de Plantijn-uitgeverij onder leiding van 
Raphelengius een belangrijke troef van het vaak als onaantrekkelijk ervaren 
Lei den.580 Scaliger liet zich erdoor verleiden en kwam niet bedrogen uit. Zijn 
wens dat er stempels zouden komen waarmee teksten in het Arabische en het 

579  Over het boeken- en manuscriptenbezit van de familie Raphelengius. De data betreffen 
de familiebibliotheek van vader Franciscus (1539-1597) en diens zonen Christoffel, Justus en 
Franciscus Jr. Er zijn twee veilingcatalogi -  uit 1626 en 1645, met resp. 3.745 en 487 num-
mers. De eerste bevat ook boeken die in eigendom van anderen waren; beide catalogi bevatten 
veel uitgaven van Plantijn en Raphelengius zelf. Over deze familiebibliotheek: R. Breugelmans 
– Twee veilingen van boeken uit het bezit der Raphelengi, in: Liber amicorum Leon Voet. On-
der red. van Francine de Nave. Antwerpen, 1985, pp. 39-47. Over enkele handschriften die 
Franciscus Sr. in bezit had en gebruikte voor zijn wetenschappelijk onderzoek: W.J.C. Ram-
melman: Elsevier – Quelques manuscrits français de la bibliothèque de François Raphelengi-
us, in: Le Bibliophile Belge 5 (1848), p. 155; Alistair Hamilton – “Nam tirones sumus”, Fran-
ciscus Raphelengius’ Lexicon Arabico-Latinum (Leiden, 1613), in: Ex officina Plantiniana, 
Studia in memoriam Christophori Plantini (ca. 1520-1589). Ediderunt Marcus de Schepper & 
Francine de Nave Antverpiae 1989, p. 557-589; Alistair Hamilton – Franciscus Raphelengius: 
the hebraist and his manuscripts, in: De Gulden Passer 68 (1990), p. 105-117.    
580  Het noorden was vaak een barre ervaring voor de zuiderlingen. Plantijn was er zo weer 
weg. Raphelengius’ echtgenote leed onder zware neerslachtigheid wegens het verblijf in deze 
mistroostig omgeving. Scaliger omschreef het als een moeras middenin een moeras’ , vol vulgaire 
nieuwe rijken en stinkende mensen, want de straten worden wel gewassen, maar het eigen 
lichaam niet. Vol afschuw beschrijft Scaliger een scene waarbij een stuk of twintig mannen 
tussen twee kerkdiensten door urineren tegen de kerkdeuren. Ook zijn collega’s zijn provincia-
len en chronische alcoholisten. Vulcanius, zo schrijft hij, ‘hoort tot de kerk van de dobbelsteen 
en de speelkaart’, over zijn protégée Daniel Heinsius hangen de studenten voor aanvang van 
het college regelmatig briefjes op met de tekst ‘Heinsius non legit hodie propter crapulum’ (He-
insius heeft een te grote kater om te kunnen doceren). Zie: Anthony Grafton – Joseph Scaliger. 
A study in the history of classical scholarship. II Historical chronology. (Oxford, Clarendon, 1993, 
p. 374-375). De citaten komen uit een brief van Scaliger aan Cassaubon, gedateerd 11 febru-
ari 1597 (Epistolae, 158). Graftons werk is een indrukwekkende intellectuele biografie, die 
slechts zijdelings Scaligers private bekommernissen in Leiden beroert. Meer daarover: H.J. de 
Jonge – Josephus Scaliger in Leiden. In: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Lei-
den en omsreken, 71 (1979), 71-94. 
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Ethiopische lettertype kunnen worden afgedrukt, zag hij binnen twee maanden 
ingewilligd. 
  Raphelengius werd niet gedreven door commerciële ondernemingslust. Hij 
gaf vaak kleine, sober vormgegeven boekjes uit en liet de dagelijkse leiding over 
aan zijn zoons Christoffel jr. en Franciscus jr. Het feit echter dat een academi-
cus, een hen gelijke, de eindverantwoordelijke was van deze uitgeverij, heeft een 
sterke aantrekkingskracht gehad op het buitenland. Hier liet men Hebreeuwse, 
Syrische, Arabische en andere specialistische teksten drukken. 
  Maar ook het huis van de Elzeviers gaat terug op Plantijn. Louis Elzevier was 
boekbinder, die voor Plantijn werkte (die zelf ook als boekbinder was begon-
nen). Hij vestigde zich in 1580 in Leiden. Daar zou de oriëntalist Erpenius 
later zijn eigen drukkerij hebben. Louis’ zoon Bonaventura Elzevier nam diens 
materiaal over581 en werd vanaf 1620 de academische uitgever. De Elzeviers 
behielden deze positie tot 1660. Ze wisten de voornaamste klassieke filoloog 
van hun tijd, Daniel Heinsius, als adviseur aan hun uitgevershuis te binden. We 
zien hier dus een nauw, bijna hiërarchieloos samenspel: een hooggeleerde die 
zelf drukt en een boekbinder die academisch drukwerk uitgeeft, een cross over 
waar de Verenigde Provinciën op dat moment in Europa wel patent op leken 
te hebben. Inderdaad gaat hier op dat het succes van de Nederlandse uitgeverij 
was dat ‘iedereen het met iedereen deed’.582

  Het succes van de Nederlandse neo-latijnse boekencultuur is dus terug te 
voeren op een samenspel van enkele factoren: de interne dynamiek op de uni-
versiteit van Leiden, de dynamiek tussen de universiteit van Leiden en het 
staats- en stadsbestuur en de dynamiek tussen uitgever en auteur of tekstbezor-
ger. Daarnaast was de academicus als auteur of redacteur geen buitenstaander 
die slechts kopij aanleverde en zich verder niet bekommerde om wat er daarmee 
zou gebeuren. Hij was een betrokkene geworden bij de onderneming van de 
uitgeverij. De rol van Daniel Heinsius als ‘huisadviseur’ van Louis Elzevier en 
zijn zonen Bonaventura en Abraham, die zelf niet wetenschappelijk geschoold 
waren, is moeilijk te overschatten.583 
  Tussen 1630 en 1640 verschenen er in de categorie Latijnse letterkunde vol-
gens de STCN 140 edities, het decennium daarop 124 edities en daarna, tussen 
1650 en 1660 maar liefst 216 edities. Dat betekent een jaarlijks gemiddelde van 

581  Erpenius vertrok namelijk naar Venetie om daar Turks, Arabisch en Ethiopisch te bestu-
deren.
582  Dijstelberge en Verkruijsse (2010). 
583  Over de contacten van filologen en uitgevers in Leiden, zie: Dongelmans (e.e.) – Boek-
verkopers van Europa. Het zeventiende-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier (Zutphen, Wal-
burg Pers, 2000), p. 115-134 en zie ook p. 10; H. Wansink – Politieke wetenschappen aan de 
Leidse universiteit, 1575-+/- 1650 (Utrecht, HES, 1981), p. 64-107 en 161-176; 
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resp. 14, 12 en 21, oftewel gemiddeld één á tweemaal per maand verscheen er 
een nieuwe editie van een klassiek werk!! Deze enorme editiedichtheid wijst op 
een grote concurrentiestrijd en de Bibliotheca Zriniana toont daar de  sporen 
van. Deze collectie herbergt namelijk een editie uit 1656 van Cicero’s De officiis 
van Janssonius. Niets speciaals zou je zeggen, ware het niet dat de STCN deze 
editie niet kent, maar wel twee andere edities van deze titel in hetzelfde jaar van 
andere Amsterdamse uitgevers.584 Het gaat hier niet om roofdrukken, omdat de 
edities in verschillend formaat zijn uitgegeven. 
  Roofdruk was overigens schering en inslag bij de Nederlandse uitgevers. Die 
praktijk kon met naam en toenaam plaatsvinden. Thomas Farnaby was een 
van de eersten die de strijd ertegen aanging. Bij maar liefst zeven titels uit de 
bibliotheek van Zrínyi staat Farnaby (1575?-1647) vermeld als redacteur. Na 
een bonte levensloop, waarin hij o.a. in de Nederlanden tegen Spanje streed, 
startte hij uiteindelijk in Londen zijn eigen grammar school en maakte hij ge-
annoteerde edities van Latijnse auteurs. Het succes daarvan was zo groot dat er 
weldra volop roofdrukken werden gemaakt van zijn edities, vooral in de Neder-
landen, maar ook wel elders. In de Republiek zijn het Janssonius en Blaeu die 
zijn werken uitgeven en dat doen ze steeds vrijwel tegelijkertijd. Bij de eerste 
titels (Juvenalis, Martialis) is het Blaeu die begint, een jaar later gevolgd door 
Janssonius. Later ligt het initiatief ook weleens bij Janssonius.
  De Nederlandse uitgevers konden zo goedkoop produceren dat het zelfs 
rendabel was roofdrukken van Engelse uitgaven naar Engeland te verschepen 
en daar in het hol van de leeuw te verkopen.585 Daarmee werd de thuismarkt 
van Farnaby’s eigen uitgever in Engeland ondermijnd en die weigerde dan ook 
nieuwe edities van Farnaby op de markt te brengen. Daarop kocht Farnaby de 
rechten op zijn eigen werken terug en diende bij koning Charles I een verzoek 

584  D. Elzevier en Janssonius’ buurman Blaeu. Zrinyi’s exemplaar is behouden gebleven (BZ 
421, Kl. 639).  
585  Er zijn talloze voorbeelden van deze ‘copy-paste-and sell’-methode te vinden. Soms 
getroostten de Nederlandse uitgevers zich iets meer moeite. Dan lieten ze een in  het Engels 
geschreven tekst vertalen in het Latijn of in het Nederlands. Hoftijzer noemt als voorbeeld het 
werk The advancement of learning van Sir Francis Bacon, door de Nederlanders keurig vertaald 
als De augmentis scientiarum en zodanig succesvol op de markt gebracht, dat algemeen werd 
aangenomen dat Bacon dit werk in het Latijn had geschreven. De Engelsen komen na hun 
eerste editie van dit werk niet meer met een tweede. Er volgen namelijk vier Nederlandse edi-
ties en dan een uit Parijs en twee uit Straatsburg (zie: artikel Hoftijzer: The English book in the 
seventeenth century Dutch Republic, p. 92, in: Hellinga (z.j.). C.W. Schoneveld geeft een lijst 
met 641 Engelstalige boeken uit de zeventiende eeuw die in het Nederlands zijn vertaald in: 
Intertraffic of the mind- studies in seventeenth century Anglo-Dutch translation (Leiden, 1983). 
Over de roofdrukken van de Elzeviers van boeken uit Frankrijk, zie:  H. Bots – De Elzeviers 
en hun relatie met Frankrijk, in:  Dongelmans e.a. (2000), p. 168-170. 
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in tot bescherming van zijn auteursrecht. Dit verzoek werd in 1632 inderdaad 
ingewilligd, maar het is de vraag of nu echt veel succes heeft gehad.586 Ook na 
1632 vergastten Blaeu en Janssonius hun lezerspubliek vrijwel jaarlijks op een 
nieuwe titel of editie van Farnaby. Dat Farnaby’s edities zo veelvoudig geroofd 
werden wil overigens niet zeggen dat ze zo origineel waren. Farnaby leunde zelf 
ook weer zwaar op de interpretaties van anderen, met name Daniel Heinsius en 
Isaac Vossius, met wie hij ook correspondeerde.587 
  Het succes van Farnaby’s edities schuilt hem in de eenvoud. Hij vervaardigde 
ze met het oog op het gebruik door leerlingen op de grammar school. Het enor-
me succes dat in Europa doorloopt tot aan Zrínyi toont aan dat dergelijke uit-
gaven ook zeer plezierig waren voor hen die de school allang verlaten hadden. 
  Om uiteenlopende redenen staan er dus veel uitgaven uit de Nederlanden 
in de sectie Antieke geschiedenis en Latijnse letterkunde in de boekenkast van 
Zrínyi. Er werd simpelweg veel gepubliceerd omdat er een Europese markt was. 
De klassieken waren gouden handel en de Nederlandse uitgevers konden goed-
koop publiceren. Ze hadden aanzienlijk minder last van belastingen, privileges 
en hoge materiële kosten zoals van papier, die elders een verhoogde afzet nekten 
en de rentetarieven waren lager dan elders in Europa.588 Ze beschikten over een 
uitgebreid Europees verkoop- en logistiek netwerk, waardoor de steadysellers die 
de klassieken waren in een flinke oplage konden worden gedrukt.589 Daarnaast 
was het latinisme aan de universiteit van Leiden sterk ontwikkeld en was er een 
nauwe samenwerking tussen universiteiten en uitgeverijen. En ten slotte -voor-
zover er elders verkoopsuccessen weg te kapen waren, aarzelden Nederlandse 
uitgevers niet om daar uitgebreid gebruik van te maken. Interessant is dat ze 
in het geval van Farnaby niet schroomden om de auteursnaam gewoon op het 
titelblad te vermelden, ook na 1632. 

586  Dit is een van de eerste welgeplande acties ter bescherming van het copyright. Zie: R.W. 
Serjeantson – Thomas Farnaby (1575?-12 June 1647), in: Edward A. Malone (red.) - British 
Rhetoricians and Logicians, 1500-1600 (Detroit, Gale, 2001), p. 108-116. 
587  Over Isaac Vossius’ boekenbezit: Vossius (1618-1689) liet in 1656 2500 titels van hem-
zelf en zijn vader (Gerardus, hoogleraar te Leiden, 1577-1649) veilen. Hiervoor werd een 
veilingcatalogus opgesteld, die bewaard is gebleven. Zie hiervoor: F.F. Blok – Contributions to 
the history of Isaac Vossius’ library. (Amsterdam [etc.], 1974. (Verhandelingen der Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. letterkunde, N.R. 83).
588  Zie Dijstelberge – De Cost en de Baet, p. 223. 
589  Ibid. Daarnaast heb ik op basis van het speuren door nationale catalogi de indruk ge-
kregen dat m.n. Italiaanse en Engelse uitgevers in deze tijd meer vertalingen uitgaven van de 
klassieken. Deze wending naar de moedertaal zou de Nederlandse Republiek in staat stellen 
om de Europese markt met hun uitgaven te blijven bedienen. Zie ook p. 96-97. 
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Zrínyi en het Leids latinisme
Het is ondoenlijk om de invloed van de boektitels in de twee antieke secties op 
Zrínyi’s denken en handelen te bepalen. Op het eerste gezicht biedt de lijst geen 
verrassingen. Er bestond in Europa in hoge mate een uniforme cultuur wat 
betreft de klassieke canon. Dit was een horizontale cultuur, waarbij de hogere 
klassen in heel Europa met praktisch dezelfde klassieke teksten werden opge-
voed en opgeleid. Maar bij Zrínyi is er meer aan de hand. De antieke auteurs 
vormden naar mijn idee in sterkere mate de bodem van zijn levensbeschouwing 
dan bij zijn standgenoten.590 Een factor hierbij is dat de ideologie van de Con-
trareformatie voor hem had afgedaan. In het vacuűm dat bij hem is ontstaan 
door het wegvallen van de  Contrareformatie van zijn tijd en de Reformatie van 
zijn voorouders werkten de antieken des te beslissender door. Zrínyi is aangewe-
zen op de oudheid – daarbuiten is er niets. Als in de beste humanistische tradi-
ties, die bijna een eeuw voor Zrínyi’s actieve periode haar hoogtepunt beleefde, 
presenteert Zrínyi het in zijn eigen teksten zo dat de antieken hem hebben leren 
denken en handelen. Het humanistische schrijversdevies imitatio en aemulatio 
geldt voor hem onverkort. Zijn poëtische epos leunt zwaar op voorbeelden uit 
de oudheid en de vroege Italiaanse renaissance; zijn politiek-militaire opstellen 
stelt Zrínyi op als een argumentatie op grond van een lappendeken van citaten 
van vooral auteurs uit de Griekse en Romeinse oudheid. 
  Ondanks de gelijkvormige pan-Europese klassieke cultuur kunnen we toch 
herkennen wat Zrínyi zelf van belang vond. Ten eerste is het mogelijk tien-
tallen voorbeelden te geven van de citaten, vaak afkomstig uit boeken uit de 
Nederlanden. Zrínyi haalt bijvoorbeeld in zijn Medicijn tegen het Turkse Opium 
Sallustius aan, van wie hij een Hackius-uitgave uit 1649 bezat.591 Een directe 
opsomming of analyse van antieke citaten afkomstig uit boeken gedrukt in de 
Nederlanden leert ons echter niet veel over de werking van de Nederlandse 
boekcultuur. Wel kunnen we ons er rekenschap van geven dat Zrínyi door het 
filter van de Nederlandse boekcultuur en daarmee de Nederlansde universitaire 
cultuur de antieken tot zich nam. Dit is op zich een zekere beïnvloeding. Zrínyi 
eigende zich de verworvenheden van de Leidse Scaliger-school toe. Hij zocht 
die ook duidelijk: na 1650 is er een significante verandering in zijn aankoopge-

590  We zagen al eerder dat in de catalogus van de Esterházy’s slechts een van de zestien cate-
gorieën expliciet naar de klassieken verwijst (Diversi antiqui oratores). Ook bij Valvasor is het 
aandeel boeken uit de oudheid geringer,  ongeveer 10%. 
591  „Want een jongeman die, zodra hij in het legerkamp door onophoudelijke inspanning geleerd 
heeft de lasten van het leven van een strijder te verdragen, wordt een echte soldaat.“ [Mert először 
is az ifjú, mihelyt a hadiélet fáradalmait elviselni megtanulta, a táborban, a szüntelen való 
munkában válik valódi katonává.]. Bron:http://mek.oszk.hu/06100/06115/html/ Mijn verta-
ling op basis van Damjanov (2000).
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drag te bespeuren. Vrijwel alles op het gebied van antieke geschiedenis en an-
tieke literatuur komt vanaf dat moment uit de Republiek en Hackius en Leffen 
worden de huisuitgevers van Zrínyi. 

Zrínyi en Spinoza
Zrínyi’s catalogus van 1662 opent met Antieke geschiedenis en dat lijkt geen 
toeval. In het humanisme en het post-humanisme begon de wereld met de 
Griekse en Romeinse geschiedenis. Het was ook het fundament voor iedere 
verdere ontwikkeling. Iedere jongeling in Europa die enig onderwijs van belang 
ontving, kreeg de Romeinse geschiedenis gepresenteerd als het centrale deel van 
zijn opleiding.592 
  Nemen we bijvoorbeeld de twaalf jaar jongere Benedictus de Spinoza, die 
toch wel Zrínyi’s tijdgenoot mag worden genoemd.593 Alles scheidt hen in so-
ciale achtergrond: rijkdom, achtergrond, status, mogelijkheid tot intellectuele 
studie enz. Ook qua bibliotheekomvang is er sprake van grote ongelijkheid: 
Spinoza heeft in totaal zo’n 160 titels, het A-deel van Zrínyi 423, inclusief B en 
C-deel 623. Daarom is de gelijkvormigheid van beider antieke boekenbezit des 
te frappanter. 
  Van beider verzamelingen is een catalogus bewaard gebleven.594 De titels van 

592  Het zou interessant zijn een horizontale studie te maken van de private bibliotheken in 
verschillende delen van Europa wat betreft de structuur van de aanwezige klassieke teksten: 
wat is hun aandeel in de hele collectie, welke auteurs, titels en edities zijn er? Op die manier 
zou de ‘uniformiteitshypothese kunnen worden getest. Als het tot zo’n vergelijkend onderzoek 
komt, is Zrínyi’s collectie een formidabel onderzoeksobject.
593  Spinoza: 1632-1677, Zrínyi: 1620-1664. Beiden stierven op 45 jarige leeftijd. 
594  Na Spinoza’s overlijden in 1677 werd er een notariële inventaris van diens boedel opge-
steld, waarna die te koop werd aangeboden. De catalogus van het boekenbezit werd in 1914 
gepubliceerd [Catalogus van de boekerij der vereeniging ‘Het Spinozahuis’. Samengesteld door 
J. te Winkel]. [’s Gravenhage 1914], pp. 3-34 en werd gemoderniseerd in 1965: Catalogus 
van de bibliotheek der Vereeniging ‘Het Spinozahuis’ te Rijnsburg. Samengesteld onder leiding 
van J.M.M. Aler. Leiden, 1965 en is (met enige wijzingen ondertussen) ook op het internet 
te raadplegen.: http://amsterdamsespinozakring.nl/literatuur/174-de-bibliotheek-van-spinoza 
(laatst geraadpleegd op 27.10.2013). 
Over de geschiedenis van de bibliotheek van het Spinozahuis: Adri K. Offenberg – Spinoza’s 
library. The story of a reconstruction, in: Quaerendo 3 (1973), pp. 309-321; Over de relatie 
tussen Spinoza’s boekenbezit en zijn werk: Paul Vulliaud – Spinoza d’après les livres de sa bibli-
othèque. Parijs, 1934; Carl Gebhardt – Die Bibliothek Spinozas, in. : Kuno Fischer: Spinozas 
Leben, Werke und Lehre. 6ste Auflage, revisiert von Carl Gebhardt. Heidelberg, 1946. (Ge-
schichte der Neuern Philosophie 2), pp. 600-602. Recentelijk ontdekten Trude Dijkstra en 
Rindert Jagersma wie de anonieme drukker was van Spinoza’s Tractatus theologico-politicus, 
namelijk Israel de Paul. Zie: http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/
content/nieuwsberichten/2013/05/onbekende-drukker-spinoza.html (geraadpleegd op 
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Romeinse historici die deze twee midden zeventiende eeuwers hebben overlap-
pen elkaar grotendeels en dat geldt ook voor de schone letteren uit de oudheid. 
Beiden hadden meerdere uitgaven van Ovidius, Vergilius, Seneca en beiden 
hadden Martialis. Spinoza beschikte over Petronius, Epictetus en Euclides, die 
Zrínyi niet had. Onder de Romeinse historici ontbreekt bij Spinoza alleen Sue-
tonius, onder de ‘schone letteren’ ontbreken bij hem Juvenalis en Terentius, die 
bij Zrínyi wel aanwezig zijn, net als Homerus en Hesiodus (bij Zrínyi Homerus 
in meerdere uitgaven). Ofwel, de Grieken lijken al een kwestie van interesse 
en preferentie, bij de Romeinse collectie is de canon vooralsnog intact en het 
boekenbezit gestandaardiseerd. 
  Maar de gelijkvormigheid gaat verder: beiden hadden de Josephus-uitgave 
van Froben in Basel,595 beiden hadden de Boxhornius-editie van Tacitus596, bei-
den hadden Scaligers editie van Caesars De bello gallico,597 beiden hadden een 
Leidse Elzevier-uitgave van Curtius Rufus,598 beiden hadden een Vergilius-uit-
gave van Janssonius, Amsterdam 599 en beiden hadden meerdere Ovidius-, Ver-
gilius- en Tacitusuitgaven. Cicero neemt bij beiden een bescheiden plaats in: bij 
Spinoza één exemplaar, bij Zrínyi meerdere exemplaren, maar niet in de cate-
gorieën waar je ze zou verwachten.600 Onder de Romeinse auteurs heeft Zrínyi 
weliswaar meer dan Spinoza (Horatius, Cato…), maar zijn bibliotheek is dan 
ook veel groter. 601

  Een verschil met Spinoza is verder dat Zrínyi nogal wat neo-latijnse uitga-
ven in het ‘gecomprimeerde’ antieke genre heeft, waarin met citaten en aforis-
men naar de Romeinse tijd wordt verwezen. We vinden verschillende  uitga-
ven uit de Nederlanden, zoals een emblemata-bundel van Alciato (Antwerpen, 

27.10.2013).
595  Spinoza 1529, Zrínyi 1548.
596  Spinoza in de Janssonius-editie van 1643 en 1653 en Zrínyi in een Venetiaanse uitgave 
van 1645.
597  Spinoza heeft Leiden, Wijngaerde 1651, Zrínyi heeft een Janssonius, Amsterdam, 1641.
598  Spinoza heeft de 1633-editie, Zrínyi de 1658-editie.
599  Spinoza 1619 met commentaar van Theodor Poelmann, Zrínyi van Farnaby, uit 1642.
600  Twee titels zijn in Scholastici, de tiende categorie in de catalogus van 1662 opgenomen. 
Deze ietwat rommelige categorie bevat vooral naslagwerken. Verder zijn er twee titels van 
Cicero in de C-categorie, de groep boeken waarvan niet goed is vast te stellen of Miklós of 
Ádám de eigenaar was (zie p. 58 alhier). Zrínyi had de boeken ook kunnen rangschikken on-
der Poetae latini of als hij de boeken actueel vond, onder een contemporaine categorie, zoals 
hij wel deed met o.a. Tacitus en Vegetius. Ádám was enthousiaster. Hij verzamelde vijf titels 
van Cicero, een aandeel van meer dan tien procent in zijn boekenbezit. 
601  Tenslotte heeft Spinoza nog Lucianus Samostenus’ Dialogen en Terentius, terwijl Zrínyi 
nog Claudius Claudianus heeft.
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Plantijn, 1567) en van Gabriel Rollenhagen (Utrecht, 1611),602 Sententiae van 
Georg Maior (Antwerpen, Plantijn, 1561) en andere ‘handige’ uitgaven van 
eigentijdse auteurs gebaseerd op de Romeinse tijd, die in Europa grif over de 
toonbank gingen. Bijvoorbeeld George Buchanan – Scoti poemata quae extant, 
waarvan Zrínyi de Leidse editie van Elzevier van 1628 heeft en Epigrammatum, 
de puntige en komische epigrammen van John Owen (Leiden, Elzevier, 1628) 
van John Owen.603 Het is in dit segment dat de preferenties van Spinoza en 
Zrínyi duidelijk uit elkaar lopen.604 

Eigenzinnigheid en uniformiteit
Een specifiek eigen Latijnse uitgave van Zrínyi is de bundel Poemata van paus 
Urbanus VIII (Maffeo Barberini), die als eerste in de categorie Poetae Latini 
staat. Ook dit geeft nog eens aan dat persoonlijke preferenties of belangen de 
samenstelling van deze lijst hebben bepaald. Want dit is het exemplaar dat de 
16-jarige Zrínyi persoonlijk ontving, toen hij met zijn broer op audiëntie was 
bij deze paus. Urbanus voorzag zijn poëziebundel nog van een persoonlijke op-
dracht aan de jongen: “Dit boek heeft de schrijver zelf, Urbanus VIII, gegeven 
aan zijn vriend Nicolaas van Zrin toen hij nog een jongeman in Rome was, on-
der het aanhalen van deze verzen van Horatius: De dapperen ontspruiten aan de 
dapperen en goeden/De kracht van hun vaderen ligt in stierkalfjes en paarden/ 
En woeste adelaars brengen geen vredelievende duif voort.”605 
  Het boek moet een van de eersten zijn in Miklós’ eigen collectie zijn geweest 
en zo goed als zeker het oudste in de Bibliotheca Zriniana aanwezige dat hij 

602  Rollenhagen (1583-1619?) was een Duitser, die vanaf 1605 in Leiden studeerde en deel 
uitmaakte van de kringen rond Scaliger, Daniel Heinsius en Grotius. Hij was een van de be-
langrijkere vervaardigers van emblematische werken in de Nederlanden. Ook grootheden als 
Daniel Heinsius, P.C. Hooft en Jacob Cats waagden zich wel aan dit populaire genre. Over de 
emblemataliteratuur, zie o.a.: Karel Porteman – Inleiding tot de Nederlandse emblematalitera-
tuur (Groningen, 1977) en A. Adams en M. van der Weij – Emblems of the Low Countries: A 
book historical perspective [Glasgow emblem studies, 8] (Glasgow, 2004). 
603  Buchanans Poemata kende volgens de STCN acht edities tussen 1621 en 1686; Owens 
Epigrammatum negentien Nederlandse edities tussen 1628-1682.
604  Het is in dit verband niet mogelijk om stilte staan bij het belang van Spinoza als denker. 
Onder zeer veel meer wijs ik hier slechts op: Jonathan Israel – Radical enlightenment: Philosop-
hy and the making of modernity 1650-1750 (Oxford, 2001) en Wiep van Bunge – From Stevin 
to Spinoza. An essay on Philosophy in the Seventeenth Century Dutch Republic, Brill’s Studies on 
intellectual history, vol. 103 (Leiden, 2001). 
605  “Hunc librum donauit Author ipse Vrbanus VIII. Comiti Nicolao de Zrin, dum iuuenis 
adhuc praetextatus Romae fuisset, prolatis illis Horatij uersibus: Fortes creantur fortibus et bonnis/ 
Est in iuuencis, est in equis/ Patrum virtus, nec imbellum feroces/ Progenerant aquilae columbam.” 
Verta= ling van Edo Velema en Rebecca van den Berg.
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persoonlijk heeft ontvangen. Dat een boek van een paus niet in Rome, maar in 
Antwerpen door Plantijn werd uitgegeven illustreert nog eens de unieke positie 
die dit uitgevershuis in de zeventiende eeuw had als grootste en belangrijkste 
uitgevershuis voor de gehele katholieke wereld.606

  Verder zijn er onder de Nederlandse uitgaven van ‘de schone letteren’ in het 
Latijn nog een paar bijzonderheden te vinden, die afwijken van de algemene 
gelijkvormigheid. We vinden uit 1650 een werk van Friedrich Dedekind (Gro-
bianus et Grobiana), uitgegeven in Harderwijk, in de tijd dus dat de universiteit 
in Harderwijk net van start was gegaan.607 
  Een andere afwijkende keuze is een door de Leidse latinist Jan van Vliet (Vli-
tius, 1622-1666) samengestelde bloemlezing met antieke teksten over het the-
ma jagen, de passie van Zrínyi waarin hij ook zijn dood vond. De antologie 
bevatte jagerspoëzie van minder belangrijke Romeinse dichters, zoals Gratius. 
Vlitius publiceert het in 1645 op 23-jarige leeftijd bij Elzevier in Leiden. Het 
toont Vlitius’ eruditie, belezenheid en filologische talent. Niet zo verwonderlijk, 
ook hij was een product van de school van Leidse latinisten. Hij was vanaf 1637 
student te Leiden. Zijn docenten waren Daniel Heinius (Griekse filologie en 
geschiedenis), Saumaise (filologie), Boxhorn (welsprekendheid) en Anthonius 
Thysius jr. 1603-1665 (poëzie). Jan van Vliet was ook een levenslange vriend 
van Isaac Vossius 1618-1689, de dichter Caspar van Kinschot 1622-1649, Ni-
colaas Heinsius en Erycius Puteanus.608 

606   Over de privé-bibliotheek van de familie Plantijn-Moretus. Het is een van de weinige 
verzamelingen uit de zestiende en zeventiende eeuw (naast die van Joannes Thyssen jr.) die 
in zijn oorspronkelijke vorm bewaard is gebleven. Ook is het, naast die van de Brusselse uit-
geversfamile Verdussen (ook aanwezig in de Bibliotheca Zriniana onder catalogusnummer 
669 en 670) de enig bewaard gebleven particuliere bibliotheek van een uitgever in de Neder-
landen tussen 1500 en 1800. Christoffel Plantijn kocht aanvankelijk naslagwerken voor zijn 
proeflezers. Christoffels geleerde kleinzoon Balthasar (I) is de grondlegger van de eigenlijke 
privé-bibliotheek. Er zijn catalogi uit 1592, ca. 1650, ca. 1675 en 1805. De twee belangrijkste 
publicaties over deze bibliotheek: The library, in Leon Voet: The golden compasses. A history and 
evaluation of the printing and publishing activities of the officina Plantiana at Antwerp. Vol. 1. 
Christophe Plantin and the Moretuses: their lives and their world. (Amsterdam [etc.] [z.j.], cop. 
1969), p. 338-361; Francine de Nave: Het museum Plantin-Moretus te Antwerpen. I: De bibli-
otheek. (Antwerpen, 1985). Op p. 49-51 van deze publicatie staat een bibliografie met meer 
publicaties over dit thema. 
607  Harderwijk had een universiteit van 1648 tot 1811.
608  Vlitius’ leven vormt een illustratie voor het feit dat al die prachtige contacten niet altijd 
tot hoge posities leidden. Hij was bij de belegering van Hulst waar ook Constantijn Huygens 
en Siemienowicz aanwezig waren, schreef brieven aan Willem II van Oranje (1626-1650) en 
aan diens secretaris Huygens om patronage te krijgen,  maar liep steeds benoemingen mis. Zo 
kreeg hij bijv. geen plaats in delegatie voor de  vredesonderhandelingen van Műnster. Daarte-
genover staat dat hij een originele onderzoeker was. Op een reis door Friesland schreef hij een 
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Vlitius’ werk werd in 1645 gedrukt onder de titel Venatio novantiqua celsissimo  
[Laat-antieke Latijnse jachtpoëzie] en in 1653 op instigatie van de uitgever her-
drukt onder de nieuwe titel Autores rei venaticae antiqui [Antieke auteurs over 
de jacht]. Het is deze uitgave die in de Bibliotheca Zriniana aanwezig is geweest 
en het is goed mogelijk dat de titel de persoon moet hebben aangesproken die 
in het jagen zowel zijn lust en als zijn dood vond.   
  De twee categorieën Latijnse letterkunde en Antieke geschiedenis vormden 
een probleem voor het aangekondigde persoonlijke receptie-onderzoekonder-
zoeksaanpak. Het gaat hier immers grotendeels om titels die niet van contem-
poraine auteurs afkomstig zijn, maar om bestsellers uit de oudheid, die ook in 
Zrínyi’s tijd deel uitmaakten van de algemene culturele horizon. Daarom is een 
specifieke één-op-één relatie van titel en lezer zeer moeilijk uitvoerbaar geweest. 
Toch heeft dit hoofdstuk willen laten zien waarom er juist zoveel klassieken uit 
de Nederlanden op Zrínyi’s boekenplanken stonden. 

dagboek in zes talen – iedere dag een andere. Hij schreef over de gewoonten, de kledij, de hu-
izen etc. Als een van de eersten toonde hij interesse voor het oud-Germaans en hij publiceerde 
over Scandinavische talen en Fries.
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Al die geschiedenissen 

In de catalogus van 1662 vinden we drie categorieën voor de geschiedenis: 
antieke geschiedenis, algemene geschiedenis en de geschiedenis van Pannonië 
en de Oriënt. De scheiding tussen de laatste twee categorieën is misschien de 
vreemdste beslissing in de opzet van de catalogus van 1662. Onder Historici 
omnis generis et nationis mixtum vinden we vooral contemporaine geschiede-
nis. Hier staat van alles tussen, werken over de geschiedenis van Frankrijk en 
Engeland, maar ook van Spanje, Catalonië en de Nederlanden,609 terwijl een 
werk over de Huzarenoorlogen of over de geschiedenis van de Gothen evenmin 
ontbreekt.  
  De geschiedenis van Pannonië en de Oriënt (Historici Pannoniae et orien-
talum) is nog meer een allegaartje. We vinden er bijvoorbeeld de Historia uni-
versalis van Boxhorn (toch niet zo specifiek oosters) en Hugo de Groots De mari 
libero.610 Waarom De mari libero in deze categorie is geplaatst is onduidelijk. De 
politieke afdeling of tenminste Recente Europese geschiedenis zou logischer zijn 
geweest. Ongeveer een kwart van de rubriek beslaat werken over de geschie-
denis van Italië (waarvan er ook in de categorie Algemene geschiedenis zijn te 
vinden), een kwart betreft Hongarije en de landen die onder dat bestuur vallen, 
een kwart het Ottomaanse rijk en onder het laatste kwart vallen bijvoorbeeld de 
geschiedenis van China en India (Brazilië is weer onder Algemene geschiedenis te 
vinden). 
  Opvallend is de kleine rol die uitgevers uit de Nederlanden hier spelen. Van 
de 47 ingangen zijn er in de Recente Europese geschiedenis slechts vier uit de 
Republiek (niets uit de Zuidelijke Nederlanden) en wat betreft de geschiedenis 
van het Oosten zijn er van de 64 titels slechts vijf uit de Republiek (wederom 
niets uit de Zuidelijke Nederlanden). 
  Nog opvallender onder deze negen titels is het gebrek aan auteurs uit de Ne-
derlanden of tenminste auteurs die op een of andere manier gelieerd zijn aan de 

609  Famiano Strada – De bello Belgico, 1647, Rome, F. Corbelletti; Guido Bentivoglio – 
Della guerra di Fiandra, 1645, Venetië, Giunti e Baba, twee delen (Bibliotheca Zriniana 47 en 
48).
610  Werk uit 1633, door uitgever Elzevier (Bonaventura en Abraham) samengebonden met 
Paullus Merula’s De maribus. Het betreft de Groots juridische  legitimatie van het kapen en 
plunderen van Portugese schepen in de Straat van Singapore door de VOC. Of het boek 
ook gelezen is weten we niet. Het staat in de catalogus van 1662 vermeld, maar is niet meer 
aanwezig. 
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Nederlanden (zoals we zagen bij de tot nu toe besproken afdelingen). Slechts 
drie boeken hebben een Nederlandse auteur: Boxhorns Historia universalis, Van 
Baerle’s Brasilia en de samenbundeling De mare libero van Grotius met Merula’s 
De maribus. Van Baerle’s Brasilia beschrijft de periode waarin prins Maurits be-
stuurder was in Brazilië (1636-1643), de werken van Merula en Grotius hebben 
alles met zeerecht en niet zoveel met oosterse geschiedenis te maken, Boxhorn, 
de hoogleraar politicologie aan de universiteit van Leiden geeft meer een hoog-
geleerd exposée over het verloop van de geschiedenis als geheel. 
  Het is opmerkelijk dat geen van deze drie boeken een degelijke studie be-
treft van een land, een regio of een bepaalde politieke situatie in Europa in de 
laatste honderd jaar. Kwam het onderzoek naar de contemporaine Europese 
geschiedenis er in de Republiek maar bekaaid van af? De gegevens die de STCN 
aanlevert bevestigen dit vermoeden, althans voor zover het over de geschiedenis 
van Zuid-Oost Europa gaat. Van de bijna honderd titels die tot het jaar 1700 
in de Nederlandse Republiek werden uitgegeven verscheen meer dan de helft 
in het Nederlands en slechts een kwart in het Latijn. De meeste van die titels in 
het Latijn zijn afkomstig van buitenlandse auteurs. Een voorlopige conclusie is 
dat de contemporaine geschiedschrijving in de Republiek geen hoge status had. 
Het refereerde eerder aan de actualiteit en werd eerder gezien als een commen-
taar daarop dan als een eigen discipline  met een eigen methodiek.611 
  Gaat het hier om de wet van de remmende voorsprong? Vanaf het einde van 
de zestiende eeuw kende Leiden een internationaal gerenommeerde latinistiek. 
De klassieke filologie was het focuspunt en actuele politeke en militaire zaken 
werden ook vanuit dit perspectief geanalyseerd.612 En als er al geschiedschrijving 
werd gepleegd, ging de voorkeur vaak uit naar het grote gebaar, de universele 
geschiedenis, die bijvoorbeeld Marcus Boxhornius en Georg Hornius hebben 
geprobeerd te schrijven.613 Zo komt de concrete contemporaine geschiedenis 
van het Europese continent er stiefdochterlijk van af. Er verschijnen geen stan-
daardwerken over facetten van de recente Europese geschiedenis, die vanuit de 

611  Opmerkelijk is dat Latijn rond 1670 ineens wordt vervangen door Frans: voor 1670 zijn 
er nauwelijks Franstalige uitgaven op dit gebied, na 1670 nauwelijks Latijnse. Dit doet nog-
maals vermoeden dat de teruggang van het Latijn zich niet langzaam maar zeker voltrok (‘un 
peu partout’), maar dat er sprake is van een plotselinge omwenteling na een langere periode 
van status quo.  Het Nederlands behoudt in dit segment al die tijd hetzelfde aandeel: ruim de 
helft.
612  Zie bijvoorbeeld de invulling van de leerstoel politicologie door Daniel Heinsius (p. 
177). 
613  Al eerder deed Scaliger in Leiden onderzoek naar de kalenders en historische ijkpunten 
uit andere culturen, zoals die van de Chinezen en van indianenculturen om zo tot een univer-
sle chronologie te komen. 
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Republiek heel Europa over gaan.614  
  Het Huis Plantijn beperkte zich in Antwerpen in de zeventiende eeuw voor-
namelijk tot het publiceren van werken die de katholieke kerk gedienstig waren 
(dus geen contemporaine geschiedenissen).615 Wat we van Nederlandse uitgevers 
bij Zrínyi terug zien is het herdrukken van vaak al meer dan honderd jaar oud 
buitenlands historisch werk, zoals Historia rerum gestarum inter Ferdinandum et 
Joannem Ungariae [Geschiedenis van het konkrijk Hongarije van af Fedrinand 
tot Johannes] van János Zermegh (1500-1584), De turcarum origine, religione 
ac immanissima... [Afkomst, religie en aard van de Turken] van de Oostenrijkse 
humanist Cuspinianus (1473-1529, geschreven kort na de vernietigende ne-
derlaag van de Habsburgse legers tegen de Ottomanen bij de Slag van Mohács 
in 1526), en werken van Froissaert en Cominaeus, auteurs geboren in resp. de 
veertiende en vijftiende eeuw. En vinden we al een contemporaine geschiede-
nis, dan benadrukt die juist de passiviteit van de Nederlandse uitgevers. De 
uitgave van Zermeghs geschiedenis van Hongarije werd volledig gefinancierd 
door Ferenc Nádasdy.616 De graaf, die in 1671 samen met Péter Zrínyi wegens 
hoogverraad in Wiener Neustadt onthoofd werd, financierde wel vaker publi-
caties die Hongarije aangingen, niet alleen in Amsterdam, maar ook in Wenen 
en Frankfurt am Main.617

  In de Bibliotheca Zriniana vinden we van Nederlandse uitgevers op het ge-
bied van de contemporaine geschiedenis verder alleen wat gerecycleerde  oude-
re, buitenlandse successen. De enige echte uitzondering is Caspar van Baerle’s 
boek, over de Nederlandse bemoeienis in Brazilië. Hier zien we dat een klassiek 
filoloog wordt ingezet voor ‘de Nederlandse zaak’. Het boek geeft informatie 
over geografie, bevolkingsgroepen, flora en fauna in Brazilië, maar dient feitelijk 
een doel: nieuwkomers overreden de stap te maken naar de nieuwe kolonie, 

614  De Elzeviers gaven wel een roemruchte Republieken-serie uit, boekjes met informatie 
over de geschiedenis, cultuur, geografie enz. van een land.  Deze landenbeschrijvingen waren 
vrij zakelijke marktonderzoekingen, gericht op nieuwe markten met nieuwe gewassen en 
handelsproducten.  Zie: J.A. Gruys – De reeks ‘Republieken’ van de Elzeviers en Johannes de 
Laet, in: Dongelmans e.a. (2000), p. 77-106. Zrinyi bezat één deeltje uit deze serie: De im-
perio magni Mogolis sive India vera commentarius. E variis auctoribus congestus. Dit boekje uit 
1631 is niet meer aanwezig in de collectie. 
615  Wel oude kerkgeschiedenissen. Bijvoorbeeld een biografie van Luitprandus, een bisschop 
uit de tiende eeuw. Zrinyi bezat deze uitgave van Balthasar Moretus uit 1640, maar nam hem 
niet op in de catalogus van 1662. 
616  Het werd uitgegeven door Jacob Lepedius in Amsterdam, een uitgever voor deze ene 
gelegenheid blijkbaar. De STCN kent slechts één titel in één editie van hem en dat is het hier 
besproken werk. 
617  Zie ook de volgende paragraaf over Blaeu’s atlas.
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Nieuw-Holland.618 En dit kan misschien helpen te verklaren waarom het Eu-
ropese continent er zo bekaaid van af komt: de blik van de Nederlandse lezer 
is gericht op de werelden waar iets te winnen is en die liggen overzee en niet 
achter de rug. De nieuwsgierigheid van de gegoede burger die thuis een boek 
ter hand neemt, lonkt zijn aandacht niet naar het ‘oude continent’, maar naar 
de exotische gebieden.   
  Onder nummer 70 vinden we het (ook nog fysiek aanwezige) boek Eikón 
basiliké, van een anonieme auteur. Het is een verslag van de miserabele dagen 
die de afgezette Engelse koning Charles I in de gevangenis doorbracht, voor hij 
werd geëxecuteerd in 1649. Het boek werd met een vertaling in het Latijn rijp 
gemaakt voor het internationale publiek en in hetzelfde jaar door de Engelse 
monarchist Samuel Browne (of Broune)  op de markt gebracht.619 Browne had 
een uitgeverij in Den Haag, waar hij in ballingschap was. Zijn uitgeverij was 
een ontmoetingspunt vele andere Engelse ballingen.620 
  Het auteurschap van deze door hem uitgegeven titel is lange tijd aan niemand 
minder dan de koning zelf toegeschreven, maar onderzoeker Francis Madan 
schrijft het toe aan John Gauden (1599?-1662).621 Gauden was een katholiek 
bisschop, die vreemd genoeg regelmatige pamfletten publiceerde voor de Church 
of England. Deze merkwaardige combinatie mag de anonimiteit verklaren. Er 
heerste in deze jaren een heuse publiciteitsoorlog rond de koning. Claude Sau-
maise deed ook mee. Hij schreef anoniem (maar waarschijnlijk nog gesponsord 
door de koning) Defensio regio pro Carlo I, waarin de absolute monarchie wordt 
verdedigd, waarop Milton in 1651 reageerde met zijn befaamde A defence of the 
people of England,622 waarin hij zich sterk maakte voor de rechten van het parle-

618  Voor de aanschaf van dat boek had Zrínyi wel een zeer speciale reden, die het verdient 
om in een aparte paragraaf uit de doeken te worden gedaan. Zie p. 287-292.
619  Hoe belangrijk deze publicatie werd gevonden blijkt uit het feit dat het boek in dit ene 
jaar 1649 in de Republiek in maar liefst twaalf edities verscheen. Daaronder zijn er vijf in 
het Nederlands, waar de uitgever Hartgerszoon steeds achter zit. Er verscheen dat jaar ook in 
het Franse Rouen een editie. Van de verschillende edities zijn volgens de STCN in totaal 38 
exemplaren bewaard gebleven. Het exemplaar in de Bibliotheca Zriniana is daar niet bijgere-
kend.
620  Browne verkeerde dichtbij het centrum van de macht. Zijn broer was de dienstdoend 
geestelijke in het huis van Mary Stuart, de vrouw van Willem II en dochter van de geëxecu-
teerde koning Charles. Marika Keblusek heeft bij meerdere gelegenheden over Browne ge-
schreven, o.a. in: Boeken in de hofstad : Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw. - [Haarlem] : 
Historische Vereniging Holland ; Hilversum : Verloren, 1997.
621  Ook STCN schrijft het auteurschap van het boek toe aan de koning zelf.
622  De uitgave van dit werk doet nauwelijks onder voor dat van Browne. Het verscheen in 
de Nederlandse Republiek in het jaar 1651 in maar liefst tien edities. Dat dit werk blijkbaar 
controversieel was in de Nederlandse republiek blijkt uit het feit dat het uitgeverschap zeer 
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ment.623 
  De uitgave van dit boek heeft niets meer te maken met geschiedenis, maar 
staat in het hart van de actuele kwestie, die overal in Europa onzekerheden en 
onlusten loswoelde en felle discussies veroorzaakte: één sterke man met kans op 
escalatie van onrecht of een fijnere afstemming van krachten met het gevaar van 
chaos en anarchie? En welke mate van tolerantie dient te worden ingeruimd 
voor belijders van andere confessies? Voor hachelijke publicaties als het hierbo-
ven besprokene was de Republiek een van de gunstigere lokaties in Europa. Dit 
was geen geschiedenis, maar een open politieke zenuw, waar de Nederlandse 
uitgevers graag de vinger op legden. De uitgave van Broun schurkt qua thema-
tiek nauw aan tegen Grotnitz von Grodnau of Rosenhane’s explosieve boekje, 
namelijk bij de vraag of de macht moet komen te liggen bij één koning of bij 
meerdere belanghebbenden. De apologie van de monarchie in Imago Regis staat 
natuurlijk lijnrecht tegenover Rosenhane’s (impliciete) pleidooi voor pluralis-
me. Toch is het werk niet minder controversieel. Om deze redenen zou het 
logischer zijn geweest dit werk onder te brengen in de politieke sectie van de 
catalogus. 

Sarpi – katholieken tegen het concilie van Trente
Nederlandse uitgevers hadden een lucratieve troef in handen - de uitgave en 
verkoop in heel Europa van boeken die de wereldlijke of geestelijke machten 
onwelgevallig waren. Iets dergelijks vinden we bij een werk van de Venetiaan 
Paolo Sarpi (1552-1623), dat ook in Zrínyi’s boekenkast heeft gestaan. Ach-
ter de boektitel Historiae Concilii Tridenti (Geschiedenis van het Concilie van 
Trente) gaat een strijd schuil, die letterlijk op leven en dood werd gevoerd. 
Het Vaticaan eiste in 1606 dat de Venetiaanse republiek wetten zou intrekken, 
waarin was vastgelegd dat er voor het stichten van congregaties en kerken aan 
het stadsbestuur toestemming moest worden gevraagd. Toen dit werd afgewe-

onduidelijk is. De STCN kan slechts gissen en plaatst vraagtekentjes achter diverse uitgever-
snamen. In de jaren erna volgden er nog vier edities. Daarna bleef het stil. Van Milton zijn in 
de STCN dan alleen nog maar zeventien verschillende edities (in verschillende talen) bekend 
van zijn Paradise lost, allen uitgegeven in de achttiende eeuw. De STCV geeft voor Milton 
geen enkele referentie. Voor de publicatiegeschiedenis rond de Engelse koningskwestie bij 
Milton en Saumaise, zie: H. Scherpbier – Milton in Holland (Amsterdam, 1933 [1978], F.F. 
Madan – A revised bibliography of Salmasius’s ‘Defence Regia’ and Milton’s ‘Pro Populo An-
glicano Defensio’, in: The library 9 (1954), p. 101-121; W.R. Parker – Milton. A biography, 2 
dln (Oxford, 1968); L. Miller – Milton and Vlacq, in: The papers of the Bibliographical Society 
of America 73 (1979), p. 145-207. 
623  De val van de koning betekende ook de val van de eerder genoemde Farnaby, die goede 
relaties met de koning had onderhouden. Van hem was de uitspraak dat het beter is één ko-
ning te hebben dan vijfhonderd.
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zen dreig de paus Paulus V met excommunicatie en allerlei verboden. Hierop 
beloofde de Senaat van Venetië alle priesters te beschermen die haar in deze 
strijd wilden bijstaan. Sarpi, zelf priester en geleerde, was vanaf dat moment in 
de frontlinies te vinden met juridische argumentaties en publicatie van oudere 
werken die de pauselijke autoriteit bestreden. Hij  pleitte voor de onderwerping 
van de geestelijkheid aan de wereldlijke macht. Toen het Vaticaan zich gedwon-
gen zag om bakzeil te halen omdat andere katholieke staten de vingers niet 
wilden branden aan dit probleem, werd Sarpi gepromoveerd tot raadslid van de 
stadsstaat. Sarpi werd door zijn compromisloze stellingname een controversiële 
figuur. In 1607 werd er nog een moordaanslag op hem verijdeld, maar iets later 
dat jaar slaagt de actie wel deels: Sarpi werd zwaar gewond. Nauwelijks verhuld 
achter de aanslagen zaten paus Paulus V en diens neef, kardinaal Scipio Borg-
hese. Scarpi bleef doorgaan met het publiceren van kritische geschriften over de 
katholieke kerk. 
  Het boek, dat onder nummer 75 in de Bibliotheca Zriniana stond, maar dat 
verdwenen is, richt haar vuurpijlen op de pauselijke Curia. Het stelt dat de 
besluiten van Trente geen verzoening met het protestantisme tot doel hadden, 
maar een voortzetting van het conflict. Het boek behandelt kerkgeschiedenis als 
politieke geschiedenis en presenteert de motieven en besluiten van het Concilie 
van Trente in een bitter-realistisch daglicht. Sarpi’s boodschap was de protestan-
ten welgevallig. John Milton noemde hem ‘de grote ontmaskeraar.’624 Milton 
kon het werk uit de eerste hand krijgen, want de eerste druk van het boek was 
in 1619 in Londen verschenen. Zrínyi bezat de drie jaar jongere editie uit 1622, 
van de Elzeviers in Leiden.625

624  Peter Burke: The great unmasker Paolo Sarpi, History Today 15 (1965, p. 430).
625  Als functionaris van de Venetiaanse staat zette Sarpi zich ook in voor het beëindigen van 
de wapenstilstand tussen de Nederlandse opstandelingen en de Spaanse kroon, waar ook de 
contra-remonstranten voor pleitten. Daarmee zou namelijk Spaans Habsburg op adem ko-
men en zou het ‘fundamentalistisch katholieke’ machtsblok van de twee Habsburgen en het 
Vaticaan de handen vrij krijgen in zuidelijk Europa. Volgens historici als Trevor Roper was 
Venetië uit op een pan-Europese oorlog om dit machtsblok te verzwakken. Zij beweren dat 
de beëindiging van de Spaans-Nederlandse wapenstilstand in 1621 de werkelijke catalysator 
is geweest voor een ontketening van de Dertigjarige Oorlog. Sarpi heeft bij deze processen 
een rol gespeeld. Hij poogde de resultaten van de Synode van Dordrecht ten gunste van de 
gomarianen te beïnvloeden en is met James Carleton en Daniel Heinsius betrokken bij de 
obstructie tegen Oldenbarnevelt, de ‘hoofdschuldige’ van de wapenstilstand. Meer hierover: 
Webster G. Tarpley – Paolo Sarpi, his networks, Venice and the coming of the Thirty Years’ War 
(UMI, 2009). Dit boek bevat ook een uitstekende bibliografie met meer werk over Sarpi. Zie 
ook: Webster G. Tarpley - The War of the League of Cambrai, Paolo Sarpi and John Locke. New 
Federalist, March 18, 1996, 
http://tarpley.net/online-books/against-oligarchy/the-war-of-the-league-of-cambrai-paolo-sar-
pi-and-john-locke/; geraadpleegd op 27-10-2013. 
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De redactie over het werk werd gevoerd door de Kroaat Marco Antonio de 
Dominis, die eerst bisschop in Senj en Split was, maar vanwege zijn kritische 
houding ten opzichte van de moederkerk was uitgeweken naar Londen. Paus 
Gregorius XV beloofde hem gratie, waarna hij naar Rome terugkeerde. Maar 
snel nadat de Dominis aankwam, stierf deze paus. De volgende paus kende 
minder genade. De Dominis belandde in de gevangenis, waar hij ook spoedig 
zou sterven. 
  Gevangenschap voor de Dominis en de moordaanslagen op Sarpi: het geeft 
aan hoe riskant een publicatie als deze was. Terwijl men met publicatie elders 
in Europa ernstig gevaar liep, kon dit werk in de Republiek zonder veel pro-
blemen gedrukt worden. En de Nederlanders vonden er markten voor in heel 
Europa. Bijvoorbeeld bij de lezer Zrínyi. Sarpi’s werk vertegenwoordigt veel 
van waar Zrínyi voor staat: een post-machiavelliaans raison d’état denken: staat 
boven kerk en wat betreft de eigen persoon een positie binnen de katholieke 
kerk, maar buiten de heersende contrareformatorische ideologie.  Dat Zrínyi 
dit boek in zijn catalogus liet opnemen (en niet ander theologisch werk, zoals 
de middeleeuwse kerkgeschiedenis van Luitprandus) lijkt er nogmaals op te 
duiden dat die lijst een getrouwe weerspiegeling vormt van wat voor hem het 
neusje van de zalm was en niet slechts een opsomming van alle boeken die er 
bij hem aanwezig waren. Het feit dat dit boek, dat Zrínyi de nodige kennis en 
argumenten verschafte voor de koers die hij ontwikkelde, alleen in voor hem 
periferale uitgeversculturen als Nederland en Engeland uitgegeven kon worden, 
geeft aan hoeveel belang deze uitgeverscultuur voor hem heeft gehad.  

Geschiedschrijving voor en na het einde van de Middeleeuwen
Het laatste boek dat in dit kader wordt besproken is een om meerdere redenen 
frappant boek. Twee auteurs, Froissaert en Cominaeus, zijn weliswaar broeder-
lijk samengebonden in één band, maar ze hebben niet veel met elkaar gemeen. 
Cominaeus mag een eeuw na Froissaert geboren zijn, maar wat hen vooral 
scheidt is dat ze emblematisch zijn voor de volstrekt verschillende wijzen van 
geschiedschrijving van twee aparte tijdperken. 
  Froissaert (ca. 1337- ca. 1405) schrijft de geschiedenis van het eerste deel 
van de Honderdjarige Oorlog (1339-1453) en hij doet dat op de wijze zoals 
dat een middeleeuws kroniekschrijver betaamt: een opsomming van gebeur-
tenissen, zonder te wijzen op intrinsieke verbanden, motieven voor bepaalde 
handelingen of beslissingen. Cominaeus, ofwel Philippe de Commines of Filips 
van Komen (1447-1511) is een Franstalige Vlaming, die kan worden gezien als 
de initiator van een geschiedschrijving en een wijze van politiek denken die ty-
perend zal worden voor de nieuwe tijd. Hij schrijft over de recente geschiedenis 
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vanuit zijn eigen rol daarin en doet daarbij een soort introspectief verslag van 
het spel van de macht. 
  De Commines beschrijft zijn wederwaardigheden, eerst aan het Bourgondi-
sche hof van Karel de Stoute, later als begunstigde van diens aartsvijand Lode-
wijk XVI. Daar raakte hij uit de gunst, werd toch weer in genade aangenomen, 
maar zou nooit meer die intieme band met de vorst bereiken, die hij eerder had. 
Als De Commines dit alles beschrijft doet hij dit nooit om zich te rechtvaar-
digen of beter voor te doen dan hij is. Het lijkt hem erom te doen om zonder 
enige verontwaardiging (terwijl hij toch het een en ander verloren had) te laten 
zien hoe de machinaties van de macht in elkaar staken. 
  Een dergelijk perspectief op het politieke bedrijf is ten tijde van de publicatie 
(rond 1521), maar zeker ten tijde van het schrijven (rond 1498) een bijzonder-
heid. Zoals we zagen in het gedeelte over de politieke sectie van de Bibliotheca 
Zriniana, overheerste in de middeleeuwen, waar De Commines nog met een 
been in stond, het ciceronianisme, dat de macht legitimeert door het goede 
te doen. Een slogan als die van De Commines: “Car ceux qui gagnent en ont 
toujours l’honneur” is ondenkbaar bij een dergelijke ethische legitimatie van de 
macht. 
  Pas na Machiavelli’s posthume publicatie van Il Principe 1532 kwam de geest 
uit de fles. Het is verleidelijk een paar extra verbanden te trekken. De Commi-
nes zou, nadat hij eerst in gevangenschap werd gehouden, onder meer in de be-
ruchte ijzeren kooi, weer door Lodewijk in genade worden aangenomen, maar 
zonder de bevoorrechte positie die hij eerder had. Hij werd er als spion op uit 
gestuurd, vooral naar de oorlogen die in Italië woedden. Dit zijn dezelfde oorlo-
gen, die de 22 jaar jongere Machiavelli als jongeman heeft gekend. Machiavelli 
had in de periode 1498-1512 diverse bestuursfuncties in Florence en schreef 
zijn Il Principe in 1513, nadat de de Medici’s de macht hadden terugveroverd en 
Machiavelli uit al zijn bevoegheden was ontheven. Een zeer opmerkelijke paral-
lel. Is beider kijk op het politieke bedrijf in dezelfde poel tot rijping gekomen? 
  Beide politieke denkers hadden hun ervaringen opgebouwd in de nabijheid 
van hen die de absolute macht hadden, beiden ontwikkelden een  pragmatische 
en praktische kijk op de politiek. Beiden poogden hun lezer te onderwijzen in 
staatsmanschap, maar de Commines refereert minder dan Machiavelli aan het 
recht dat de sterkste heeft.626 Anders gezegd, hij denkt minder in termen van 
afdwingen door militair machtsvertoon. 
  Ook dit werk hoort thuis in de politieke sectie van Zrínyi, veel meer dan dat 

626  Zo schrijft Machiavelli de grootheid van Rome toe aan de gewoonte om omliggende ste-
den na verovering volledig te vernietigen. De bevolking van die stad zal worden opgenomen 
in Rome, waardoor die stad nog imposanter wordt. Zie: Discorsi: boek II, hoofdstuk 3. 
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van Breuché de la Croix, dat blijft hangen in ciceronianisme. We hebben ook 
gezien dat er in Zrínyi’s bibliotheek een keur aan post-machiavelliaanse denkers 
te vinden is (o.a. Lipsius, Clapmar, Silhon) en dat dit machiavellisme light zich 
vaak baseert op de Romeinse historicus Tacitus. Nu zien we dat de zestien-
de eeuw niet alleen Machiavelli en post-machiavellisten kende, maar ook een 
Vlaams pre-machiavellist van formaat. 

Zrínyi en het pre-machiavellisme
De Commines komt maar liefst drie keer voor in de Bibliotheca Zriniana. Als 
integrale tekst is het boek tweemaal aanwezig 627 en het boek wordt ook nog 
eens uitgebreid samengevat in Les oeuvres de Jean Sleidanus,628 de samensteller 
en commentator van het duoboek Froissaert en De Commines. Dat De Com-
mines voor Zrínyi interessant was als machiavellist vóór Machiavelli kan met 
recht worden uitgelegd als een staaltje achteraf hineininterpretieren. Dat geldt 
evenzeer voor de redenen waarom Zrínyi dit boek las. Met zekerheid is er niet 
veel te zeggen. Het ontbreekt ons aan directe referenties van Zrínyi naar deze 
auteur en het is niet duidelijk hoe De Commines in de zeventiende eeuw werd 
gelezen. Het feit dat hij door de zestiende-eeuwse tekstbezorger Sleidanus in 
een band werd verenigd met de pur sang middeleeuwer Froissaert zegt niet zo-
veel. Het is rond 1530 dat Sleidanus deze editie voor het eerst uitbracht, een 
tijd dat er nog geen sprake was van enige Machiavelli-receptie.629 Die kwam pas 
goed op gang in de tweede helft van de zestiende eeuw. Zestiende en zeventien-
de eeuwse uitgevers, onder wie Blaeu, namen klakkeloos Sleidanus’ editie over, 
waarschijnlijk omdat dat eenvoudig en goedkoop was. 
  Een mogelijke interpretatie ligt bij Zrínyi’s fascinatie voor de machtsstructu-
ren aan het Franse hof.630 In al Zrínyi’s eigen teksten zien we dat voor hem de 
vraag wat politieke macht is en hoe die gelegitimeerd kan worden zich juist con-
centreert op het Franse hof. In dat opzicht staat het motief voor het verwerven 
van deze tekst in één lijn met de teksten van Breuché, Rosenhane, de Silhon en 
anderen. 
  Nu zou je kunnen tegenwerpen dat Froissaert even vaak voorkomt. Het is 
echter een feit dat Zrínyi voor het overige in zijn bibliotheek geen enkele be-

627  In de catalogus van 1662 in de A-sectie en ook fysiek aanwezig is de Amsterdamse uit-
gave van Blaeu uit 1656 en in de C-sectie (waar we eigenaarschap niet met zekerheid kunnen 
vaststellen: Miklós of zoon Ádám) is de Hannau-editie van 1619 opgenomen.
628  1597, Jacob Stoer, Genève. 
629  Hoewel aartsbisschop Pole suggereerde dat manuscripten van Machiavelli nog voor Il 
Principe en Discorsi koning Hendrik VIII op het verkeerde pad brachten. Il Principe  verscheen 
immers pas in 1532.
630  Zie p. 207-209 alhier. 
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langstelling toont voor de middeleeuwen, maar voor denkers over de staat en 
over macht des te meer. Eerder zou het plausibel zijn te zeggen dat Zrínyi en het 
zeventiende-eeuwse enthousiasme voor de uitgave van dit boek op het conto van 
Sleidanus zijn toe te schrijven. Hij had een zekere reputatie als historicus van de 
Reformatie en van het Concilie van Trente. Zrínyi heeft in totaal vier boeken 
van hem: naast de twee Froissaert-De Commines uitgaven en het genoemde 
Verzamelde werk en ook een eigen tekst van Sleidanus met de bekende, voor 
Zrínyi zo belangrijke problematiek: De statu religionis et reipublicae, uitgegeven 
in 1566.631 Beide laatste boeken zijn echter ook oud genoeg om verzameld te 
kunnen zijn door Miklós’ protestantse grootvader György IV, wat ook goed in 
diens protestantse profiel zou passen.

631  Bij Theodosius Richelius in Straatsburg.
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Geografie: de wereld van Blaeu

De atlassen van Plantijn en Blaeu horen vermoedelijk bij de best bewaard ge-
bleven oude boeken en kunnen zich vleien in het zeer selecte gezelschap van 
boeken die ononderbroken bewonderd zijn geweest. 632 In de tijd van uitgave 
zelf moet men geïmponeerd zijn geweest door de noviteit, misschien door het 
feit dat men de hele wereld in één boek had vastgelegd, maar kort daarna vin-
gen ze een zeer gewaardeerd gepensioneerdenleven aan als schitterend antiek 
curiosum.633 Zo bezat de bibliofiel Valvasor de eerste editie van een werk van 
geograaf Abraham Ortelius, uitgegeven bij Plantijn in 1570. Dat boek was al 
zo’n honderd jaar oud in de tijd dat Valvasor het aanschafte.634 Ook de Orte lius-
uitgave van 1595 in de bibliotheek van de familie Drašković is waarschijnlijk 
veel later aangeschaft. Vaak werden atlassen overgeërfd of binnen de familie- en 
vriendenkring aan elkaar doorgegeven. Andere keren was er sprake van een con-
temporaine aanschaf, zoals bij Pálffy 635 en Zrínyi. Zrínyi bezat ook een Orteli-
us-atlas uit 1584, misschien een erfstuk. Maar zoals we al zagen bij de literatuur 
in het Latijn,636 zocht Zrínyi naar de nieuwste edities als aanvulling. Hij bezat 
maar liefst zes Blaeu-atlassen uit de periode 1645-1654.637

632  Over de kaartenmakerij en -handel van de firma Blaeu: Marijke Donkersloot-de Vrij – 
Drie generaties Blaeu. Amsterdamse cartografie en boekdrukkunst in de zeventiende eeuw (Amster-
dam, 1992); Kees Zandvliet – Mapping for money. Maps, plans and topographic paintings and 
their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries (Amsterdam, 1998); 
Djoeke van Netten – Koopman in kennis. De uitgever Willem Jansz. Blaeu in de geleerde wereld 
van zijn tijd (Zutphen, 2012). 
633  Deze atlas werd ook wel gebruikt om machthebbers gunstig te stemmen. Zo schonken 
de jezuïeten hem aan het Perzische hof. Zie: J. Jennes – Invloed der Vlaamsche prentkunst in 
Indië, China en Japan tijdens de XVI en XVII eeuw (Leuven, 1943), p. 33-69. 
634  Valvasor bezat ook de Duitse editie van deze atlas uit 1580. Anders dan Zrínyi beschikte 
hij niet over een contemporaine uitgave.
635  Blue Blood (2005/2007), p. 140.
636  Zie p. 178. Over Nederlandse  verzamelaars van kaarten en atlassen verschaft Cornelis 
Koeman  gegevens in hoofdstuk 2 en 3 van Collection of maps and atlases in the Netherlands. 
Their history and present state (Leiden, 1961). 
637  Bij het bibliograferen van de atlassen heeft het team Klaniczay enkele fouten gemaakt. 
Zo vermeldt de catalogus van Klaniczay dat vier van de zes Blaeu-atlassen verdwenen zijn, 
maar dit is niet waar. De ‘verdwenen’ exemplaren worden niet bewaard op de afdeling Oude 
Boeken van de Nationale en universiteitsbibliotheek, maar op de afdeling met cartografisch 
werk. Het gaat om BZ 1, 2, 3, 4 (K 226*, 227*, 228*, 229*). Zie bijlage III – mijn bibliogra-
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Blaeu maakte veel gebruik van het cartografische werk van Mercator,638 maar 
het proces van het accuraat in kaart brengen van de wereld was allerminst vol-
tooid.639 Vermogende kopers, reizigers en geleerden waren direct betrokken 
bij de totstandkoming ervan. Zo publiceerde Nicolaes Witsen in 1690 een 
kaart van Centraal-Azië, en twee jaar later een omvangrijke toelichting daarbij,  
Noord en Oost Tartarye genaamd. Dit werk kwam tot stand op basis van een 
wereldwijd netwerk aan informanten, onder wie Maerten Gerritz., die in 1643 
de Koerileneilanden verkende en Witsens neef Andrej Winius, die tolk en ver-
trouweling was van de tsaren Aleksej en Peter de Grote.640 Ook Blaeu liet zich 
informeren door een dergelijk netwerk van correspondenten en dit netwerk 
scheert rakelings langs Miklós Zrínyi en zijn broer Péter . 
  Zo is daar Ferenc Nádasdy, met Péter  Zrínyi de hoofdrolspeler bij de plannen 
om Hongarije en Kroatië koste wat het kost los te weken uit het Habsburgse 
weefsel, wat de twee in 1671 in Wiener Neustadt met opgehanging moesten 
bekopen. Ferenc was een belangrijke klant van Blaeu. Ze onderhielden een 
briefwisseling, waarbij Blaeu de Hongaarse magnaat aansprak met patron. Al 
eerder zagen we dat Ferenc in Amsterdam een boekuitgave van Zermegh finan-
cierde641 en ook hier zijn er aanwijzingen dat hij meer was dan alleen een goede 
koper. De hoge rechter bezat niet alleen Blaeu’s Atlas Maior uit 1662, maar ook 
de slechts twee jaar daarna uitgegeven atlas Regni Hungariae. Deze atlas van 
de Hongaarse gebieden werd door Blaeu ook opgedragen aan zijn ‘patron’ Ná-
dasdy, een aanwijzing dat Nádasdy betrokken was bij de financiering van deze 
uitgave. Een extra indicatie daarvoor vormt het feit dat de begrenzingen van 

fie van de neerlandica in de Bibliotheca Zriniana volgens de vingerafdrukmethode.
Merkwaardig is dat de STCN 1650 als oudste editie van Blaeu’s Theatrum orbis terrarum op-
geeft, terwijl Zrínyi vier delen van een editie van 1645 in bezit had. 
638  Gerard Mercator (1512-1594) was degene die (in 1569) de cylindrische projectie, het 
stelsel van lengte- en breedtegraden, ontwikkelde om de bolvorm accuraat op het platte vlak 
weer te geven. Ook was hij  degene die het woord ‘atlas’ in de huidige zin introduceerde, een 
boekwerk met een verzameling kaarten van de wereld. Verschillende adelijke geslachten in 
oostelijk Europa bezaten een atlas van Mercator, bijvoorbeeld de Pálffy’s. Helaas is Mercator 
niet opgenomen in het bestand van de STCV, zodat de editiegeschiedenis daar onduidelijk 
blijft. De STCN telt 65 edities van zijn cartografische werk, allen postuum uitgegeven (de 
eerste editie is van 1605). De uitgever is meestal Blaeu of Janssonius. 
639  Overigens nog steeds niet. Op het moment van dit schrijven (eind november 2012) is 
een Australisch onderzoeksteam erachter gekomen dat het op vele atlassen in de Indische Oce-
aan ingetekende Sandy Island helemaal niet bestaat.
640  Zie: Emmer en Gommans (20120, p. 91 en I. Wladimiroff - De kaart van een verzwegen 
vriendschap: Nicolaes Witsen en Andrej Winius en de Nederlandse cartografie van Rusland (Gro-
ningen, 2008). 
641  Zie p. 266.
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Hongarije hier anders afgebeeld staan dan in de gangbare atlassen en landkaar-
ten van die tijd. Het gaat niet toevallig juist om gebieden die onder Nádasdy’s 
beheer vielen (westelijk Hongarije en het Trans-Donau-gebied). Nadat Ferenc 
aan de strop zijn einde had gevonden, werd al zijn bezit geconfisceerd. Daarna 
kocht de wel aan Wenen loyaal gebleven hertog Pál Esterházy al diens landgoe-
deren, kastelen en overige bezittingen in westelijk Hongarije op. Daarom zijn 
de Nádasdy-atlassen nu in de Esterházy-bibliotheek te vinden.
  Blaeu maakte voor zijn atlassen gebruik van een wijd netwerk aan betrok-
kenen. Een van hen was Ivan Lučić (Ioannes Lucius), de man die als eerste 
in Kroatië de geschiedschrijving in de moderne zin van het woord bedreef. 
Hij maakte kritische analyses van oudere teksten, met name uit de Romeinse 
en Byzantijnse tijd. Zijn baanbrekende geschiedenis van Kroatië en Dalmatië, 
De Regno Dalmatiae et Croatiae, libri sex, werd voor het eerst uitgegeven door 
Johannes Blaeu, in 1666. Lučić had het werk eerst aan Italiaanse uitgevers aan-
geboden, maar die hadden het geweigerd omdat ze het te lijvig en de uitgave 
te prijzig achtten. De contacten tussen Lučić en Blaeu bestonden allang. Lučić 
(Lat. Joannes Lucius, It. Giovanni Lucio) was een eminent kenner van de Ro-
meinse oudheid en docent aan het Collegium Romanum. Hij had met Johannes’ 
broer Cornelius al vriendschap gesloten tijdens diens verblijf in Rome en later 
stond hij ook Johannes’ zonen Guilielmus en Petrus ten dienste tijdens hun 
verblijf in dezelfde stad, waarvan Blaeu ook in zijn opdracht aan de auteur bij 
de uitgave van het boek getuigt: 
Hooggewaardeerde Heer Ivan Lučić, Johannes Blaeu groet U!
Die vriendschap, hooggewaardeerde, die je destijds in Rome met mijn overle-
den broer Cornelis hebt gesloten, alsmede de gastvrije ontvangst waarmee Je 
mijn zonen Willem en Peter tegemoet bent gekomen, hebben mij helemaal 
overtuigd van Je vriendschap voor mijn familie. In het bijzonder kwam ik dat 
te weten bij Je aanbod om met mijn letters Je Dalmatische onderzoeken te 
drukken, toen je de monumenten van Je befaamde vaderland, sinds eeuwen 
gesluierd in een dikke mist, aan het daglicht bracht. Ik draag ze Jou over, nu 
het werk is voldaan, mijn ziel is dankbaar, als een symbool van eeuwige vriend-
schap; want ze behoren aan Jou toe, omdat ze echt van Jou zijn, ik heb er niets 
aan bijgedragen, behalve dat ik die met mijn letters aan de geleerde wereld 
bekend heb gemaakt. Als deze bijdrage Je lief is, waaraan ik in het geheel niet 
twijfel, vertrouwend op Jouw gewoonlijke goedertierenheid, neem ik dat als 
allerhoogste dank, Ik groet je, hooggewaardeerde Heer, blijf in Je gedachten 
altijd bij me.“
Amsterdam, 12 september 1667  642   

642  “Clarissimo viro D. Ioanni Lucio Ioannes Blaeu salutem. 
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Maar vriendschap zal niet het enige motief zijn geweest voor deze kostbare uit-
gave. De zakenman was op de hoogte van Lučić’ grote reputatie als kenner van 
de antieke wereld, waarvoor in de zeventiende eeuw een grote belangstelling 
bestond, maar rekende ook op kopersbelangstelling omdat De regno Dalmatiae 
et Croatiae een gebied betrof dat deels door het Ottomaanse rijk veroverd, deels 
daardoor bedreigd was. 
  Met de uitgave van Dalmatiae et Croatiae werd het voorwerk  geleverd voor 
Lucius’ aandeel aan Blaeu’s Atlas maior. De samenwerking was door Blaeu van 
meet af aan bedoeld als dubbelproject: de uitgave van Lučić’ De Regno Dalma-
tiae et Croatiae, libri sex én het verkrijgen en vervaardigen van kaarten die zowel 
voor dit werk als de Atlas maior gebruikt konden worden. 
  De overzichtskaart van dit gebied die in de Atlas maior terecht komt is afkom-
stig van Lučić. Deze kaart, Illyricum hodiernum (‘het huidige Illyrië’), had Lu-
cius aangeleverd voor De Regno Dalmatiae et Croatiae. Hij is veel nauwkeuriger 
dan de tot dan toe in gebruik zijnde kaarten, vooral wat betreft de eilanden en 
de kustlijn. Ortelius had het voor de Kroatische gebieden nog gedaan met een 
kaart vervaardigd van het antieke Pannonië en Illyrië op basis van de Romeinse 
kaarten van Strabo en Plinius de oudere. Lučić maakte gebruik van een kaart 
die recentelijk  was gemaakt naar aanleiding van een eigendomsgeschil in het 
gebied, dat was uitgemond in een rechtszaak.643 
Ook voor andere bijdragen was het initiatief uitgegaan van Blaeu: 
Dr. Blaeu heeft me verzocht hem plattegronden op te sturen van iedere stad in 
Dalmatië, die hij wil afdrukken in zijn Atlas, omdat de kaart van heel Illyrië 
klein is en daar niet alle details op staan die nodig zijn voor wie ze exact wil 
leren kennen en de grenzen wil weten. Als u een bepaalde gedetailleerde kaart 
van Kroatië of de eilanden kent of van het schiereiland  van de gouverneur en 
van de omliggende plaatsen, verwerf die dan alstublieft voor mij, zodat ze met 

Amicitiam illam, Vir Clarissime, quam cum fratre meo Cornelio, jam fatis functo, olim Ro-
mae contraxisti, ex humanissimis tuis, quibus utrosque Guilielmus & Petrum filios ibidem 
excepisti, officiis, hucusque erga nostram familiam viguisse, plenissime expertus sum. Sed pra-
ecipue eam mihi notam facere voluisti cum lucubrationes tuas paestantissimas, quibus Patriae 
tuae illustrissimae monumenta, jam dudum densis obvoluta tenebris, in lucem pro traxisti, 
typis meis exarandis obtulisti. Eas ipsas jam absolutas in grati animi 7 perpetuae amicitatiae 
tesseram, tibi offero, tibi enim debentur, cum reverâ tuae sint, nihilque iis à me fit tributum 
quam quod eas Doctiorum orbi meis litteris communicem. Si grata haec fit oblatio, quod soli-
tâ tuâ benignitate fretus, nullus dubito, omne me tulisse punctum ex istimabo. Vale, Vir Cla-
rissime, & me amare perge. Amstelaedami, 12 Septembris, 1665.“ (Uit: Kurelac, 1994, p. 61). 
643  Het gaat om een kaart die in 1663 door Andrea Buffalini was gemaakt voor de Congre-
gatie van de Slavische of Illyrische St. Hieronymus te Rome (Congregatio S. Hieronymi Illyri-
corum seu Slavorum in Urbe), waarvan Lučić zelf weer voorzitter was.   
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de andere kaarten kunnen worden gedrukt.644

Het grootste deel van het kaartenmateriaal en de bijbehorende teksten had Blaeu 
zelf uit Rome meegenomen,645 maar Lučić hoorde zo lang niets van Blaeu, dat 
hij vreesde dat die in de tussentijd had afgezien van het project: 
Omdat ik op mijn vele brieven nog geen antwoord uit Holland heb gekregen, 
vrees ik dat de uitgevers Blaeu mij geen exemplaren van dit werk meer zullen 
sturen, zoals ze een jaar geleden hebben toegezegd. Waarschijnlijk hebben ze 
spijt van die belofte omdat ze vinden dat ze genoeg hebben gedaan door het 
werk zonder een financiële bijdrage van mij te drukken. Daarom weet ik niet 
of ze de correcties en de zesde en laatste kaart, van de gebieden Dalmatië, 
Kroatië, Bosnië en Slavonië hebben gedrukt…646

Hij wist echter niet dat Amsterdam in die jaren getroffen was door de pest en 
door de oorlog met de Engelsen en dat dit alles zijn tol eiste. Toen het boek in 
1666 uiteindelijk uitkwam was Lučić toch niet tevreden. Hij stuurde Blaeu een 
lijst met correcties en verbeteringen voor een nieuwe editie. Daarnaast wilde 
hij dat er allerlei historische landkaarten van het gebied zouden worden toe-
gevoegd, een stamboom en een tekst waarin het werk zou worden opgedragen 
aan graaf Péter Zrínyi. Wederom hoort hij lange tijd niets en Lučić schreef aan 
Péter  Zrínyi: 
In de tussentijd wilde ik Uwe Hoogheid erop wijzen dat mijn werk is gepubli-
ceerd voordat ik het nog eens kon doornemen en dat er daarom bij de eerste 
druk iets nagelaten is, vooral wat betreft de kaart van het huidige Illyrië, dwz. 
bij de regio’s Dalmatië, Kroatië, Bosnië en Slavonië. Deze kaart heb ik samen 
met de vele correcties, die in de tekst en de stamboom terecht zijn gekomen 

644  Brief van Lučić aan Marc Forstall, 23 juni en 28 juli 1668, Kroatisch archief, Archief 
familie Zrinski, 280, convuluut A, p. 11-12, in Kurelac (1994), p. 106. Lučić schreef Valerius 
Ponte en Marc Forstall meermaals over zijn correspondentie met Blaeu. Zie daarvoor: Bare 
Poparić – Pisma… Starine JAZU, [Brieven… Oudheden Joegoslavische Academie der Wetens-
chappen], boek XXXI, Zagreb, 1905, p. 276-320; Starine JAZU, boek XXXII, Zagreb, 1907, 
p. 1-91 en Miroslav Kurelac – Prilog Ivana Luciusa – Lučića povijesti roda Zrinskih… [Bijdra-
gen Ivan Lucius – Lučić’ geschiedenis van het geslacht Zrinyì], Zbornik historijskog zavoda 
JAZU, vol. 8, Zagreb, 1977, p. 101-132.  
645  Een deel was bij zijn vertegenwoordiger in Venetië achtergebleven.
646  “Non ricevendo io d’Olanda risposta a molte mie lettere, vo dubitando, che li Blaeu 
habbino tralasciato ogni pensiero d’inviermi le copie, che già un’anno fa mi scrissero volermi 
mandare; et che di ció pentiti, lì deve parere di haver fatto assai di haver stampato l’opera sen-
za mia spesa. E perciò non so anco se hanno stampato le correcioni, che li inviai, et l’ultima 
carte che e la sesta in ordine delle 4 Provincie Dalmatia, Croatia, Bosna i Slavona…”. (Brief 
van Lučić aan Valerius Ponte, 22 juni 1667, in Kurelac, p. 106). 
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gestuurd naar Amsterdam, naar de uitgever J. Blaeu en ik heb als antwoord 
gekregen, dat hij dit alles zal drukken.647 

 Blaeu schreef zelf de opdracht gewijd aan graaf Péter Zrínyi en voldeed ook 
aan alle andere wensen van Lučić, zoals het toesturen van een exemplaar van 
de atlas aan Zrínyi. In 1668 kwam de nieuwe editie van De Regno Croatiae et 
Dalmatiae uit, met alle wijzigingen en aanvullingen die Lučić gewenst had.648 

Deze geschiedenis laat zien onder welke omstandigheden het kaartmateriaal 
van Blaeu’s Atlas maior tot stand kwamen. Blaeu had Lučić gevraagd een kaart 
voor dit gebied voor te bereiden en Lučić baseerde zich op een zojuist gemaakte 
kaart. Die noemden zij nu Illyrica sivum Slavonia.  Er kwam een begeleidende 
tekst bij, die een samenvatting was van wat er te vinden is in De Regno Croatiae 
et Dalmatiae, de opdracht aan Péter Zrínyi werd toegevoegd, er werden nieuwe 
grenslijnen getrokken en de kaart werd ingekleurd. De wapenemblemen van 
Kroatië, Slavonië, Bosnië en Dalmatië, voorzien van kronen werden erbij ge-
plaatst, aldus suggererend dat deze gebieden met elkaar een eenheid vormden 
met de status van een koninkrijk, onder leiding van Zrínyi. In de eerdere edities 
van de Atlas maior hadden bij de kaart van dit gebied nog de wapenemblemen 
van Habsburg, Venetië en het Ottomaanse Rijk gestaan. De gevraagde wijzi-
gingen hebben dus een belangrijke politieke connotatie. Niet alleen werden de 
grenzen anders getrokken, maar de landen op de kaart  werden gepresenteerd 
als gebieden die in principe autonoom waren. Dit voorbeeld laat nog eens goed 
zien welke belangen er op het spel stonden bij de uitgave van Blaeu’s atlas. De 
welvermogende kopers waren medespelers op het geopolitieke terrein en had-

647  Brief van 4 september 1666, in Kurelac (1994). Bron: Kroatisch staatsarchief, Documen-
ten van de familie Zrínyi, doos I, fasc. 280, convulut A, p. 38-39. Mijn vertaling. 
648  In het voetspoor van deze twee edities van De regno volgde nog een saillante publicatie 
bij Joannes Blaeu: Integrvm Titi Petronii Abitri fragmentum. Het betreft de publicatie van een 
codex die in 1652 in het Dalmatische havenstadje Trogir was gevonden, waarvan Lučić op 
basis van een tekstanalyse claimde dat het een authentiek, nieuw fragment was van Petronius’ 
Satyricon. De claim werd in de geleerde wereld in Italië belachelijk gemaakt en er circuleerden 
zelfs vervalsingen van de tekst. Daarop wendde Lučić zich tot Blaeu, die het fragment uitgaf, 
met Lučić’ uitgebreide uitleg daarbij. De geschiedenis heeft Lučić in het gelijk gesteld: het fra-
gment van Trimalchio’s feestmaal is inderdaad een integraal bestanddeel van de Satyricon. Het 
werk, dat Lučić samen met zijn geleerde vriend Stjepan Gradić maakte,  kreeg een uitgebreide 
herdruk in 1671. Via Lučić kreeg ook Gradić (Stephanus Gradius, natuurwetenschapper en 
rector van de bibliotheek van het Vaticaan) voet aan de grond in de Nederlandse uitgeverij. 
Zijn Septem illustrium virirum poemate verscheen in 1672 bij Daniel Elzevier in Amsterdam. 
Dit werk is niet bekend in de STCN. Zijn Dissertationes physico-mathematicae verscheen in 
1680 bij dezelfde uitgever. Opmerkelijk is dat de STCN van geen van beide geleerden gebo-
orte- en sterftejaar weet te noemen, terwijl dat gemakkelijk te vinden data zijn (Lučić 1604-
1679, Gradić 1613-1682). Het tweetal wordt in de Petronius-uitgave ook niet vermeld als 
tekstbezorger. 
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den wel wat in de melk te brokkelen. 649

Dit verhaal is ook een van de meest concrete voorbeelden waarover we 
beschikken van een contact van de Zrínyi’s met de Nederlandse uitgeverswe-
reld, hoewel dit contact indirect blijft.650 Lučić schreef in deze periode overigens 
frequent aan Marc Forstall, die  secretaris van Péter Zrínyi werd na het over-
lijden van zijn broer.651 Aangezien correspondentie uit Miklós’ tijd grotendeels 
ontbreekt, weten we niets over dergelijke contacten (bijvoorbeeld over de boe-
ken die Forstell bestelde). Maar dat Forstall zo’n belangrijke schakel is in Péter s 
tijd maakt het plausibel dat hij deze status ook al had in Miklós’ tijd.

 

649  Blaeu’s atlassen werden voorzien van geografisch, historisch en politiek commentaar, dat 
niet zelden op maat was gesneden van de wensen van de opdrachtgever of bemiddelde cliènte-
le. Vooral de opdracht waarmee de atlas opende had vaak een politieke inhoud. In de verschil-
lende edities en vertalingen van de atlas werden grootheden gelegitimeerd en opgehemeld, 
zoals de Franse koning Lodewijk XIV (in de Franse versie), Leopold II (in de Latijnse versie), 
de zoon van Filips II en diverse Duitse hertogen. Zij werden vaak opgeroepen een anti-Turkse 
coalitie te sluiten. Zie daarvoor: C. Koeman – Joan Blaeu and his Grand Atlas (Amsterdam, 
1970), p. 41-96.
650  Naast de geheime nieuwsbrieven, zie p. 209-211. 
651  Andere Noord- en Zuidnederlanders met wie Lucius correspondeerde waren Lucas Hol-
sten (geleerde in de kring van de Zweede koningin Christina, die met haar de overstap naar 
het katholicisme maakte, haar begeleidde naar het Vaticaan en aldaar bibliothecaris werd) en 
de jezuïeten Godfrey Henschen en Daniel van Papenbroeck, die in navolging van Jan van Bol-
land manuscripten van hagiografieën verzamelden en die wetenschappelijk bestudeerden.  
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Wat rest

In wat volgt zal ik nog enkele werken bespreken vanuit een minder gestructu-
reerd verband.652 Deels betreft dat enkele uitgaven uit de A-sectie (in de cata-
logus van 1662) die een interessant licht werpen op de persoon Zrínyi, maar 
meer geïsoleerd staan; deels zijn het uitgaven uit de B- en C-sectie, waarvan het 
eigenaarschap niet onomstotelijk vast staat.
 Na de zeven categorieën uit de catalogus van 1662, die ik hierboven gedetail-
leerd besproken heb, volgen drie categorieën waarin vrijwel geen boek uit de 
Nederlanden is terug te vinden: Italiaanse poëzie en Scholastici hebben helemaal 
niets. Scholastici (Naslagwerken) is een nogal gevarieerde categorie, die begint 
met woordenboeken, maar waar ook een paar werken van Cicero zijn tussenge-
stopt. Domesticae Oeconomiae (Beheer van landgoederen) heeft twee werken die 
gedrukt zijn in de Republiek: de internationale bestseller van de ook elders veel 
gedrukte Franse chef-kok de la Varenne653 en een flora van Giovanni Ferrari. 
  Alleen op de valreep, in de laatste categorie Miscellanei (Gemengd) worden 
er nog wat verrassende accenten gezet. We vinden er veel werken van de jezuï-
tische geleerde Athanasius Kircher,654 maar ook verschillende medische werken 
die gedrukt zijn in de Republiek en die in de meeste gevallen ook een auteur uit 
de Nederlanden hebben. 
  Bijvoorbeeld Jason Pratensis (Jason van der Velde, ?1486-1558), een arts uit 
de Zuidelijke Nederlanden die praktijk hield in Zierikzee en ook neo-Latijnse 
poëzie schreef. Voor ons is deze humanist niet meer dan een overgangsfiguur. 
Enerzijds hield hij vast aan de klassieke (Griekse, Romeinse en Arabische) visie. 
Anderzijds schreef hij met De cerebri morbis [Over hersenziekten]het eerste uit-
652  Dit betreft de resterende rubrieken in de catalogus van 1662. Poetae Itali en Scholastici 
kennen met geen enkel boek uit de Nederlanden; Domesticae oeconomiae heeft twee boeken  
en Miscellanei zeven titels uit de Nederlanden. 
653  In dit invloedrijke werk, Le cuisinier français, brak de la Varenne een lans voor natuur-
lijke smaken, waarmee hij brak met de middeleeuwse gewoonte om maaltijden zwaar te 
kruiden. Het boek verscheen voor het eerst in Parijs in 1651. Het werd een groot succes in 
Europa, waar de Haagse uitgever Adriaan Vlacq handig op inspeelde met piratenedities uit 
1654, 1656 en 1664. Over de keuken van Zrínyi, zie: Iván Sándor Kovács: Želučana materia 
[Materie voor de maag], vertaling uit het Hongaars in het Kroatisch door J. Damjanov (Dam-
janov, 2000), p. 314-346. Daarin wordt ook verhaald over een manuscript dat bewaard is 
gebleven van Zrinyi’s chef, waaruit blijkt dat zijn baas de Duitse keuken prefereerde boven de 
Hongaarse, met minder gangen en minder personen aan de dis. 
654  Gedrukt in Rome, niet in Amsterdam. Valvasor beschikte over de Amsterdamse edities.
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sluitend op de neurologie gerichte medische werk en negeerde hij bij psychische 
aandoeningen de rol van de duivel. 
  Het geval van Pratensis illustreert dat het beeld van de receptiegeschiedenis 
vaak aangepast moet worden. Figuren die wij achteraf inschatten als niet erg 
belangrijk werden meer dan een eeuw na hun overlijden, in de hoogtijdagen 
van de commerciële druk, heruitgegeven. Dit vraagt om een herziening van 
de receptiegeschiedenis. We zijn geneigd te kijken naar de uitgave van achteraf 
gezien baanbrekende werken, maar het is minstens zo zinvol om te kijken naar 
wat er in de tijd zelf grif herdrukt werd. We richten onze aandacht op het ver-
schijningsjaar van een baanbrekend werk, terwijl zo’n werk in de erop volgende 
jaren vaak nauwelijks invloed had. We zouden ons meer rekenschap moeten 
geven van de canons van dat moment en de invloed die zij uitoefenden. Jason 
van der Velde oversteeg als auteur zijn tijd. Hij werd kennelijk veel langer dan 
wij geneigd zijn aan te nemen (hij is immers vrij onbekend voor ons)  gezien 
als een auteur die deel uitmaakte van de normen genererende canon. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit het feit dat Blaeu hem zo’n 130 jaar na dato herdrukte, dat 
Zrínyi hem aanschafte en ook opnam in zijn Catalogus, de A-categorie van zijn 
boekenbezit.655 
  We vinden er ook broederlijk bijeen gebonden Henricus Regius en Daniel 
Voet, die in de werkelijkheid tot twee opponente kampen behoorden. Regi-
us (1598-1679) gold in Nederland als een van de voornaamste voorvechters 
van Descartes, met wie hij ook correspondeerde tussen 1638 en 1646. Hij was 
hoogleraar plant- en geneeskunde o.a. in Utrecht en was een van de eersten die 
het concept van de bloedsomloop accuraat beschreef. Regius bestreed de aristo-
telische medische concepten en kreeg het daardoor aan de stok met Gijsbert 
Voetius.656 Deze invloedrijke hoogleraar theologie in Utrecht opende een waar 
publiciteitsoffensief tegen Descartes, Spinoza en Copernicus, omdat hun visies 
atheïstisch waren of atheïsme in de hand zouden werken. 
  Zrínyi bezat Regius’ Philosophia naturalis uit 1661.657 Dat werk is samenge-
bonden met een werk van Daniel Voet, de zoon van Gijsbert Voet. Deze volg-
de in zijn Phisiologia de aristotelische schema’s en hij verwierp de cartesiaanse 
physiologie. 
  De twee voorbeelden, Pratensis en Regius-Voet, zetten de argumenten van 
Carl Schmitt kracht bij dat de wetenschappelijke revolutie misschien eerder een 

655  En uit het feit dat er nog in 1771 een schilderij van hem werd gemaakt (door Jan Mau-
rits Quinkhard), dat nu in het Rijksmuseum hangt.
656  Volgens A.C. Duker beschikte Voetius over een bibliotheek met 3142 theologische en 
1635 andere werken (zie: A.C. Duker – Gisbertus Voetius (Leiden, 1897-1914). 
657  Het verscheen in zijn eerste editie onder een andere titel, Fundamenta physices (1646). 
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wetenschappelijke evolutie was: 658  een doorlopende discussie, veel strijd, maar 
ook veel overlappingen en voortdurend  momenten, die wij vanuit ons perspec-
tief regressief of anachronistisch zouden noemen. Het is natuurlijk niet moge-
lijk om op grond van één bibliotheek dusdanige uitspraken te staven, maar het 
is al belangrijk dat de bibliotheek ons op deze mogelijkheden wijst. We hebben 
misschien weinig begrip voor de arts Daniel Voet, die veel later dan wij gewoon-
lijk aannemen nog voortborduurde op het traditionele aristotelisme en  ook 
Pratensis was ruim honderd jaar na dato nog steeds een medicus van belang.659 
In onze ordening van het verleden zijn wij maar al te vaak gericht op de publi-
catiedatum van een baanbrekend werk en de eerste felle woordenwisselingen 
daarna. Wat we uit het oog verliezen is dat de strijd vaak nog heel lang daarna 
doorloopt en dat ook het ‘oude’ model nog productief genoeg kan blijven. Zo 
kreeg Voets aristotelische fysiologie in het laatste derde deel van de zeventiende 
eeuw meerdere herdrukken. Juist het volgen van de boekhistorie van de min-
der bekende auteurs laat zien hoe de ontwikkeling en uitwisseling van ideeën 
echt is verlopen, niet alleen door bijvoorbeeld Descartes’ publicatiedata  als uit-
gangspunt te nemen. Er werd een aanzienlijk omvangrijkere discussie gevoerd 
dan de publicatiedata van de nu gecanoniseerde namen of suggereren. Ook het 
nagaan van de briefwisseling is onvoldoende. Brieven werden voornamelijk uit-
gewisseld met gelijkgezinden en hebben vooral waarde voor de totstandkoming 
van ideeën. Maar het zijn de kringen die buiten het bereik liggen van de baan-
brekende auteurs, die het helderste beeld kunnen leveren van de receptie van 
nieuwe ideeën en inzichten. Vaak werd de strijd om de erkenning of afwijzing 
van deze nieuwe ideeën gevoerd door auteurs van het tweede echalon. Zij zijn 
het die lezers op afstand, zoals Zrínyi bereiken en vermoedelijk zijn zij het die 
de receptie van grotere auteurs in hoge mate hebben bepaald.660

  Ook laten deze voorbeelden zien hoe onvervangbaar het gedrukte boek voor 
het publiek is geweest als materiële drager van deze discussie. Het publiek nam 

658  Zie ook Inleiding, p. 16, noot 41.
659  Voet kan een late aristoteliaan worden genoemd. Over de neergang van het aristotelisme 
en de opkomst van de mechanische filosofie ten tijde van Zriny’s leven kan worden gezegd dat 
er  wel veel kritiek was op Aristoteles, maar dat er allerminst consensus bestond over een nieu-
we, betere filosofie. De mechanische filosofie had beslist nog niet gezegevierd zo rond 1660. 
Aristoteles’ inzichten bleven tot ongeveer 1675 maatgevend. Dat het oude aristotelianisme 
ook productief kon zijn laat Harvey zien, die op basis van aristoteliaanse schema’s kwam tot 
de ontdekking van de bloedsomloop. 
660  Voor een reconstructie van de maatschappelijk gevoerde wetenschappelijke discussie 
zou het goed zijn een overzicht op te stellen van het aantal edities dat verschillende auteurs 
behaalden (ongeacht het aantal titels) en in hoeverre deze auteurs na hun overlijden wordt 
uitgegeven.  
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deel aan de discussie rond de validiteit van het cartesianisme, waarbij elkaars 
ideeën in zoveel verschillende toonaarden werden getest. Dit is alleen mogelijk 
geweest doordat er veel en veel verschillends gepubliceerd kon worden. Het zijn 
de Regiussen (in eigen tijd toch vaak mensen met een behoorlijke status) zijn 
geweest die de weg van het cartesianisme uiteindelijk geplaveid hebben. 
  De rol van Zrínyi is in deze categorie hooguit die van belangstellend lezer. 
Alle andere categorieën hadden voor hem mede belang voor zijn eigen hande-
len (militaire, politieke zaken, antieke geschiedenis en literatuur, moderne ge-
schiedenis, Italiaanse poëzie), ook de boeken over het landgoedbeheer.661 Bij de 
categorie Miscellanei lijkt Zrínyi’s rol dan eindelijk geslonken te zijn tot die van 
amechtig volger. De natuurwetenschappelijke boeken zijn niet duidelijk gela-
beld. Ze zijn ondergebracht in wat we een restcategorie kunnen noemen, want 
noch in deze boeken (marginalia e.a.) noch elders (brieven, opstellen) vinden 
we concrete aanwijzingen dat Zrínyi iets met deze kennis heeft gedaan.

661  Onder Zrínyi’s bestuurlijke bevoegdheden vielen gebieden ter grootte van enkele Neder-
landse provincies tezamen; voor zijn directe eigendommen, zie bijlage.
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Enkele voorbeelden van boeken die buiten de catalogus vielen 

De boeken die een plaatsje kregen op de catalogus  die twee jaar voor Zrínyi’s 
overlijden werd opgesteld vormen slechts een deel van de volledige Bibliotheca 
Zriniana. Klaniczay deelde de overige boeken in de vier categorieëen B-F in.662 
De B-categorie bestaat uit boeken die niet in de catalogus van 1662 terecht zijn 
gekomen, maar die hoogstwaarschijnlijk wel in Zrínyi’s bezit waren. Dat kan 
zijn doordat exemplaren ontdekt zijn waarin zijn ex libris staat, doordat zijn 
aantekeningen erin te herkennen zijn of doordat er secundaire bronnen zijn 
waaruit blijkt dat hij het boek gebruikte. Het gaat, zo wordt doorgaans gesteld, 
in deze B-categorie om boeken die op het moment van catalogisering (oktober 
1662) niet aanwezig waren (uitgeleend) of die later aan de collectie zijn toege-
voegd. 
  Maar, zoals eerder bepleit, moeten we nog een parameter toelaten: boeken 
die wél aanwezig waren op slot Čakovec, maar die Zrínyi niet op zijn lijst wilde 
hebben. Mijn these is dat er een uitsluitingsprincipe in het spel is, waardoor 
bezit beperkt wordt tot wat ook daadwerkelijk gewenst bezit is. De reeds be-
sproken reden daarvoor is dat de catalogus van 1662 voor het overgrote deel 
te goed gestructureerd is.663 In de B-categorie bevinden zich teveel boeken die 
qua inhoud of thematiek niet thuishoren in de catalogus van 1662. Opvallend 
veel  boeken in de B-categorie vallen buiten Zrínyi’s directe belangstelling. Het 
kan hier gaan om geschenken of oninteressante boeken die Zrínyi vriendelijk 
uitgeleend kreeg. 
  Iets dergelijks geldt ook voor een boekband, waarbij twee van de drie auteurs 
Nederlanders zijn. De eerste tekst betreft een overzicht van katholieke Duitse 
auteurs, opgesteld door Cornelis Loos, de tweede een werk van de Nederlandse 
bisschop en ketterinquisiteur Willem van der Lindt (1525-1588).664 Deze twee 

662  Waarbij de boeken van de (kleine) categorieën D-F zeker niet aan Zrinyi hebben toebe-
hoord. Voor de titels van de categorieën B-F, zie p. 168-169.
663  Zie p.85-86.  
664  Bibliotheca Zriniana 483. De opsteller van de lijst met Duitse katholieke auteurs, Corne-
lis Loos (1546-1595), was overigens de eerste katholieke functionaris, die in een ander boek 
dat niet in de Bibliotheca Zriniana aanwezig is, openlijk tegen de heksenjacht protesteerde. 
Het leverde hem een gevangenisstraf op, die werd beëindigd toen hij om vergeving vroeg. 
Zoals eerder bij Regius en Voet zien we ook hier een uiterst ongelukkige samenbundeling van 
auteurs, in dit gevolg inquisiteur en vervolgde. Die samenbundeling is waarschijnlijk niet het 
resultaat van een weldoordacht plan. Boeken werden ter plaatse bij het laatste station voor 
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werken vallen zo duidelijk buiten de interessesfeer van Zrínyi, die theologische 
kwesties buiten de deur hield,665  dat ze ook zouden misstaan in de catalogus 
van 1662. En daar staan ze ook inderdaad niet. 
  Hetzelfde kan worden gezegd over een Plantijn-publicatie in de Bibliotheca 
Zriniana uit de zeventiende eeuw (de enige naast het persoonlijke geschenk van 
paus Urbanus VIII). Het betreft een werk uit 1640 (uitgegeven door Balthasar 
Moretus) over het leven Luitprandus, bisschop van Cremona in de tiende eeuw. 
Het werk is exemplarisch voor de uitgeverspolitiek van het huis Plantijn in de 
zeventiende eeuw,  dat zich beperkte tot de uitgave van katholieke werken in het 
kader van de Contrareformatie. Daarmee wist het uitgevershuis onder leiding 
van Balthasar I Moretus en Jan II Moretus zich weer op te werken tot grootste 
uitgever van Europa.666 Het zegt iets over Zrinyi’s voorkeuren dat er van die 
boekenstroom van Plantijn zo goed als niets in zijn bibliotheek is terecht geko-
men. Is het zestiende-eeuwse (Antwerpse,  niet Leidse) uitgevershuis Plantijn in 
de catalogus van 1662 nog aanwezig met elf publicaties, voor de zeventiende 
eeuw blijft de teller steken op twee, waarbij het ene boek (dat over Luitprandus) 
niet in de catalogus terecht is gekomen. 
  Dat geldt eveneens voor de werken van de in Venlo geboren Erycius Pu-
teanus (1574-1646). Na het overlijden van Lipsius in 1606 werd hij  diens 
opvolger in Leuven, toen een bolwerk van de Contrareformatie. Puteanus werd 
historiograaf van Filips IV van Spanje en was een encyclopedist. De zes bijeen 
gebonden titels van Puteanus vinden we, naar mijn idee niet toevallig, terug in 
de C-categorie.667 
  Een Vlaamse contra-reformist die wél in de catalogus van 1662 prominent 
is terug te vinden is Laurens Beyerlinck668 en wel in de a-ideologische categorie 
Geografie en Cosmografie. Het boek of beter gezegd de serie encyclopedieën is 
misschien niet helemaal toevallig in die categorie terecht gekomen: met zijn 
zeven banden Magnum theatrum over de geschiedenis van de mensheid, geeft 
het een atlas-achtig overzicht van de gehele wereld, zo niet in ruimte, dan toch 

de lezer ingebonden en het samenbinden gebeurde louter op pragmatische gronden (om de 
kosten te drukken), maar toch geeft het te denken…  
665  Tenzij de aangeroerde theologische kwestie direct verband houdt met de raison d’état po-
litiek, die Zrínyi voorstaat, zoals bij Sarpi het geval was (zie p. 268-269). 
666  Het uitgevershuis werkte in 1614 met negen drukpersen. In de tijd van Jan I Moretus 
(1589-1610) waren dat er gemiddeld zes (zie: Voet, 1969, p. 238).
667  De Bibliotheca Zriniana kent ook een boek van kardinaal Péter  Pázmány, die de contra-
reformatorische mentor was van de gebroeders Zrinyi in hun jonge jaren. Ook dit boek is niet 
opgenomen in de catalogus van 1662.  
668  Beyerlink was in dienst van het Episcopale Seminarium te Antwerpen. 
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in tijd. De imposante rij banden is een favoriet bij de hoge Hongaarse adel. We 
vinden ze ook bijvoorbeeld bij Esterházy. 
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Dan maar Brazilië

Als uitsmijter in zijn befaamde opstel Medicijn tegen het Turkse opium, waarin 
hij allerlei legerhervormingen à la Vegetius en Lipsius voorstelt en zijn publiek 
vurig aanspoort tot mobilisatie en actie zegt Zrínyi het volgende: 
Lieve God, ik geloof dat hier sprake is van één grote vilitas (uitverkoop) en wij 
zouden Hongaren zijn? Wij Hongaren? Het is beter dat we niet zo heten als 
we Várad niet terugveroveren, als we Erdelj verliezen. Laten we dan maar niet 
meer strijden, nu niet, nooit meer. 
Laten we vluchten uit dit land, als we ons ervoor schamen. Ik heb gehoord dat 
Brazilië een behoorlijk leeg land is. Laten we van de Spaanse koning een regio 
vragen, laten we daar een colonia maken, laten we daar burgers worden.669

Dit is een verrassende slot van een strijdlustig essay. Dit is namelijk het enige 
geval waarin een lid van de hoge adel in Kroatië en Hongarije spreekt over 
een dergelijke stap. Er is voor deze tijd helemaal niets bekend van emigratie 
naar de Amerika’s door personen die zo hoog gepositioneerd waren als Zrínyi. 
Het is dan ook mogelijk dat Zrínyi deze gedachte uitsluitend als een retorische 
eindroffel in zijn essay heeft ingezet. De verrassing is dan ook des te groter als 
je ontdekt dat Zrínyi wel degelijk goed op de hoogte was van de situatie in het 
Brazilie van zijn tijd. 
  Zrínyi heeft niet zomaar iets gehoord over Brazilië, zo leert Zrínyi’s biblio-
theek ons. Hij blijkt via enkele Nederlandse boeken zeer wel geïnformeerd over 
Brazilië. Dankzij de bibliotheek kunnen we aannemen dat dit vluchtscenario, 
in het essay misschien opgeworpen als retorisch element, Zrínyi misschien die-
per onder de huid heeft gezeten. In de aan wanhoop grenzende verbetenheid 
en strijdlust, die uit veel van zijn teksten blijkt, begonnen ook andere ideeën te 
rijpen. Zijn voortijdige verscheiden gooit definitief een doek over iedere specu-
latie of hij dit zou hebben gerealiseerd, maar geïnformeerd was hij in ieder geval 

669  “Boldog Isten, hiszen nagy vilitas [hitványság] ez; s mi vagyunk a magyarok? mi magy-
arok? De bár azoknak ne mondjuk magunkat. Ha Váradot vissza nem vesszük, ha Erdélyt el-
vesztjük, ne is hadakozzunk bár azután, hanem avagy most avagy sohasem; fussunk ki az ors-
zágbul, ha eztet resteljük. Ugy hallom Braziliában elég puszta ország vagyon; kérjünk spanyor 
királytul egy tartományt, csináljunk egy coloniát, legyünk polgárrá.” Digitale bron: http://
mek.oszk.hu/06100/06115/html/ .  Mijn vertaling op basis van DamJanov (2000).
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wel. En Zrínyi beschikte over die informatie dankzij Hollandse publicaties.670 
In de eerste plaats Rerum per octennium in Brasilia sub praefectura Mauritii Nas-
saviae [Verslag van acht jaar in Brazilië onder het bewind van Johan Maurits 
van Nassau]van Caspar van Baerle. Het boek staat zelfs op de eerste plaats in de 
categorie Recente Europese geschiedenis. Betekent dat dat het boek een bijzondere 
plaats in het leven van Zrínyi innam?671 De catalogus werd vrijwel op hetzelfde 
moment als de voltooiing van het Afium-essay (waarin deze passage voorkomt) 
opgemaakt. 
  Het werk beschrijft de bewindsperiode van Johan Maurits van Nassau-Siegen 
in Nederlands-Brazilië. De Nederlanders waren vanaf 1625 actief in Brazilië, 
vanaf 1630 viel een groot deel van het noorden van Brazilië onder hun bestuur. 
In 1649 verloren ze een beslissende slag van de Portugezen, in 1654 waren ze 
weer vertrokken, wat in 1661 werd bekrachtigd in een verdrag, waarin werd 
vastgelegd dat de Portugezen voor hun actie vijftien jaar schadevergoeding aan 
de Republiek zouden betalen. Nederlands-Brazilië beleefde haar bloeiperiode 
tussen 1636 en 1643, toen Johan Maurits van Nassau-Siegen (neef van Willem 
van Oranje) er gouverneur was. Hij stelde persoonlijk belang in de regio. Hij 
wilde het als immigratieland propageren en zo kwam Caspar van Baerle (die 
nooit in Brazilië was geweest) aan de opdracht een boek te schrijven over de 
bewindsperiode van Johan Maurits. Het werd in 1647 bij Blaeu gepubliceerd, 
dus nog voor de val van Nederlands-Brazilië, toen de hoop nog gekoesterd kon 
worden dat dit een sterke en blijvende Nederlandse kolonie kon worden. 
  Johan Maurits nam tientallen wetenschappers en kunstenaars mee naar Bra-
zilië.672 Onder hen zaten Willem Pies (Piso) en Georg Markgraf. Uit hun obser-

670  Overigens had Zrínyi kunnen weten dat hij niet de koning van Spanje, maar Portugal 
om een stuk land in Brazilië had moeten vragen. Zrínyi had elders de beëindiging van de 
dynastieke vereniging van Spanje en Portugal (1580-1640) bejubeld. Het kan zijn dat hij de 
Noordelijke Nederlanden abusievelijk onder Spaans Habsburg schaarde. Op het moment van 
schrijven was de zelfstandigheid van de Republiek echter al bijna vijftien jaar door de Spa-
njaarden erkend. 
671  Zo opent ook Latijnse letterkunde met de dichtbundel met opdracht, die hij persoonlijk 
ten geschenke had gekregen van paus Urbanus VIII. Daarna volgen uitsluitend boeken van 
klassieke auteurs of compilaties daarvan. Pas op het eind van de categorie komt het werk van 
tijdgenoten. De Poemata van Maffeo Barberini is duidelijk naar voren geschoven. 
672  Meestal wordt het getal van 64 genoemd, maar in deze groep zaten ook mensen uit 
andere beroepsgroepen, zoals timmerlieden, hoveniers en dominees. Hoveniers waren nodig 
voor het onderhoud van de ‘spectaculaire paleistuin’ met hortus, dierentuin en een museum 
met driehonderd opgezette apen (Emmer e.a., 2012, p. 77). Teneinde bondgenoten onder 
de Indianen te winnen werden dominees en onderwijzers ingezet om hen te bekeren en op te 
voeden. Zie: H.S. van der Straaten – Hollandse pioniers in Brazilië (Franeker, 1988), p. 73.; 
J.A. Gonsalves de Mello – Nederlanders in Brazilië: De invloed van de Hollandse bezetting op 
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vaties en onderzoeken is het boek Historia naturalis Brasiliae tot stand gekomen, 
dat ook in bezit was van Zrínyi. Piso was de lijfarts van Johan Maurits en hij 
kan een van de grondleggers van de tropengeneeskunde worden genoemd. Van 
hem zijn de meeste medische bijdragen in de tekst afkomstig.673 Piso’s belang-
rijkste observatie was dat veel ziekten waar de Hollandse soldaten last hadden 
(vooral oogziekten) niet veel voorkwamen bij de lokale bevolking en dat dit 
kwam door het verschil in dieet. Hij raadde aan om veel vis, verse groenten en 
sinaasappels te eten, een idee dat bepaald geen gemeengoed was in die tijd.
  De andere auteur van het werk is Georg Markgraf (1610-1644), die in 1636 
naar Leiden kwam (nadat hij eerder in diverse Duitse steden had gestudeerd) 
om er botanie en astronomie te studeren. Daarnaast beschikte hij over grote 
kennis op het gebied van cartografie, zoölogie en metereologie. Al deze kennis 
zet hij in Brazilië in. Systematisch verzamelde hij gegevens over de flora en 
fauna van Brazilië en over het weer. Hij maakt gedetailleerde kaarten van de 
Braziliaanse kustlijn tot 80 kilometer landinwaarts, die deels ook in van Baerle’s 
boek zijn opgenomen. En tenslotte bouwde hij in Recife  het eerste sterren-
kundig observatorium op het Zuid-Amerikaanse continent om er een zonsver-
duistering te kunnen bestuderen. In 1644 werd Markgraf door de WIC naar 
Angola gestuurd, waar hij weldra bezweek aan de gele koorts. Tijdens zijn leven 
had Markgraf niets gepubliceerd,674 sterker nog, hij schreef zijn observaties in 
geheimschrift, zodat anderen ze niet konden stelen. Bewindvoerder Jan de Laet 
slaagde er echter in deze te ontcijferen en voor publicatie in te zetten.675 Toen 

het leven en de cultuur in Noord-Brazilië (Zutphen, 2001), p. 217. Onder de schilders waren 
Frans Post en Albert Eckhout (zie: R.P. Brienen – Visions of savage paradise: Albert Eckhout, 
court painter in colonial Dutch Brazil (Amsterdam, 2006)   
673  Hij studeerde medicijnen, eerst in Leiden en daarna, net als Van Baerle, in Caen.
674  Blaeu bracht wel een wandkaart van Brazilië van zijn hand uit in 1643 of 1647, op het 
eind van zijn leven of vlak na zijn dood dus.
675  Over codering en decodering van het manuscript, zie: Silvia de Renzi – Writing and 
talking of exotic animals, p. 156. In: Marina Frasca en Nick Jardine – Books and the history of 
sciences (Cambridge University Press, 2000). 
Johannes de Laet (Antwerpen 1581-Leiden 1649), studeerde 1597-1602 in Leiden, bij Sca-
liger. Hij was gereformeerd, zijn familie was in 1585 weggevlucht na de val van Antwerpen. 
Hij was mede-oprichter van de WIC in 1621. Hij schreef Republiekenboekjes voor Elzevier, 
zoals De imperio magni Mogolis sive India, dat Zrínyi in zijn verzameling had staan (*Biblio-
theca Zriniana 249). De Laet was meer geleerde dan bestuurder. Hij had een fel dispuut met 
Hugo de Groot over de oorsprong van de indianentalen. Grotius meende dat er Hebreeuwse 
invloeden in zaten;  De Laet wees op de eigen structuur en oorsprong van deze talen. Daar-
mee werd hij in feite een van de grondleggers van de moderne vergelijkende taalwetenschap. 
Over de Laet: Rolf H. Bremmer Jr en P. G. Hoftijzer, eds., -  Johannes de Laet (1581-169): A 
Leiden Polymath. Speciale uitgave van Lias. Sources and Documents Relating to the Early Mo-
dern History of Ideas, vol. 25/2 (1998), 135-229, met bijdragen over zijn correspondentie met 
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Piso enkele jaren later een nieuwe editie van het werk uit liet geven, liet hij de 
naam van Markgraf achterwege, waarop Carl von Linné (Linnaeus) hem in het 
openbaar van plagiaat beschuldigde.676  
  Het zijn zonder twijfel dit soort werken die de ogen van Zrínyi voor de we-
reld hebben geopend. Dit waren voor hem werken om zich  bij te verwonderen 
of om van te genieten, maar ook met een praktische implicatie: vertrek is niet 
onmogelijk! Misschien heeft Descriptiones Ptolemaicae augmentum [Aanvullin-
gen op de Ptolemeische cartografie] van Cornelis Wytfliet, dat Zrínyi ook in 
zijn bezit had, hierbij eveneens een rol gespeeld. Dit is de eerste atlas in de 
geschiedenis met alleen cartografisch werk van de Amerika’s.677 
  Wat betekende Brazilie nu in het essay van Zrínyi? Een retorische eindroffel? 
Een uitdrukking van wanhoop en benardheid? Of toch een vluchtoptie die hij 
serieus heeft overwogen? Zrínyi heeft slot Čakovec nooit verlaten. Zijn ontijdi-
ge dood heeft veel vragen open gelaten. Bovengenoemde vragen kunnen daar 
bijgevoegd worden. 

geleerden, zijn rol in de Synode van Dordrecht, zijn polemiek met Hugo de Groot over de 
oorsprong van de indianen, zijn bibliotheek en zijn editie van Vitruvius. 
676  Deze beschuldiging werd uitgesproken door Markgrafs broer. Zie: Whitehead, P.J.P. - 
The biography of Georg Markgraf (1610-1643/4), in: J. Soc. Biblphy nat. Hist., 9:301-314. 
De beschuldiging is vaak herhaald, maar blijkt bij nader inzien toch onterecht of in ieder 
geval overdreven. Zie: Whitehead, P.J.P. & M. Boeseman -  A portrait of Dutch 17th century 
Brazil. Animals, plants and people by the artists of Johan Maurits of Nassau (Amsterdam, 1989). 
Zie ook:  Boogaart, E. van den - De bevolking van Nederlands Brazilie.— In: E. van den 
Boogaart & F.J. Duparc (eds.), Zo wijd de wereld strekt. Tentoonstelling naar aanleiding van de
300ste sterfdag van Johan Maurits van Nassau-Siegen op 20 December (Den Haag, 1979).
677  Bibliotheca Zriniana 237, niet meer aanwezig. Uitgegeven: Leuven, Johannes Bogardus, 
1597.
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Wat er niet is (IV) de spookschrijver Busbequius

In mijn presentatie van de bibliotheek van Zrínyi heb ik willen laten zien dat 
de catalogus van 1662 een krachtige weerspiegeling vormt van de ideeën, op-
vattingen en thema’s die Zrínyi persoonlijk bezighielden. In tenminste één geval 
blijven we echter met een groot probleem zitten. Het betreft Ogier Gis leen 
Busbequius.678 Deze Vlaamse diplomaat en humanist (1522-1592) is van een 
onmogelijk te overschatten belang is geweest voor het denken van Zrínyi en 
toch is er geen enkel spoor in de bibliotheek terug te vinden.679 
  Busbequius werd, net als Lipsius, gevormd op het Leuvense Collegium Trilin-
gue en studeerde daarna ook elders in Europa aan de grote universiteiten (Parijs, 
Bologna, Padua, Venetië). In 1554 werd hij door koning Ferdinand van Oos-
tenrijk (de broer van keizer Karel) benoemd als gezant bij het Ottomaanse Rijk. 
Hij verbleef er ruim tien jaar.680 Na terugkomst kwam het tot een ontmoeting 
met Lipsius in Wenen, waaruit een sterke vriendschap groeide. 
  Busbequius schreef in totaal vier lange brieven in het Latijn, die in de jaren 
‘80 van de zestiende eeuw gepubliceerd werden. Hier vinden we ook de Ex-
clamatio, die we handgeschreven, hadden aangetroffen op het binnenblad van 
het Vegetius-exemplaar. De eerste van deze brieven (Legationis Turcicae epistolae 
quatuor) werd in 1581 buiten zijn medeweten om bij Christoffel Plantijn gepu-
bliceerd. Daarna volgde Exclamatio sive de re militari contra Turcam instituenda, 

678  Ook wel: Augerius Ghislain (Ghiselain) Busbecquius, Busbecq, Busbeke, Bosbeke. Beste 
referentie: » Z.R.W.M. von Martels, Augerius Gislenius Busbequius. Leven en werk van de kei-
zerlijke gezant aan het hof van Süleyman de Grote. Een biografische, literaire en historische studie 
met editie van onuitgegeven teksten, Groningen 1989; overzicht van edities en vertalingen op p. 
516-548 en p. 560-84; aan vullingen hierop in: Augerius Gislenius Busbequius / Ogier Ghise-
lin van Boesbeeck, Legationis Turcicae epistolae quatuor / Vier brieven over het gezantschap naar 
Turkije, Michel Goldsteen [vertaling] / Zweder von Martels [critische editie Latijnse tekst, 
inleiding en aantekeningen] (Hilversum, 1994), p. 409-411. 
679  Iets over de bibliotheek van Busbecq (1522-1590): José Ruysschaert: Cinq manuscrits 
de la bibliothèque d’Ogier Ghislain de Busbecq à la bibliothèque Vaticane, in: Mémoires de la 
Societé d’Histoire de Comines-Warneton et de la région 14 (1984), p. 95-98. 
680  Hij was degene die de tulp, hyacint en lelie vanuit Turkije naar de Lage Landen bracht. 
De botanist Clusius, zojuist benoemd tot eerste hoofd van de Hortus Botanicus in Leiden, 
droeg er verder zorg voor. Verder kocht hij tijdens zijn gezantschap in Constantinopel een 
grote collectie antieke Griekse handschriften uit Turkije en verkocht die in 1583 door aan de 
keizerlijke bibliotheek te Wenen.  
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ook uitgegeven door Plantijn.681 In deze brief is Lipsius’ invloed het duidelijkst 
merkbaar. Hier wordt de Romeinse legervoering aanbevolen als het enige mid-
del om de Turken te bedwingen. Deze brief is uitgegeven in 1582, het jaar 
waarin Lipsius in Leiden college gaf over dit thema aan de jonge prins Maurits. 
Busbequius en Lipsius deelden deze ideeën en spraken er uitvoerig met elkaar 
over.682 In het verschijningsjaar van de derde en vierde brief van Busbequius, 
1589, verscheen Lipsius’ Politicorum, waarin dit idee nauwkeurig werd onder-
bouwd met antieke citaten. 
  Belangrijk is dat Zrínyi  in zijn Medicijn tegen het Turkse afium de ideeënketen 
en de retorische structuur van de Exclamatio overneemt en die aanpast aan de 
situatie in Hongarije. Het feit dat de Exclamatio ook in handschrift is terug te 
vinden op het titelblad van Zrínyi’s Vegetius en we weten van welke hand het 
was, geeft aan hoe enorm belangrijk Busbequius voor Zrínyi en zijn omgeving 
was. In 1663, twee jaar na voltooiing van zijn Afium (en een jaar voor zijn over-
lijden) verschijnt de Duitse vertaling van deze brieven, wat een extra bevestiging 
is van het belang dat er nog tachtig jaar na de eerste publicatie aan werd toege-
kend. Waarom stond Busbequius niet in de catalogus van 1662? Had Zrínyi het 
boek alleen maar geleend? Was er een schaarste aan exemplaren ten tijde van het 
schrijven van het Afium?
  Het probleem dat hier opgeworpen wordt is zo groot dat er gerust mag gespro-
ken worden van een spook dat rondwaart in Zrínyi’s bibliotheek. Wat betreft 
de editiegeschiedenis: er bestonden wel redelijk recente edities van Busbequius’ 
brieven: 1632 - Peperman, Brussel, 1633 -Bonaventura en Abraham Elzevier, 
Leiden en 1660 - Daniel Elzevier, Amsterdam. Toch kan de bereikbaarheid van 
een exemplaar een probleem hebben gevormd. Dat zagen we al eerder - bij 
Vegetius, maar ook bij de aforismenbundel van Guicciardini, Lottini en Sanso-
vini.683 Vegetius’ De re militaris was een publicatie waar het milieu waar Zrínyi 
deel van uitmaakte het hoogste belang aan toekende. Exemplaren circuleerden 
en diverse personen claimden het eigenaarschap van een exemplaar. Líszty deed 
dat door de aantekeningen op het versoblad van het omslag, Zrínyi door het ex-
emplaar in zijn catalogus vast te leggen. Iets dergelijks is ook mogelijk met deze 
„brandende“ publicatie. Mogelijk kon Zrínyi, anders dan in het geval Vegetius, 
uiteindelijk geen aanspraak doen op het eigenaarschap. 

681  De eerste, niet-gepubliceerde versie van deze brief dateert nog van 1576. De laatste twee 
brieven zijn in 1589 uitgegeven door Gilles Beys in Parijs.
682  Busbequius bewonderde Lipsius’ De constantia uit 1584 en diens neo-stoïcijnse ideeën, 
Lipsius prees op zijn beurt Busbequius’ Latijn: beknopt, helder, levendig, afwisselend, zoals hij 
zelf ook poogde te schrijven.
683  Voor het drukke leenverkeer rond het exemplaar van Vegetius, zie p.234; voor Guicciar-
dini, Lottini en Sansovini, zie p. 119. 
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CONCLUSIE

“Terwijl ik hier enige tijd was heb ik die trots van het Hongaarse volk leren kennen, 
de held Miklós Zrínyi, wiens veelvuldige en succesvolle doorbraken in gebieden die 
onder Turks gezag staan, de aandacht van de hele christelijke wereld hebben ver-
diend. Alleen al bij de naam Zrínyi verstijven de Turken van angst.”

(Jacob Tol in een brief uit 1660 aan Nicolaas Witsen over zijn bezoek aan  
Miklós Zrínyi)

“Hooggewaardeerde Heer Ivan Lučić, Johannes Blaeu groet U!
Die vriendschap, hooggewaardeerde, die je destijds in Rome met mijn overleden 
broer Cornelis hebt gesloten, alsmede de gastvrije ontvangst waarmee Je mijn zonen 
Willem en Peter tegemoet bent gekomen, hebben mij helemaal overtuigd van Je 
vriendschap voor mijn familie. In het bijzonder kwam ik dat te weten bij Je aanbod 
om met mijn letters Je Dalmatische onderzoeken te drukken, toen je de monumen-
ten van Je befaamde vaderland, sinds eeuwen gesluierd in een dikke mist, aan het 
daglicht bracht.”

(opdracht van Joannes Blaeu aan zijn auteur en vriend Ivan Lučić, 1667) 

“Myn Liefste Hert, ghy en hoeft u van weghen dit mijn Schrijven niet te bedroeven 
of te altereren; Volghens de Goodelijcke Ordinantie sullense my morgen ten 10. 
uuren neffens u Broeder’t Hooft afslaen; Heden hebben wy malkander van herten 
voor ‘t laetst Adieu gheseydt; En daerom is ‘t dat ick ock van u op dese werelt een 
eeuwigh Vale neeme u biddende, dat ghy my al ‘t gene waer mede ick u beledight 
hebbe  (gelijck ick wel weet dat geschiedt is) vergeeft...”

(fragment uit de brief die Péter Zrínyi aan zijn vrouw schreef op de avond voor-
dat hij wegens hoogverraad werd opgehangen.  De brief verscheen in hetzelfde 
jaar (1671) nog op de Nederlandse markt)

Anno 2014 zou men kunnen denken dat een aristocratische familie in oostelijk 
Europa in de jaren 1660-1670 nauwelijks de belangstelling in de Verenigde 
Provinciën zou trekken. De kleine wereldmacht met zijn minder dan twee mil-
joen inwoners had immers meer dan genoeg buitenland om zich op te richten. 
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Belang en belangstelling – zo leren de geschiedenisboeken – betroffen voorna-
melijk verre landen overzee, van Japan en Taiwan via Indië en de Kaapprovincie 
tot aan de Amerika’s. 
Microgeschiedenissen hebben hun waarde omdat ze het globale beeld ofwel 
bijstellen ofwel op een tot dan toe ongekende wijze illustreren. Het verhaal van 
de rol van het Nederlandse boek in de zeventiende eeuwse bibliotheek van een 
Kroatisch.Hongaarse graaf aan de rand van de westelijke cultuurwereld is zo’n 
microgeschiedenis. De bibliotheek van graaf Miklós Zrínyi mag op het eerste 
gezicht minder interessant en relevant zijn dan een belangrijke particuliere bi-
bliotheek in een van de de grote cultuurcentra. Wie beter kijkt begrijpt dat juist 
een niet bijzonder omvangrijke, in de periferie gelegen bibliotheek zich zeker 
zo goed leent voor een onderzoek naar de verspreiding en invloed van vroeg-
moderne kennis en opvattingen dan de bibliotheek van een koning of een groot 
geleerde in een van de Europese cultuurcentra. 

Een bibliotheek in Europees verband
Het verhaal van de Bibliotheca Zriniana is het verhaal van de reikwijdte en 
invloed van Europese auteurs, van tekstbezorgers, van uitgevers en drukkers. 
Venetië, zo toont dit onderzoek aan, is de hoofdleverancier van deze particuliere 
bibliotheek. Niet alleen is bijna de helft van de boeken gedrukt en uitgegeven 
in Venetië, ook van de meeste andere boeken (voorzover niet verkregen uit 
schenkingen of erfenissen) kan worden aangenomen dat ze via deze stad op 
slot Čakovec, waar Zrínyi verbleef en zijn boeken las, zijn beland. Zrinyi’s col-
lectie geeft een beeld van wat er vanuit Venetië aangeleverd kon worden. Het 
hoge aantal Europese uitgeverssteden dat te vinden is in de impressa van deze 
collectie is opmerkelijk. Dit gegeven is des te interessanter, omdat het om een 
relatief kleine verzameling gaat, die bovendien is opgebouwd rond een beperkt 
aantal interesses. In de ruim 630 titels van Zrinyi vinden we meer dan 70 uit-
geverssteden, met enkele koplopers (na Venetie: Lyon, Frankfurt a/M, Leiden, 
Amsterdam) en dan nog 50 Europese steden die met vier boeken of minder aan 
de bibliotheek bijdragen. Grote universiteitssteden als Bologna en Milaan zijn 
kleine uitgeverssteden, evenals politieke machtscentra  als Rome en Madrid. De 
nabijheid van Venetië geeft een vertekend beeld voor de samenstelling van de 
collectie, maar voor de uitgeverssteden in de rest van de collectie speelt afstand 
geen rol. Zo neemt Wenen, de hoofdstad van het Rijk waarin Zrinyi hoge po-
sities innam en waar hij ook geregeld voor politiek beraad kwam, als uitgevers-
plaats in de Bibliotheca Zriniana een bescheiden plaats in, anderzijds ontbreken 
Luxemburg, Speyer, Upsala en Salamanca niet op de lijst. 
  Een dergelijke spreiding vinden we in nog hogere mate als we kijken naar 
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het aandeel van de uitgevers zelf. Er zijn nauwelijks uitgevers te vinden die in 
aantallen boven de anderen uitsteken, ook niet – en dat is opmerkelijk – uit de 
uitgevers uit Venetië. 
Als we ervan uitgaan dat de samenstelling van de Bibliotheca Zriniana in zekere 
zin een afdruk is van het krachtenspel van de Europese uitgeverswereld in de 
decennia waarin de bibliotheek werd gevormd, dan is het zinvol deze versnip-
pering verder te analyseren. Zo is er nauwelijks enige lijn te onderkennen in 
het verband tussen thematiek en uitgeverij.  Er is in de collectie vrijwel geen 
uitgever te vinden, die in een bepaald genre met meerdere uitgaven aanwezig 
is. Deze observatie is van belang als we een idee willen krijgen van de distribu-
tielijnen waarlangs boeken in het mid-zeventiende eeuwse Europa liepen. Mis-
schien wijst de hoge graad van differentiatie erop hoe wijdvertakt het stelsel van 
doorverkopen en doorruilen onder boekhandelaren in Europa was. Ook zou de 
afwezigheid van een relatie tussen uitgever en thematiek in de collectie kunnen 
worden uitgelegd als het ontbreken van trouw aan een bepaalde uitgeversnaam 
van de kant van Zrinyi of diens inkoper/agent. Is hier sprake van een lukraak 
en bij toeval verwerven van boeken? Of duidt het misschien op het afwezig zijn 
van een consistent fondsbeleid bij een uitgever? Consistent fonds, merktrouw 
– het zijn verdacht anachronistische termen voor de mid-zeventiende eeuwse 
boekenwereld. Slaat de onderzoeker de plank hier niet opmerkelijk mis? Maar 
juist hier toont de kleine bibliotheek van Zrinyi een opmerkelijke cesuur: alleen 
uitgevers uit de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden zijn met grotere aan-
tallen titels rond een bepaalde thematiek aanwezig in de Bibliotheca Zriniana, 
vooral in de rubrieken antieke geschiedenis en antieke letterkunde, maar ook 
wel in de categorieën politiek, krijgskunde en geografie. Zij zijn er blijkbaar 
wel in geslaagd een reputatie op een bepaald gebied op te bouwen bij de koper 
Zrinyi of bij zijn leveranciers.
  Naast boeken uit Venetië  domineren namelijk Duitse steden en steden uit 
de Noordelijke Nederlanden in Zrinyi’s boekenkast. Dit zijn allemaal steden 
die deel uitmaken van een gedecentraliseerde staatsstructuur met goede voor-
waarden voor de ontwikkeling van ambachten en de handel. De Nederlandse 
uitgevers voegen daar dus een kwaliteit bij: het vermogen zich in een specialis-
me te onderscheiden. Maar daar komt misschien nog iets bij. In dit onderzoek 
is geopperd, maar niet bewezen dat de sterke exportpositie van de Noordelijke 
Nederlanden naast de bekende sociaal-economische redenen684 toe te schrijven 
is aan een andere factor: taal. 
  Het bestand van de Bibliotheca Zriniana is te klein is om bindende uitspraken 

684  Een cultuur van relatieve contractuele betrouwbaarheid, zonder restrictieve maatregelen 
door gildes of overheden, een gunstige rentevoet en een  acceptabel belastingsysteem. 
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te doen over het gebruik van talen door uitgevers uit verschillende landen. Toch  
valt uit het titelbestand op te maken dat er door uitgevers uit grote cultuurcen-
tra (het Italiaanse, Franse en in zekere zin ook Duitse cultuurgebied) blijkbaar 
gemakkelijk uitgaven in de volkstaal konden worden aangeleverd in specialis-
men die in de Noordelijke Nederlanden nog veel in het Latijn werden gedrukt. 
Aangenomen mag worden dat de potentiële klantenkring voor uitgevers in de 
grotere cultuurgebieden voor publicaties in de eigen taal groot genoeg was. Dit 
geldt vooral voor de praktische of toegepaste wetenschappen, zoals geografie, 
staatkunde en krijgskunde.Voor Nederlandse uitgevers zou de concentratie op 
uitgaven in de eigen taal het verlies van een marktaandeel betekenen, want het 
eigen taalgebied was klein. De hypothese die dit micro-onderzoek genereert 
is de volgende: uitgevers uit de grote cultuurgebieden gaven steeds meer werk 
uit in de eigen taal, ook op gebieden, waarvan de boeken vroeger in het Latijn 
werden uitgegeven. Daardoor richtte de productie zich meer op de klandizie 
binnen de landsgrenzen. Nederlandse uitgevers hielden voor dergelijke uitgaven 
vast aan het Latijn en stapten daardoor in een  internationaal vacuüm. Dat zou 
de exportpositie van de Nederlandse uitgevers hebben versterkt en als onbe-
doeld gevolg hielden zij het Latijn als internationale cultuurtaal enkele decennia 
langer in leven. De waarde van een micro-onderzoek kan zijn dat het oog valt 
op een aanvankelijk onbetekenend detail, dat zijn geldigheid behoudt bij het 
onderzoek van omvangrijkere bestanden. In dit geval zou de verhouding tussen 
het aantal edities in het Latijn en de volkstaal in verschillende uitgeverslanden 
moeten worden nagemeten. 
  Een andere observatie in het onderzoek was dat er in deze particuliere biblio-
theek geen enkele uitgave in aanwezig was uit Zrinyi’s eigen Kroatië (en minder 
dan een handjevol uit Hongarije). Achter dit gegeven bleek het feit te schuilen  
dat er in Zrinyi’s eigen tijd geen en in de 150 jaar daarvoor vrijwel geen druk-
kersactiviteit in zijn land bestond. Daarnaast bleek ook dat de uitgeversstad 
die Kroatië bediende, Venetië, dat deed op een bepaald luie, ongemotiveerde 
manier. Anders dan in opdracht van hoogwaardigheidsbekleders werd er in de 
zeventiende eeuw vrijwel niets voor de Kroatische markt en de Slavische mark-
ten in het algemeen gedrukt. 
  Zrinyi’s bibliotheek is dus een importproduct en die bibliotheek is daarmee 
geen uitzondering. Kennis werd in Zrinyi’s maatschappelijke Umwelt wel ge-
consumeerd, maar niet gefaciliteerd, geproduceerd of doorgegeven. Dit is ook 
te onderkennen als we kijken naar de schrijfactiviteiten van de Zrinyi’s. Miklós 
hield zijn schrijfsels waarin iets op het spel stond (de politiek-militaire essays 
en de aforismen) voor zichzelf. Wat hij wel liet drukken was zijn poëtische epos 
De Belegering van Sziget, enige jaren later gevolgd door de Kroatische herta-
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ling daarvan door zijn broer. Deze werken dienden niet de discussie, maar de 
machtslegitimatie en statusverhoging van de familie. Daarnaast bracht Katarina 
Zrinyi een gebedenboekje uit, De Reisgezel, dat bedoeld was om het volk op te 
voeden. Voorzover de Zrinyi’s boeken lieten uitgeven was het doel niet om ken-
nis of ideeën uit te wisselen, terwijl de bibliotheek juist werd aangelegd om die 
kennis te verzamelen. De publicaties verschenen elders, in Wenen en Venetië. 
  Op grond van dit alles kan worden gezegd dat de boekenwereld van de Zrin-
yi’s bepaald niet kan worden geïnterpreteerd in termen van een gelijktijdige en 
gelijk waardige uitwisseling van cultuurgoederen, een model dat Cristiane Berk-
vens Stevelinck voorstelde. Evenmin is de ‘inktvlek’- of ‘dominosteentheorie’ 
van Elisabeth Eisenstein hier goed toepasbaar (‘wat goed is verspreid zich snel’), 
noch de toepassing daarvan in de voorbeelden die Lotte Hellinga uitwerkte 
(‘het goede wordt uitgeselecteerd, overgenomen, verbeterd, aangepast en zo tot 
een eigen product gemaakt’). 
  Veel belangrijker is in dit geval het belang van het model van de socioloog 
Wallerstein. Om sociaal-economische ontwikkelingen vanaf de vroegmoderne 
tijd juist te interpreteren dienen we volgens hem Europa in drie verschillende 
zones te onderscheiden, die ieder hun eigen dynamiek en wetmatigheden heb-
ben: kerngebieden, semi-periferale en periferale gebieden. Deze driedeling kan 
zijn diensten ook bewijzen voor de vroegmoderne boekgeschiedenis. Ook het 
gedrukte boek is immers een product dat onderhevig is aan economische wet-
ten.685 
  Zrinyi’s cultuurwereld bevond zich ruwweg in de volgende concentrische 
cirkels: semi-periferaal (Oostenrijks Habsburg in de Europese boekenwereld), 
periferaal (Hongaars Habsburg in de zeventiende eeuwse Europese cultuurwe-
reld) of zelfs feodaal (de toestand in de militaire overgangszones waarin zich veel 
van Zrinyi’s bezit bevond). Cultuurtransfer in periferale gebieden (dus ook van 
kennis, ideeën en opvattingen) zou dan moeten worden geïnterpreteerd in ter-
men van een afwezige of rudimentair aanwezige lokale culturele infrastructuur 
(o.a. drukkerijen, educatieve centra) of een gebrekkige uitwisseling van ideeën, 
opvattingen en informatie tussen deze centra.686 Het verschil met de situatie bij 

685  Aanmoediging in deze richting zouden we kunnen vinden bij Wallerstein zelf, die het 
onderscheid in verschillende menswetenschappen (van economie en sociologie tot en met 
antropologie en psychologie) kunstmatig acht  en pleit voor een interdisciplinaire aanpak. An-
tropologie, economie, geografie, politicologie, geschiedenis en sociologie zijn voor Wallerstein 
geen aparte vakgebieden, maar aspecten van één en dezelfde sociale realiteit. Hij spreekt daar-
om van een ‘intellectal unity of the social sciences’ (in: Immanuel Wallerstein – The Capitalist 
World-Economy (Cambridge University Press, 1979). 
686  Dit in aansluiting bij een studie van Lesger over het zeventiende eeuwse Amsterdam. Hij 
stelt dat de kracht van die stad (in Wallersteins terminologie een kerngebied bij uitstek) niet 
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zijn Hongaarse standgenoten is gradueel. Daar waren al wel enkele drukkerijen 
en universiteiten. Bij hen zijn wel wat meer in Hongarije gedrukte boeken te 
vinden, maar het beeld verandert niet substantieel. 

De lezer Zrinyi in Europees verband  
De meeste Hongaarse particuliere bibliotheken uit Zrinyi’s tijd zijn niet ge-
schikt om een goed lezersprofiel op te stellen. Ze zijn ofwel te gefragmenteerd 
om er een goed oordeel over te kunnen vormen of juist zo overvol dat er geen 
duidelijke persoonlijke voorkeuren meer te onderkennen zijn. Deze bibliothe-
ken zijn vaak overgeërfde, samengevoegde en weer opgedeelde geslachtsbiblio-
theken. Een reconstructie van de persoonlijke motieven tot aanschaf of lezen 
is in die gevallen moeilijk te maken. In het grootste deel van de Bibliotheca 
Zriniana zijn daarentegen de hand en het hoofd van de eigenaar te herkennen. 
De bibliotheek laat zien wat deze diplomaat, politicus en generaal  (hij had zijn 
eigen leger) bezighield en in welke termen en richtingen hij dacht. 
  Die werden bepaald door twee brandende kwesties: de onwil van het Ween-
se hof om met een gecoördineerde actie de Ottomanen terug te dringen en 
de onmacht van de Hongaarse en Habsburgse legers om dat te doen. De eer-
ste kwestie doet Zrinyi – net als Willem van Oranje driekwart eeuw eerder 
– twijfelen aan de legitimatie van de macht van het Habsburgse huis. Zrinyi 
verzamelde boeken rond het thema van de macht en de legitimatie daarvan, 
en rond de kwesties van autonomie en soevereiniteit. Een hoofdrol in Zrinyi’s 
politieke bibliotheek spelen post-machiavelliaanse denkers als Guicciardini, De 
Silhon, Botero en ook zeer prominent Justus Lipsius. Zrinyi onderbouwde deze 
contemporaine verzameling met werken van de antieke historici bij wie deze 
post-machiavellianen zelf ook te rade gingen, vooral Livius en Tacitus. 
  Ook wat betreft het tweede punt, het oorlogsbedrijf, bouwde Zrinyi aan een 
verzameling die een combinatie was van contemporain en klassiek. We vinden 
er verschillende werken uit de Noordelijke Nederlanden over de bouw en bele-
gering van fortificaties, inclusief vele bouwtekeningen van Nederlandse vestin-
gen. Daarnaast vinden we werken over de organisatie van het leger. Dat was het 
kernpunt van de zogenaamde Nederlandse Militaire Revolutie, die vooral door 
prins Maurits in het laatste decennium van de zestiende eeuw in het Staatse le-
ger werd doorgevoerd. Maurits had zich hierover als student aan de universiteit 
van Leiden laten onderwijzen door hoogleraar Lipsius. Die beriep zich voor 
zijn voorstellen voor de hervorming van het militaire bedrijf op de Romeinse 
historicus Vegetius. Zrinyi volgt hetzelfde pad. Lipsius is met zes werken over 

zozeer de functie van stapelmarkt was, zoals de gangbare historiografie wil, maar die van infor-
matiecentrum.
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het politiek-militaire bedrijf ruimschoots vertegenwoordigd bij Zrinyi (allemaal 
uitgaven van het huis van Plantijn).  Van geen enkele auteur heeft Zrinyi meer 
titels in zijn collectie als Lipsius. De Leidse editie van Vegetius (1595, bezorgd 
door Steewechius) is zelfs een kernpunt te noemen in de verzameling van Zrin-
yi. 
  Uit een onderzoek naar de vraag hoe Zrinyi las blijkt wel hoe belangrijk deze 
uitgave was. Voor dit onderzoek verkeren we in de gelukkige omstandigheid 
dat hij enige lezerssporen heeft nagelaten: de teksten die hij zelf schreef (het 
genoemde poëtische epos, de vier politiek-militaire essays, een serie aforismen 
en enige gedichten). Minder gelukkig zijn we met de andere sporen. De paar 
honderd brieven die van Zrinyi bewaard zijn gebleven handelen vrijwel uitslui-
tend over praktische politieke en militaire zaken  en op enkele uitzonderingen 
na zijn de marginalia in de boeken ook niet erg behulpzaam.  
  Dat geldt niet voor het lezersspoor dat in Zrinyi’s editie van Vegetius is terug 
te vinden, een spoor dat uniek te noemen is voor de Europese boekgeschiede-
nis. Op het versoblad van dit boek staat een met de hand geschreven euforisch 
lofdicht op Zrinyi en een opdracht met de vurige oproep de Ottomanen te 
bestrijden. Een passage daaruit:
“Leef en wees krachtig, hoogillustere baron, sterke Zriniaanse wedkamper, 
en wedijver met, imiteer vol kracht en geluk die held, onvergelijkbaar, niet 
te overschatten, banheer en heer, Hercules van onze tijd, wiens overwinnin-
gen en trofeeën ik nu overdenk en voorspel opdat u onder de helden van het 
vaderland als een Achilles beschouwd wordt…God helpe u, banheer van de 
christenheid, voor ons allen, maak gebruik van de diensten van mij, uw cliënt, 
voor vaderland, vader en godsdienst en gebruik deze militaire ondersteuning, 
beproefd door de oude Romeinen ter ere van God..”

De schrijver van de opdracht en de ontvanger ervan maakten deel uit van het 
sociale milieu van Zrinyi. Dat deze tekst over de bevrijding van het Turkse juk 
hier te vinden is, laat zien hoeveel belang er aan Vegetius werd toegeschreven in 
de kringen waarin Zrinyi anno 1664 vertoefde.
  Maar daarmee is nog niet gebladerd in het hoofd van Zrinyi zelf. De vraag 
hoe hij zelf Vegetius las, kan worden beantwoord aan de hand van een bijna 
ideaal te noemen lezersdocument. In het belangrijkste van zijn vier politiek-mi-
litaire essays volgt hij Vegetius op de voet. Daarbij aarzelt hij niet om pagina’s 
lang hele passages van Vegetius letterlijk over te schrijven. Van Vegetius’ ideeën 
verwachtte Zrinyi niets minder dan de redding, het keerpunt in de strijd tegen 
de Ottomanen.687 

687  Deze gezamenlijke beleving van de Hongaarse lezers van Vegetius maakt duidelijk dat 
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Er zijn in de essays ook andere lezerssporen te vinden. Het gedachtengoed van 
Lipsius, Botero en de Silhon komt er aan de orde, zonder dat hun namen wor-
den genoemd. Tekstuele analyse die de overeenkomsten aan het licht brengt, 
is dan tegelijk het verslag van een lezersreceptie. Maar die lezersreceptie kan in 
Zrinyi’s geval op nog een andere manier nader ingevuld worden:  door te kijken 
naar de verhouding tussen de collectie en de catalogus die hij twee jaar voor 
zijn dood liet opstellen. De rubricering daarbinnen laat zien hoe Zrinyi zijn 
boekenbezit wenste te beschouwen: maar liefst drie categorieën geschiedenis 
(Antieke geschiedenis, Algemene geschiedenis en Turkse en Hongaarse geschie-
denis), waartussen de rubrieken Politieke en Militaire wetenschappen liggen 
ingesloten, plus een grote categorie Antieke literatuur. 
  Daarna volgen nog Geografie en enkele andere rubrieken die van minder be-
lang lijken te zijn. Maar wat ontbreekt is een afdeling Theologie. Die categorie 
ontbreekt bij geen enkele Hongaarse standgenoot en domineert die collecties 
vaak zozeer dat het onder meerdere rubrieken is ondergebracht. De volledige 
afwezigheid van deze categorie is een zeldzaamheid, misschien zelfs een uni-
cum in de vroegmoderne Europese boekgeschiedenis. Onderzoekers hebben 
geopperd dat Zrinyi deze boeken zou hebben kunnen weggeschonken of dat ze 
toevallig elders stonden op het moment waarop de catalogus werd opgemaakt. 
Deze studie wil laten zien dat er zwaarder wegende redenen kunnen zijn ge-
weest voor het bestaan van een bibliotheek zonder theologie. Want enerzijds 
is de volledige sectie Theologie afwezig, anderzijds zijn er in de collectie enkele 
honderden boeken, die niet in de catalogus van 1662 zijn opgenomen. Frap-
pant is dat daar wel veel contrareformatorisch werk en andere titels tussen staan, 
die in het profiel van wat er in de catalogus is opgenomen zouden misstaan. Dit 
kunnen werken zijn  die Zrinyi zijn geschonken of die hij had geërfd. De sug-
gestie die hier wordt gedaan is dat Zrinyi met het opstellen van de catalogus het 
kaf van het koren heeft willen scheiden. De catalogus is niet gemaakt om bijeen 
te brengen wat er was, maar om onderscheid te maken. Het opstellen van een 
lijst met de kerncollectie kan worden gezien als een daad van een lezer die zijn 
waardeoordeel uitspreekt, een vorm van lezersreceptie dus, of, indien het om 
ongelezen boeken gaat, de anticipatie daarop. Deze verdeling geldt niet voor 
alle boektitels binnen en buiten de catalogus van 1662 even overtuigend, maar 
toch is er globaal gezien sprake van een overtuigend thematisch onderscheid.  
Want waarom zijn er bijvoorbeeld maar liefst zes politiek-militaire titels van 

het bladeren in het individuele hoofd een bijna onbereikbare ideaalvoorstelling is.. Een reali-
stischere lezersreceptie zou worden opgebouwd uit concentrentrische cirkels: in het midden de 
individuele lezer, in de cirkel daaromheen twee lezers (bijvoorbeeld Zrinyi en zijn broer), in 
het derde de vriendenkring enz. Oftewel er zou een verband moeten worden gelegd tussen de 
individuele lezer en diens sociale omgeving in gradaties van nabijheid. 
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Lipsius in de catalogus opgenomen, maar is De constantia daarbuiten gelaten? 
Paste dit boek, dat verplichte kost was onder de hoge Hongaarse adel, niet in 
het titelbestand van de catalogus? 
Als lezers van Zrinyi’s teksten beschikken we over een extra argument voor de 
stelling dat de afwezigheid van theologie in Zrinyi’s collectie geen toeval is. In 
zijn politiek-militaire essays uit Zrinyi buitengewoon scherpe kritiek op de po-
litiek en ideologie van de katholieke kerk (de toon is soms regelrecht nietzsche-
aans te noemen). Daarnaast kan er gerefereerd worden aan biografische gege-
vens, zoals Zrinyi’s publieke oproep om lutheranen massaal te bewapenen voor 
de strijd tegen de Ottomanen (in plaats van hun bezit te confisqueren, zoals op 
dat moment gebeurde). In woord en daad keerde Zrinyi zich tegen de ideologie 
van de Contrareformatie, zonder overigens te breken met de katholieke kerk. 
Tegelijk ontbreken in diens bibliotheek boeken met die ideologische inslag. 
Als we in de catalogus al een titel over een theologisch onderwerp aantreffen 
(een werk van de Venetiaan Paolo Sarpi), blijkt het een werk te zijn waarin felle 
kritiek wordt geleverd op de politieke implicaties van het Concilie van Trente. 
Zrinyi’s bibliotheek is al vaker gekenschetst als een utilitaire bibliotheek. Deze 
studie beaamt dat de bibliotheek een instrument voor de staatsman en legerlei-
der was, maar stelt dat de bibliotheek tegelijk een hoogstpersoonlijk karakter 
had.   De staatsman Zrinyi en de persoon Zrinyi zijn niet van elkaar te onder-
scheiden. Die eigenzinnigheid blijkt bijvoorbeeld uit de keuzes die gemaakt zijn 
bij de samenstelling van de bibliotheek. 
  Een dergelijke bibliotheek waarin persoon en functionaris samenvallen is een 
unicum onder de vroegmoderne Hongaarse particuliere bibliotheken. Een tijd-
genoot als Pál Esterházy kocht ruim in en liet zich daarbij graag leiden door 
werk dat niet veel met zijn functioneren te maken had (alchemie en theologie 
van Rozenkruisers tot Maria-devotie). Johann (Janez) Valvasor paarde belang-
stelling voor alle mogelijke wetenschappen aan een voorkeur voor het exotische 
(ontdekkingsreizen) en het frivole en soms bizarre (zo vinden we er een boek 
met de fascinerende titel ‘Etwas neues vom Tode’).  De Bibliotheca Zriniana is 
geen universele of bibliofiele bibliotheek, zoals zo vaak onder zijn standgenoten, 
maar een werkbibliotheek. Die bibliotheek voorzag Zrinyi van ideeën over het 
bereik en de legitimatie van de staat, over autonomie en soevereiniteitskwesties, 
over legerorganisatie, over artillerie en de bouw en belegering van fortificaties 
– allemaal aspecten waarmee Zrinyi in zijn professionele leven uitputtend mee 
te maken heeft gehad. Daarnaast voorzag het lezen Zrinyi van een wereldvisie, 
die vooral gebaseerd was op het werk van antieke historici. Tussen lezen, denken 
en handelen van Zrinyi ligt een direct verband. Het lezen was van wezenlijk 
belang voor het functioneren in een wereld die vol machtspolitieke en militaire 
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valstrikken lag. Uitjes die tijdgenoten als Pál Esterházy en Janez Valvasor zich 
gunden vinden we niet in deze collectie.
  Het lezen was voor Zrinyi een noodzakelijke bezigheid om de oriëntatie op 
en het succesvol functioneren in de wereld mogelijk te maken. De Nederlandse 
uitgaven hebben hierin een grote rol gespeeld. Ze hebben substantieel bijgedra-
gen aan de wereldoriëntatie van deze graaf en die wordt ook als zodanig door 
hem erkend. Waar Zrinyi in een van zijn essays de militaire kwaliteiten van ver-
schillende volkeren prijst (dapperheid, strategisch inzicht), prijst hij het Neder-
landse militaire bedrijf om hun kennis. Genoemd zijn al de contemporaine mi-
litaire ingenieurs en Lipsius als de ideale boodschapper van vooral Romeinse en 
Byzantijnse politieke en militaire inzichten. Daarnaast mag de enorme stroom 
van Nederlandse uitgaven van bronteksten uit de oudheid niet onderschat wor-
den. Wat Zrinyi in handen had was niet zomaar de antieke tekst, maar het 
resultaat van een reeks beslissingen op tekstueel en paratekstueel gebied door 
de uitgever en de (meestal Leidse) tekstbezorger. Die maakte met zijn inleiding 
en commentaar in de marge bovendien duidelijk hoe de tekst begrepen moest 
worden. Zij drukten dus een stempel op de manier waarop de antieke tekst tot 
een lezer als Zrinyi kwam. Opmerkelijk is dat Zrinyi in de loop der tijd steevast 
een nieuwe Nederlandse editie kocht van een antieke tekst waarvan hij al een 
oudere versie bezat.
  Ook heeft Zrinyi geprofiteerd van het venster op de wereld dat de Nederland-
se uitgevers hem boden. De serie atlassen van Blaeu is, zoals nu nog te zien is, 
zwart beduimeld. Zrinyi kan het in een van zijn politiek-militaire essays niet 
laten een hint te geven naar de twee Nederlandse boeken over Brazilie die hij 
bezat en daarnaast was er in zijn boekenkast ook een deeltje uit de reeks landen-
beschrijvingen, de ‘Republieken’ van de Elzeviers te vinden. 
  Naast een venster op de wereld was Nederland voor Zrinyi ook een centrum 
van precaire politieke informatie. In het archief, dat grotendeels verdwenen is, 
bevinden zich tenminste twee geheime nieuwsbrieven uit Den Haag (mogelijk 
opgesteld door Lieuwe van Aitzema, die werk maakte van het opstellen en ver-
spreiden van dit soort brieven voor een Europese klandizie). In de bibliotheek 
zelf vinden we een anoniem werkje met daarin een felle aanval op kardinaal 
Mazarin. Mazarin was op dat moment (1649) de machtigste man van Europa 
en deze precaire uitgave was in Europa buiten de Verenigde Provinciën zo goed 
als onmogelijk. Londen en de Nederlandse Republiek waren de enige plaatsen 
waar werk gepubliceerd werd van Paolo Sarpi, de Venetiaan, die (zoals hierbo-
ven vermeld) scherpe kritiek leverde op de wereldlijke macht van de katholie-
ke kerk. Door de vrijwel volledige afwezigheid van censuur in de Noordelijke 
Nederlanden kon controversieel werk gedrukt worden, waarmee  Zrinyi, zoals 
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blijkt uit zijn boekenkast, zijn voordeel heeft gedaan.  
  Vroegmoderne Nederlandse uitgevers werkten nauw samen met de geleerden 
uit hun tijd. Voorbeelden daarvan zijn er bij Zrinyi volop te vinden. Die werken 
zijn waarschijnlijk van groot belang geweest voor zijn denken en functioneren. 
Hij maakte kennis met de opvatting van het militaire bedrijf als een kennisbe-
drijf, met een naturalistische opvatting als grondslag van het politieke denken 
(de mens nemen zoals hij is, niet zoals hij zou moeten zijn). Daarnaast maakte 
hij  kennis met de beste visuele presentaties van de wereld (de atlassen van 
Blaeu) en met wetenschappelijk verantwoorde uitgaven van antieke teksten, die 
in zijn tijd als het hoogste cultuurgoed golden. Met de Nederlandse uitgaven 
plukte hij de vruchten van een kennis- en informatiemaatschappij. Iets der-
gelijks bestond er niet in de politieke entiteit waar Zrinyi deel van uitmaakte. 
Deze studie bevestigt dan ook Elisabeth Eisensteins these dat het gedrukte boek 
en de internationale handel daarin grenzen beslechtte, politieke en culturele 
barrières overschreed en, voor wie het kon betalen, mogelijk maakte dat hij kon 
lezen wat hij wilde. Nederlandse uitgevers hebben in die processen een belang-
rijke rol gespeeld. Met hun uitgaven hebben ze bijgedragen aan de verweten-
schappelijking van het wereldbeeld, ook in het hoofd van Miklós Zrinyi. 
  Een boek dat buiten de catalogus viel, maar in de verzameling bewaard is 
gebleven is Vom Zeumen, een werk van de Duitse mijningenieur von Löhneyss. 
Het werd, waarschijnlijk in Groningen, uitgegeven in 1585. Het is een boek vol 
illustraties van teugels en andere equipage voor het berijden van paarden. De 
bladhoeken zijn flinterdun en gitzwart, iets wat alleen maar het resultaat kan 
zijn van eindeloos veel bladeren. Ik stel me graag voor dat graaf Miklós op deze 
wijze zijn avonden doorbracht.
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Summary

Miklós Zrínyi (1620-1664) was a Croatian-Hungarian count who was entru-
sted with prominent functions within the political and military establishment 
of the Habsburg Empire. His property and the regions for which he served as 
governor are located in what is now Croatia and bordered at that time on the 
Ottoman Empire. Míklos’s library fully reflects the issues which were active at 
that time: the qualities and authority of a ruler, the organisation of an army, 
the legitimacy of the state and of a revolt against it.The six hundred books 
that were unquestionably or very probably in Zrínyi’s possession were printed 
in more than seventy different European cities; nearly fifty of them contribu-
ted four books or fewer. These books had been published by approximately 
three hundred different publishers – an average of two books per publisher. 
The library is characterised, in other words, by considerable diversity and that 
is all the more striking because the count had his books purchased in one city, 
Venice. This indicates diversity in the European book trade, not concentration; 
decentralisation, not monopoly. Many ‘smaller’ cities in Europe apparently had 
the capacity to compete with cities which were, on the face of it, more powerful 
politically, economically and culturally.The relationship between publisher and 
subject offers the same picture: there is not a single publisher in the Bibliotheca 
Zriniana who can boast of being a specialist in a certain genre. This might be 
an indication of a widely branching (exchange) trade network or of connecti-
ons that were maintained via international book fairs like those in Frankfurt 
and Leipzig. Only publishers from the Low Countries are present with large 
numbers of titles in certain specialised fields. Should we consider them to be 
among the first entrepreneurs who were in a position to construct for themsel-
ves a niche and in doing so to be able to satisfy the expectations of (potential) 
customers and of colleagues who advanced such exchanges?
  The notable number of books from the Netherlands stands in stark contrast 
to the contributions of Zrínyi’s political, cultural and ethnic homelands, res-
pectively: a limited number by Austrian publishers, one or two books from 
Hungary, and a complete absence of books from Zrínyi’s own Croatia.
  What is the reason for the complete absence of books from Croatia? In Zrín-
yi’s own day, and for more than a century before, there was not a single printer 
operating – not even in service to the church or the government. The same is 
equally true for the Habsburg region of Croatia as for the Venetian portion (the 
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coastline), the free republic of Dubrovnik and of course for the area occupied 
by the Ottomans. New facilities were not established during the course of the 
sixteenth and seventeenth centuries (and certainly not between 1530 and 1690) 
and no new centres of knowledge emerged. 
  As the owner of a library, Zrínyi collected the finest books and shared his 
knowledge with his peers. He wrote essays about politics and military affairs 
which were based on the books that he had read. He gave free rein to his 
thoughts, but did not publish them and made no effort to disperse the ideas 
and opinions which could be found in his library, nor did he promote printing 
presses or educational institutions, by means of which such a dispersal could 
take place. 
  Studies like that of Elisabeth Eisenstein hypothesise a domino theory as an 
explanation of the foundation of the early modern exchange of cultural pro-
ducts: what was good was quickly adopted and if necessary adapted, after which 
it spread like an ink stain. But in Zrínyi’s case, and Croatia’s, neither the book 
nor the facilities for producing and distributing books spread. Instead of Ei-
senstein’s model of an unstoppable and irresistible process, this seems to be 
rather a case of a collision between a pre-modern and an early-modern world. 
The micro-entity of the Bibliotheca Zriniana finds itself at an intersection. It is 
the fruit of an industry which works according to the rules of early capitalism 
(maximising production and consumption), collected by a representative of the 
preceding, but still extant system, which seeks to keep knowledge, opinions and 
ideas and their promotion ‘to itself.’
  Two years before he died, Zrínyi arranged for a catalogue to be compiled. 
Thanks to this record, we know that books have been lost but also that a con-
siderable number of books that can be found in the library cannot be found in 
the catalogue. These books were not simply overlooked, but were deliberately 
ignored. A comparison between the themes and titles listed and not-listed in 
the catalogue makes clear what Zrínyi’s priorities were in creating his library. 
The core consists of history, which is subdivided into no less than three different 
categories, and in addition to that, political and military science. The ancient 
historiographers Livy, Tacitus and Vegetius in particular provided influential 
guidelines for personal political and military decisions. Zrínyi’s political section 
consists especially of contemporary political philosophy based on an analysis of 
these ancient works. This comprises post-Machiavellian authors like Frances-
co Guicciardini, Jean de Silhon, Arnold Clapmar, Giovanni Botero and Justus 
Lipsius. It is not unusual for ancient history and post-Machiavellian texts to 
play an important role in aristocratic libraries of that time. In Zrínyi’s library, 
however, they have been assigned the central role. That is a result of the fact that 
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the theology section, which is the centrepiece of most contemporary libraries, 
is absent from this one as it is represented in the catalogue of 1662. The theolo-
gical element is similarly absent as a leading theme in the political and military 
essays which Zrínyi wrote. The absence of a theology section is probably unique 
in the early-modern world. However, we should not regard Zrínyi as an atheist 
(which he was not). But it does indicate a conscious choice to remove from his 
‘core library’ all works which he did not consider to be useful for the develop-
ment of a vision of the political world of which he was a part. 
  The author who, as measured by numbers of titles, is most prominent in the 
1662 catalogue is the Flemish humanist Justus Lipsius. Notably, the library 
contains exclusively his political and military works. Other works by Lipsius, 
such as his epistolary works and his neo-stoic philosophical text De constantia, 
which were very popular in eastern Europe also, are absent. Zrínyi’s political 
and military essays show that Lipsius deeply influenced his thought. In these 
works, he cites ancient authors extensively. Zrínyi’s collection of ancient litera-
ture and history comes largely from Holland. That holds true especially with 
respect to the ‘more recent’ works in the collection. Dozens of professors and 
alumni of the University of Leiden from the late sixteenth century to Zrínyi’s 
own time can be found as editors among Zrínyi’s books on the ancient world. 
Zrínyi shaped his conception of the political world of his own day with these 
editions in his hand.
  Nearly all of the publication from the Low Countries are in Latin. Among 
the publications from the German cities, Latin and German are equally repre-
sented. French and Italian publications are predominantly in the vernacular. 
It would appear that mid-seventeenth-century Dutch publishers consolidated 
the position of Latin in Europe. Since publishers in the larger cultural regions 
(England, France, Italy) increasingly limited themselves to publications in their 
own languages, Dutch publishers were able to fill an international vacuum with 
their Latin publications.
  Products of the Dutch publishing industry can also be found among Zrínyi’s 
collection of works on practical and applied science. There is an impressive col-
lection on the arts of war, including many maps and diagrams of fortifications 
in the Low Countries. They are explained, illustrated and discussed in an overt 
way that was impossible in Zrínyi’s own Habsburg Empire. 
  In the section on politics, we find other examples of the unequalled openness 
of Dutch culture at that time. Some books that would never get past the censor 
in other parts of Europe made it into Zrínyi’s library by way of Dutch publis-
hers, for example, the emblematic criticism of Cardinal #Mazarin, the most 
powerful man in Europe at the time, and Paolo Sarpi’s harsh criticism of the 
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Catholic leadership since the Council of Trent. 
  Just like other members of the high Hungarian nobility, Zrínyi owned a be-
autiful collection of atlases by Blaeu. For the map of Croatia, Blaeu had made 
use of sources from Zrínyi’s immediate surroundings. The count also owned 
Dutch books about Brazil, a Dutch colony at the time. In one of his essays, 
Zrínyi suggests that he might emigrate there. His library substantiates Eisen-
stein’s claim that the early-modern printed book was unconcerned about bor-
ders or cultural and political barriers. Everyone who could afford to could read 
whatever he wanted. 
  The question whether we can distinguish the socially influenced and influen-
tial reader from the reader with purely individual preferences has to be seen in 
this context. There is not a single comparable library with such a high degree of 
correspondence between the social roles of the owner and composition of the 
collection. The libraries of Valvasor, Esterházy and other contemporaries betray 
personal interests which have no connection with their specific social position: 
alchemy, mysticism, discoveries, inventions, but coincidentally also humoristic, 
frivolous or romantic work. The individual element in Zrínyi’s library consists 
of the fact that he subordinated the personal to his social role. The elimination 
of a personal life can well be considered to be a very personal choice.
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Titel: Epigrammaton libri XII. / By M. Val. Martialis
Impressum: Antverpiae, ex officina Christophoris Plantini, 1567
Annotatie: 1. Klaniczay 286
2. Eigenaarssporen *
Formaat: 16°
Collatie: (-A1) A2-Z8 2A6
Vingerafdruk: 156716 - b1 A2 uod$i : b2 2A5 nus$
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), k (letter-
type cursief ), h (drukkersmerk)
Auteur: Marcus Valerius Martialis (ca40-102)
Alternatieve titel: Epigrammata
Jaar:  1568
Drukker / Uitgever: Plantijn, Christoffel Antwerpen 1561-1589; Plantijn, Christof-
fel, Leiden 1584-1586
Onderwerpstrefwoord: Latin language and literature; Poetry
Signatuur: Leiden, UB: 180 H 22
 Leiden, UB: 180 H 31:1
Londen, British Library: 1002.a.7:2
Zagreb, NSK: BZ 338 (part of collection Bibliotheca Zriniana)

* Dedi pro hoc libello 26 dje Novembr. Anno a partu virginis   1603.
Johanes Chruscilius anno 1617
Johanes Chruscielus 1619 

2
Titel: Quinctus Horatius Flaccus emendatus / By Quintus Horatius Flaccus
Impressum: Antverpiae, ex officina Christoph Plantini, 1577
Annotatie: 1. Klaniczay 294;
2. Eigenaarssporen *
3. Marginalia **
4. Titel ontbreekt in STCV. Ook geen gegevens dat Plantijn enig werk van deze auteur 
zou hebben uitgegeven.
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Collatie: A-S8 (S8 blank)
Vingerafdruk: 157712 - b1 A2 Ann : b2 S5$sub$
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), a (illustraties op titelpagina), 
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Jaar:    1577
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* Steph. Jona 1613
* Munus exiguum tibi a me Rector amice / Datum, mente rogo accipias  placi-
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322

Jaar:  1588
Drukker / Uitgever: [S.n.]
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* Contra virtutem nihil valet invidia
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Titel: De constantia libri dvo. / By Justus Lipsius
Editie: 5th corrected enlarged edition
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3.Eigenaarssporen*
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Vingerafdruk: 159108 - a1 *2 uæ$ : a2 *5 el - b1 A t) : b2 H5 .$XII
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), i (letter-
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* C[omes] G[eorgius] [T]hurzo R[egni] H[ungariae] P[alatinus]
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Vertaler/bewerker: Godeschalcus Steewech (1557-1588)
Jaar: 1592
Drukker / Uitgever: Raphelengius, Franciscus (I) Leiden, 1586-1598
Onderwerpstrefwoord: Political science
Signatuur: Den Haag, KB: 1703 C 13
Leiden, UB: 690 B 20
Londen, British Library: 8827.aaa.21
Nijmegen, Universiteitsbibliotheek: OD 3 c 116
Zagreb, NSK: BZ 221

* Joannes Listius Junior, Liber Baro ... 1664 ... 

** C. D. B. V. / Joannes Listius junior, Liber Baro. / Per Anagramma exacte, / Hoc Penta-
metro: / Bellona, in vitiis, robore nisa ruis. / Enodatio /

Ingen[u]e quaero: Palmam cur Turca reportet?

Quare a Christicolis tanta trophaea ferat?

Undique circumfert an non victricia signa?

Dic mihi, quid causae, quaeso, subesse potest?

IRA Dei, LABES hominum, DISCORDIA nostra;

Et FATUM, Tetigi Rem, puto, prorsus Acu. / /

Accedit DANIEL divino Carmine vates

Singina praedicens Flamine puncta Sacro.

Dan. VII. 20, 21.

Pugnabit CORNU, superabit robore Sanctos,

Judicium donec sanxerit ipse Senex.

Augurium infelix! O Fata novissima dura!

O Deus, o miseri Tu miserece gregis!

Perde trucem GOGUM, saevum disperde MAGOGUM,

Ezech. XXXIIX.

Qui tua blasphemat nomina, Magne DEUS.
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Autque suas vires et Robora grandia [fle]ctat [szúrágás!].

TURCA, tuae cladis jam, puto, tempus adest

Nominis id signant Anagrammata et omnia fausta:

Bellona, in vitiis, Robore nisa ruis. / /

INEST ANAGRAMMATISMIS / ALIQUID ARCANI ORACULI QUOD / RABINI 
CABALAM DICUNT. / DISPOSITIS, TRANSPOSITIS / LITERIS, NUMERIS, NO-
MINA IN OMINA / FAUSTA INFAUSTA / MIRE MUTANTIBUS. / HIS TUAM; 
/ PRAEILLUSTRIS, SPECTABILIS / MAGNIFICE, MAGNANIME / BARO, DO-
MINE DOMINE JOHANNES LISTIUS, / DOMINE GRATIOSE, / MAGNANIMI-
TATEM ANIMAT / / EX DIVINO PROPHETA / LAUREATUS POETA / DANIEL 
KLESCHIUS / S. GEORGIANUS PASTOR / ORTHODOXUS / NOMINIS LISTIANI 
CULTOR / DEVOTISSIMUS, HUMILLIMUS, / QUI DUM ISTA VOVET / SE TO-
TUM / PRAEILLUSTRI MAGNIFICENTIAE TUAE / DEVOVET / S. GEORGII INF. 
HUNG. SUBMONT. / A. O. R. MDCLXIV. XIV. CALENDAS SEXTILEIS / a u t o c e 
d i a x w n / / VIVE, VIGE / BARO PRAEILLUSTRIS / ATHLETA ZRINIANE FOR-
TIS / ET HEROEM ILLUM / INCOMPARABILEM, INAESTIMABILEM / BANUM, 
PANUM / AEVI NOSTRI HERCULEM, / CUJUS NUNC VICTORIAS, TROPHAEA 
/ MEDITOR, AUGUROR, AEMULARE, IMITARE / FORTITER, FELICITER! / In-
ter ut Heroas Patriae numereris Achilles / VALE, VINCE, / Ego vos PRECIBUS, ARMIS 
SPIRITUALIBUS, / JUVABO. / / PUGNATE / PATRIAE LIBERTATIS ASSERTO-
RES / ET SUPERATE / VIVITE, VINCITE, DEUS VOS SERVET! / BANUM CHRIS-
TIANITATI, NOBIS OMNIBUS, / TE / PATRIAE, PATRI, / RELIGIONI / MIHI 
CLIENTI / UTERE, FRUERE / HIS ADMINICULIS MILITARIBUS / ROMANIS 
VETUSTIS, PROBATIS / IN DEI HONOREM, / / PATRIAE AMOREM, / FAMILIAE 
VIGOREM, VIRTUTUM ARDOREM, / HOSTIUM TERROREM, / IN / NOMINIS 
DIVINI MAGMENTUM, / CHRISTIANITATIS AUGMENTUM / MILITIAE OR-
NAMENTUM / TURCARUM DETRIMENTUM / SIT / STRATAGEMATUM HOC 
BELLICORUM / COMPENDIUM / TURCORUM, TARTARORUM / SCYTHAR-
UM, GETHARUM / DISPENDIUM! / AMEN! / FIAT!

7
Titel: Saturnialvm sermonvm libri dvo, qui de gladiatoribus. / By Justus Lipsius
Impressum: Lvgdvni Batavorvm, ex off. Plantiniana apud Joannem Moretum, 1604
Annotatie:   1. Klaniczay 205a
2. Ingebonden met 4 andere werken van Lipsius onder nummer BZ 267
3. Titel volgens STCN alleen uitgegeven door Raphelengius,       1590.
Formaat: 4° magno!
Collatie: A-R4 [S]2
Vingerafdruk: 160404 - b1 A2 m$:& : b2 R3 lacu
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Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), i (letter-
type romein), c (andere illustraties), b (illustraties buiten collatie) (with enfolded gra-
vures)
Auteur: Justus Lipsius (1547-1606)
Jaar: 1604
Drukker / Uitgever: Moretus, Johannes (I) Antwerpen, 1589-1610
Onderwerpstrefwoord: History (antiquity)
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ 267

8
Titel:   De amphitheatro liber. / By Justus Lipsius
Impressum: Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud Joannem Moretum, 1604 
Annotatie: 1. Klaniczay 205b
2. Ingebonden met 4 andere werken van Lipsius onder nummer BZ 267
3. Van deze editie geen gegevens in STCN
Formaat: 4°magno!
Collatie: A-K4
Vingerafdruk:   160404- b1 A2 ad$h : b2 K3 $
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), b (illustra-
ties buiten   collatie), c (andere illustraties), i (lettertype romein)
Auteur: Justus Lipsius (1547-1606)
Jaar: 1604
Drukker / Uitgever: Moretus, Johannes (I) Antwerpen, 1589-1610
Onderwerpstrefwoord: History (antiquity)
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ 267

9
Titel: De militia Romana / By Justus Lipsius
Editie: Third edition, corrected and enlarged
Impressum: Antverpiae, ex officina Plantiniana, apud Joannem Moretum, 1602
Annotatie: Klaniczay 205b
Ingebonden met 4 andere werken van Lipsius onder nummer BZ 267
Formaat: 4°
Collatie: A-2Z4 (2Z4 blank)
Vingerafdruk: 160204 - b1 A2 i&n : b2 2Z3 $D
Annotatie: Klaniczay 205c
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), i (letter-
type romein), c (andere illustraties), b (illustraties buiten collatie) (with enfolded gra-
vures)
Auteur: Justus Lipsius (1547-1606)
Jaar: 1602
Drukker / Uitgever: Moretus, Johannes (I) Antwerpen, 1589-1610
Onderwerpstrefwoord:History (antiquity
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Signatuur: Zagreb, NSK: BZ 267

10
Titel: Analecta sive observations reliquae ad militiam et hosce libros. / By Justus Lip-
sius
Impressum: Antverpiae, ex officina Plantiniana apud Joannem Moretum, 1602
Annotatie: 1. Klaniczay 205d
2. Ingebonden met 4 andere werken van Lipsius onder nummer BZ 267. 
3. Signaturetelling van deze titel niet apart. Suggereert een gezamenlijke uitgave door 
uitgever met Klaniczay 205c
4. Geen gegevens over deze titel in STCN
Formaat: 4° magno!
Collatie: 2A-2D4
Vingerafdruk: 160204- b1 2A2 oties$p : b2 2D4 .355
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), i (letter-
type romein)
Auteur: Justus Lipsius (1547-1606)
Jaar: 1602
Drukker / Uitgever: Moretus, Johannes (I) Antwerpen, 1589-1610
Onderwerpstrefwoord: History (antiquity)
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ 267

11
Titel: Poliorceticon sive de machinis, tormentis, telis libri quinque. / By Justus Lipsius
Editie: Third edition, corrected and enlarged
Impressum: Antverpiae, ex officina Plantiniana apud Joannem Moretum, 1605
Annotatie: 1. Klaniczay 205e
2. Ingebonden met 4 andere werken van Lipsius onder nummer BZ 267
3. Geen gegevens over deze titel in STCN.
Formaat: 4° magno!
Collatie: A-2E4
Vingerafdruk: 160504- b1 A2 con : b2 2E3 c$Re
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), i (letter-
type romein)
Auteur: Justus Lipsius (1547-1606)
Jaar: 1606
Drukker / Uitgever: Moretus, Johannes (I) Antwerpen, 1589-1610
Onderwerpstrefwoord: Political science
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ 267

12
Titel: Biblia sacra.
Editie: Vulgatae editionis Sixti V. pont. max. iussu recognita atque edita.
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Impressum: Antverpiae, ex officina Plantiniana apud Joannem Moretum, 1605
Annotatie: 1. Klaniczay 681
2. Door Klaniczay ten onrechte genoteerd als BZ 141
3. Geen gegevens over deze uitgave in STCN.
Formaat: 8°
Collatie: †4 A- 4 E8
Vingerafdruk: 160508- a1 † 2n$im : a2 †3 $ : b1 A ,$ : b2 4E5 a$in$e
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), i (letter-
type romein)
Auteur: Justus Lipsius (1547-1606)
Jaar: 1605
Drukker / Uitgever: Moretus, Johannes (I) Antwerpen, 1589-1610
Onderwerpstrefwoord: Theology (Bible and Bible interpretation)
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ 146

13
Titel: Omnivm Belgii, sive Inferioris Germaniae, regionvm descriptio. / By Ludovicus 
Guicciardinus. ; Translated from the Italian into Latin by R. Telle
Impressum: Amstelrodami, exc. G. Ianssonius, 1613
Annotatie: 1. Klaniczay 474
2. Eigenaarssporen*
Formaat: 2°
Collatie: <***>6 A-2C6 2D-2E4
Vingerafdruk: 161302 - a1 <***>2 ici$G : *a2 <***>3 $exe - b1 A i : b2 2E3 orus$P
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), b (illustra-
ties buiten collatie), c (andere illustraties), i (lettertype romein)
Auteur: Lodovico Guicciardini (1521-1589)
Jaar: 1613
Drukker / Uitgever: Blaeu, Willem Jansz Amsterdam, 1608-1639
Onderwerpstrefwoord: Geography; History (Netherlands); History (Belgium)
Signatuur: Amsterdam, UB: 477 B 17
Den Haag, KB: 3196 A 15
Gouda, Streekarchief Midden-Holland: 540 B 4
Leiden, UB: 415 B 9
Londen, British Library: 576.l.23
Utrecht, UB: THO:WRT 101-393
Zagreb, NSK: BZ 391
*Francisci Listij

14
Titel: Erycii Puteani Democritus, sive de risu dissertation Saturnalis. / By Erycius 
Puteanus
Impressum: Lovanii, apud Jo. Christoph. Flavium, 1612
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Annotatie: 1. Klaniczay 602a
 2. De eerste van 6 titels van Puteanus in 1 band
Formaat: 4°
Collatie: *4 A8 B6
Vingerafdruk: 161204- a1 *2 mu : a2 *4 &ob : b1 A $a : b2 B5 ia$
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), i (letter-
type romein)
Auteur: Erycius Puteanus (1574-1646)
Jaar: 1614
Drukker / Uitgever: Flavius, Joannes Christophorus Leuven, 1612, 1614
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ 210
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Annotatie: 1. Klaniczay 602f
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3. I.t.t. het Utrechtse exemplaar van deze editie ontbreekt de inleiding
Formaat: 4°
Collatie: A-O8
Vingerafdruk: 161408 - b1 A o : b2 O5 thar
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), i (letter-
type romein)
Auteur: Erycius Puteanus (1574-1646)
Jaar: 1614
Drukker / Uitgever: Flavius, Joannes Christophorus Leuven, 1612, 1614; Elzevier, 
Lowijs (I) Leiden, 1583-1617
Signatuur: Utrecht, UB: S oct. 60:3
Zagreb, NSK: BZ 210

16
Titel: Poemata/ By Urbanus VIII
Impressum: Antverpiae, ex officina Plantiniana Balthasari Moretti, 1634
Annotatie: 1. Klaniczay 260
3. Opdracht op schutblad geschreven door Urbanus VIII*
4. Opnieuw ingebonden
Formaat: 4°
Collatie: <***>8  A- 2O4
Vingerafdruk: 163404- a1 2*2 me : a2 3*2 $lumi : b1 A a : b2 2O1 $
Typografische informatie: z (titelblad in meer kleuren), x (typografische titelpagina), 
h (drukkersmerk), i (lettertype romein), c (andere illustraties)
Auteur: Maffeo Barberini (paus Urbanus VIII) 1568-1644
Jaar: 1634
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Drukker / Uitgever: Moretus, Balthasar (I) Antwerpen, 1617, 1621-1657
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ 38

* Hunc librum donauit Author ipse Vrbanus VIII. Comiti Nicolao de Zrin, dum iuuenis 
adhuc praetextatus Romae fuisset, prolatis illis Horatij uersibus:

Fortes creantur fortibus et bonis,

Est in iuuencis, est in equis

Patrum virtus, nec imbellem feroces

Progenerant aquilae columbam.

17
Titel: L’architectvre militaire ou La fortification novvelle. / By Adam Fritach
Impressum: Leide, les Elzeviers, 1635
Formaat: 2°
Collatie: *4 A-X4 Y6
Vingerafdruk: 163502 - a1 *2 it$t : a2 *3 s$q - b1 A r : b2 Y4 bras
Typografische informatie: w (gegraveerde titelpagina), a (illustraties op titelpagina), b 
(illustraties buiten collatie), i (lettertype romein)
Auteur: Adam Freitag
Alternatieve titel: Architectvra militaris nova et aucta. French
Jaar: 1635
Drukker / Uitgever: Elzevier, Abraham (I) Leiden, 1621-1653; Elzevier, Bonaventura 
Leiden, 1610, 1617-1653
Onderwerpstrefwoord: Political science; Civil engineering
Signatuur: Leiden, UB: 189 A 15
Londen, British Library: 534.L.11
Zagreb, NSK: BZ 265

18
Titel: Cosmographiæ generalis libri tres: item Geographiæ particvlaris libri qvatvor. / 
By Paullus G.F.P.N. Merula
Editie: (Enlarged edition)
Impressum: Amsterdami, apud G. Blaev, 1636 (volume 2: 1635)
Annotatie: 1. Klaniczay 588
2. Volume 2 is another issue of the edition Amsterdami, G. Blaev, 1634
3. Eigenaarssporen*
Formaat: 12°
Collatie: 4 volumes ; 1A-P12 Q6 (with folding tables) 2A-O12 P6 (with folding ta-
bles) 3A-T12 V6 (with folding tables) 4A-2Z12 (with folding tables)
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Vingerafdruk: Dl. 1: 163612 - b1 A2 octu : b2 Q4 cun
Dl. 2: 163512 - b1 A2 &$ : b2 P4 $huj
Dl. 3: 163612 - b1 A2 e$de$ : b2 V4 ide
Dl. 4: 163612 - b1 A2 Terg : b2 2Z7 temp
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), b (illustra-
ties buiten collatie), c (andere illustraties), i (lettertype romein)
Auteur: Paullus Merula (1558-1607)
Jaar: 1636
Drukker / Uitgever: Blaeu, Willem Jansz Amsterdam, 1608-1639
Onderwerpstrefwoord: Geography; Atlases
Signatuur: Amsterdam, UB: 419 F 22-23 (volume 4 incomplete)
Amsterdam, Vrije Universiteit: pl. 488 (volume 1 and 2 only)
Den Haag, KB: 603 K 51-53
Londen, British Library: 571.a.7
Nijmegen, Universiteitsbibliotheek: OD 178 d 100 (volume 2 only)
 Utrecht, UB: T oct.230 (volumes 1-2 only)
Utrecht, UB: THO:WRT 101-288 (volume 4 only)
Zagreb, NSK: BZ 342 (volume 1 and 2 only)
* Ex libris Casparis Etreij

19
Titel: Opera omnia / By Justus Lipsius
Editie: Corrected , enlarged edition
Impressum: Antverpiae, ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1637
Annotatie: 1. Klaniczay 563, 564, 565, 566
2. 4 aparte banden van Collected Works by J. Lipsius in deze bibliotheek.
Formaat: 2°
Collatie: 4 volumes: 
1  *8  A- N6, 2 A-2R6 
2 A- 2Y6
3 A-3V6 3X2
4 a-4B6 4C2
Vingerafdruk: Dl. 1: 163702- a1 *3 m : a2 *5 alt : 1b1 A A : 1b2 N5 m$ : 2b1 A r : 
2b2 2R4 s$fora
Dl. 2: 163702- b1 A2 NE : b2 2Y5 aepè$i
Dl. 3: 163702- b1 LYB : b2 3X1 1.$
Dl. 4: 163702- b1 A2 De : b2 4C2 eriorum$
Typografische informatie: z (titelblad in meer kleuren), x (typografische titelpagina), 
h (drukkersmerk), i (lettertype romein), c (andere illustraties), b (illustratie buiten 
collatie- alleen band 3)
Auteur: Justus Lipsius (1547-1606)
Jaar: 1637
Drukker / Uitgever: Moretus, Balthasar (I) Antwerpen, 1617, 1621-1657
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Onderwerpstrefwoord: Latin poetry and literature
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ 119/I, 119/II, 119/III, 119/IV

20
Titel: Luitprandi subdiaconi Toletani Ticinensis diaconi tandem Cremenensis epis-
cope Opera quae extant. / By Luitprandus
Impressum: Antverpiae, ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1640
Annotatie: 1.Klaniczay 484
Formaat: 4°
Collatie: π4 B-F4 A-4K4
Vingerafdruk: 164004- b1 B ia : b2 4K3 $e$soci
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), i (lettertype romein), w (ge-
graveerd titelblad)
Auteur: Liudprand, bishop of Cremona (c. 920/5-72)
Jaar: 1640
Drukker / Uitgever: Moretus, Balthasar (I) Antwerpen, 1617, 1621-1657
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ 17

21
Titel: Theatrum orbis terrarum/ By Willem and Joan Blaeu
Impressum: Amsterdami, apud Johannem Guiljelmi F. Blaeu, 1644
Annotatie: 1. Klaniczay 229
 2. Klaniczay vermeldt deze atlas als vermist
 3. Band 2 en 3 van de uitgave Atlas Blauiana
4. Eigenaarssporen in band 3*
5. STCN vermeldt geen gegevens over de aanwezigheid van atlassen. Dus geen verge-
lijking mogelijk.
Formaat: 2°
Collatie: 2 volumes: 2 A-3N2 2A-2Q 3B-3Z, Ҳ1 3 π2 A-4X A-G2 A-H2
Vingerafdruk: Dl. 2 164502-b1 A ra :b2 3Z ra
 Dl. 3 164502-b1 A rv : b2 H sc 
Typografische informatie: z (titelblad in meer kleuren), x (typografische titelpagina), 
i (lettertype romein), w (gegraveerd titelblad), a (illustraties op titelpagina), b (illustra-
ties buiten collatie), c (andere illustraties)
Jaar: 1645(-1654)
Drukker / Uitgever: Blaeu, Joan (I) Amsterdam, 1632-1673
Onderwerpstrefwoord: Geography 
Signatuur: A I-S 17-14 2, 3
*Zrinyii’s ex librissen ‘Nemo me…’ en ‘Sors bona…’ 

22
Titel: Flora, seu De florum cvltvra lib. IV. / By Joh. Baptista Ferrarius. ; New ed. by 
B. Rottendorf
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Impressum: Amstelodami, prost. apud J. Janssonium, 1646
Annotatie: 1. Klaniczay 376
Formaat: 4° 
Collatie: π2 ?4 *-4*4 5*2 A-2I8 2K6 2L4 2M2 (2M2 blank)
Vingerafdruk: 164604 - 1a1 (?) fic : 1a2 (?)3 rtius$t - 2a1 * o : 2a2 5* hunc$jam - b1 
A2 tur : *b2 2L3 m$se
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), w (gegraveerde titelpagina), a 
(illustraties op titelpagina), c (andere illustraties), i (lettertype romein)
Auteur: Giovanni Battista Ferrari (ca1582-1655)
Vertaler/bewerker: Bernhard Rottendorf (1594-1671)
Jaar: 1646
Drukker / Uitgever: Janssonius, Johannes Amsterdam, 1608, 1613-1664
Onderwerpstrefwoord: Agriculture
Signatuur: Amsterdam, UB: 1085 D 36
Leiden, UB: THYSIA 1533
Leiden, UB: 532 E 6
Londen, British Library: 449.f.4
Nijmegen, Universiteitsbibliotheek: OD 757 c 126
Zagreb, NSK: BZ 153

23
Titel: Architectvra militaris moderna. / By Matthias Dögen
Impressum: Amstelodami, apud L. Elzevirium, 1647
Annotatie: 1. Klaniczay 196
2. Eigenaarssporen*
Formaat: 2°
Collatie: *4 A-G4 χ4 H-M4 2χ2 N-2B4 3χ4 2C-3V4
Vingerafdruk: 164702 - a1=a2 (*)2 s$terr - b1 A o : b2 3V3 $munit
Typografische informatie: w (gegraveerde titelpagina), a (illustraties op titelpagina), b 
(illustraties buiten collatie), c (andere illustraties), i (lettertype romein)
Auteur: Matthias Dögen (1605?-1672)
Jaar: 1647
Drukker / Uitgever: Elzevier, Lowijs (III) Amsterdam, 1638-1669
Onderwerpstrefwoord: Political science, civil engeneering
Signatuur: Amsterdam, UB: 474 A 12
Delft, Technische Universiteit: TR 505422
Londen, British Library: 1605/219
Zagreb, NSK: BZ 131
* Zrinyi’s ex libris: “Nemo me… 1646”

24
Titel: Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae regiae / By Joan Blaeu
Impressum: a Joanne Blaeu, Amstelaedamensi, (1649)
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Annotatie: 1. Klaniczay 230
2. De NSK signatuur in Klaniczay komt niet overeen met de signatuur bij NSK zelf
3. Geen signature, geen paginering
De atlas telt 84 kaarten. Afgaand op het register ontbreken er 50.
Formaat: 2° magno
Collatie: xxx
Vingerafdruk: 164902- xxx (195 bladen zonder signature)
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), i (lettertype romein), c (an-
dere illustraties)
Jaar: 1649
Drukker / Uitgever: Blaeu, Joan (I) Amsterdam, 1632-1673
Onderwerpstrefwoord: Geography
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ- A I-S 17 – 8 5

25
Titel: Novum ac magum theatrum urbium Belgicae liberae ac foederatae / By Joan 
Blaeu
Impressum: (Amsterdam, 1649)
Annotatie: 1. Klaniczay 231
2. De NSK signatuur in Klaniczay komt niet overeen met de signatuur bij NSK zelf
3. Onvolledige signature, geen paginering
4. De atlas telt 52 kaarten. Afgaand op het register ontbreken er 39.
Formaat: 2°
Collatie: π8 A-B4 Ҳ1 C1 (+144 bladen zonder signature)
Vingerafdruk: 164902- b1 A1 rbi : b2 C1 e$II
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), w (gegraveerde titelpagina), 
b (illustraties buiten collatie), i (lettertype romein), c (andere illustraties) (met 1 uit-
vouwbare kaart)
Jaar: 1649
Drukker / Uitgever: Blaeu, Joan (I) Amsterdam, 1632-1673
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ- A I-S 17-8 6

26
Titel: Eikôn basilikê. Vel Imago regis Caroli/ bij [Gauden, John?]
Impressum: Hagæ-comitis, typ. S.B. [= S. Broun], [London], imp. J. Williams and F. 
Eglesfield, 1649
Annotatie: Klaniczay 70
Printed in London by W. Bentley (Madan)
Formaat: 12°
Collatie: π6 A6 B-M12 N6 (N5, 6 blank)
Vingerafdruk: 164912 - b1 A $R : b2 N3 uando
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), i (lettertype romein)
Auteur: Charles I koning van Groot-Brittannië (1600-1649)
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Alternatieve titel: Eikon basilike. Latin
Jaar: 1649
Drukker / Uitgever: Broun, Samuel ‘s-Gravenhage, 1647-1662; Williams, J. London, 
1649; Eglesfield, Francis London, 1642, 1649; Bentley, William London, 1649
Signatuur: Amsterdam, Vrije Universiteit: XL.05768
Zagreb, NSK: BZ 417

27
Titel: Historia universalis sacra et profana, a Christo nato ad annum usque MDCL. / 
By Marcus Zuerius Boxhornius
Impressum: Lugduni Batavorum, ex off. P. Leffen, 1652
Annotatie: 1. Klaniczay 87
2. Eigenaarssporen*
Formaat: 4°
Collatie: *-2*4 A-6T4 a-s4
Vingerafdruk: 165204 - a1 *2 m : a2 2*3 aud - 1b1 A i : 1b2 6T3 itè$Tigur - 2b1 a2 
la : 2b2 s3 at
Typografische informatie: z (titelblad in meer kleuren), x (typografische titelpagina), 
h (drukkersmerk), i (lettertype romein)
Auteur: Marcus Zuerius van Boxhorn (1612-1653)
Jaar: 1652
Drukker / Uitgever: Leffen, Pieter Leiden, 1649-1666
Onderwerpstrefwoord: History (general)
Signatuur: Amsterdam, UB: 2342 H 31
Gouda, Streekarchief Midden-Holland: 532 A 19
Leiden, UB: 189 C 18
Utrecht, UB: S qu.848
Zagreb, NSK: BZ 49
* Zrinyi’s ex libris: “Sors bona… 1652”

28
Titel: Tragoediæ. / By Lucius Annaeus Seneca. ; Ann. T. Farnaby
Impressum: Amsterdami, apud J. Ianssonivm, [1633?]
Annotatie: Not by Seneca rhetor
1. Klaniczay 291
2. Klaniczay suggereert 1650 als jaar van uitgave, maar voor deze uitgave van Jansonius 
noemt STCN als ‘dichtstbijzijnde’ jaar 1633
3. Eigenaarssporen*
Formaat: 12°
Collatie: A-P12 Q6
Vingerafdruk: 000012 - b1 A2 derit : b2 Q4 um,$
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), k (lettertype cursief )
Auteur: Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr.-65 n. Chr.)
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Vertaler/bewerker: Lucius Annaeus Seneca Rhetor (ca 55 v. Chr.- ca 40 n. Chr.)
Thomas Farnaby (c.1575-1647) 
Alterbatieve titel: Drama
Jaar: [1633?]
Drukker / Uitgever: Janssonius, Johannes Amsterdam, 1608, 1613-1664
Onderwerpstrefwoord: Latin language and literature; Poetry; Drama
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ 347

* “Ex libris Joannis [… Zmolinouich]”

29
Titel: Il Goffredo, overo Giervsalemme liberata, poema heroico. / By Torquato Tasso. 
; Enlarged by O. Ariosti
Impressum: S.l.s.n., 1652, The engraved titlepage fails.
Annotatie: 1. Klaniczay 622
2. Inclusief: C. Camilli, Cinque canti
3. Katernen a-p in twee verschillende drukken, in een van hen is p5 is gemerkt als P5
4. Opnieuw ingebonden
Formaat: 24°
Collatie: (-A1) A-2D8 2E2, a-p8, 2a-l8 2m6 (2m6 blank)
Vingerafdruk: 165224 - 1b1 A3 i$aff : 1b2 2E2 so$i$v - 2b1 a2 ecr : 2b2 P5 tò$l - 
3b1 a2 $l : 3b2 m5 iuto
165224 - 2b1 a2 $de : 2b2 p5 $la
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), a (illustraties op titelpagina), 
i (lettertype romein)
Auteur: Torquato Tasso (1544-1595)
Vertaler/bewerker: Orazio Ariosti (1555-1593)
Alternatieve titel: Gerusalemme liberata
Jaar: 1652
Drukker / Uitgever: S.l.s.n. 
[La Noù, Giovanni Amsterdam, 1664; Combi, Sebastiano Amsterdam, 1652, 1664; 
Matthysz, Severyn Leiden, 1643-1672?]
Onderwerpstrefwoord: Italian language and literature; Poetry
Signatuur: Amsterdam, Vrije Universiteit: XH.05910
 Leiden, UB: 566 G 12
Londen, British Library: 1069.a.33
Londen, British Library: 688.a.18
Londen, British Library: G.10604
Zagreb, NSK: BZ 418

30
Titel: [Dictorum factorumque memorabilium libri IX]. / By Valerius Maximus. ; Ed. 
A. Thysius
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Impressum: Lugd. Batavorum, apud F. Hackium, 1655
Annotatie: 1. Klaniczay: 24
Formaat: 8°magno!
Collatie: *8 A-3I8 (3I8 blank)
Vingerafdruk: 165508 - a1 *2 dig : a2 *5 TO - b1 A r : b2 3I5 tes$P
Typografische informatie: w (gegraveerde titelpagina), a (illustraties op titelpagina), 
i (lettertype romein)
Auteur: Valerius Maximus
Jaar: 1655
Drukker / Uitgever: Hackius, Franciscus Leiden, 1638-1664, 1669
Signatuur: Amsterdam, UB: 1020 D 1
Den Haag, KB: 3074 G 34
Leiden, UB: 187 C 23
Zagreb, NSK: BZ 61

31
Titel: Architectvra militaris, oder Gründtliche Underweisung der heuttiges tages [...] 
gebräuchlichen Fortification oder Vestungsbau. / By Andreas Cellarius
Editie: 2nd edition
Impressum: Amstelodami, apud viduam et hæredes J. Ianssonii, 1656
Annotatie: 1. Klaniczay 194
Formaat: 2°
Collatie: π3 A-2Y4 2Z2 (and 90 engraved folia and 13 folding tables)
Vingerafdruk: 165602 - b1 A $ : b2 2Z2 en$Te
Typografische informatie: h (drukkersmerk), w (gegraveerde titelpagina), a (illustra-
ties op titelpagina), b (illustraties buiten collatie), c (andere illustraties), j (lettertype 
gotisch)
Auteur: Andreas Cellarius
Jaar: 1656
Drukker / Uitgever: Janssonius, Jodocus (wed. en erven) Amsterdam, 1655-1656
Onderwerpstrefwoord: Political science, civil engeneering
Signatuur: Amsterdam, UB: 471 A 18
Zagreb, NSK: BZ 248

32
Titel: De officiis libri tres : and other works. / By M. Tullius Cicero
Impressum: Amstelædami, apud J. J. Janssonium, 1656
Annotatie: 1. Klaniczay 639
2. Dezelfde titel in hetzelfde jaar geeft STCN alleen van de uitgevers Elzevier en Blaeu.
Formaat: 12°
Collatie: A-K12 L9 (L9 blank)
Vingerafdruk: 165612 - b1 A2 ris$e : b2 L5 it$re
Typografische informatie: w (gegraveerde titelpagina), i (lettertype romein), a (illus-



337

traties op titelpagina), x (typografische titelpagina)
Auteur: Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.)
Alternatieve titel: Works. Selection
Jaar:  1656
Drukker / Uitgever: Janssonius, Jodocus (wed. en erven) Amsterdam, 1655-1656
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ 421

33
Titel: Frossardvs et Cominævs, duo nobilissimi Gallicarvm rervm scriptores
Impressum: Amsterdami, apud J. Blaev, 1656
Annotatie: 1. Contents: J. Froissart, Historiarum opus omne; and P. de Comines, De 
rebvs gestis à Ludovico XI, & Carolo VIII
2. Klaniczay 54
Formaat: 12°
Collatie: A-2F12 2G6 (2G6 blank)
Vingerafdruk: 165612 - b1 A3 por : *b2 2G3 ico$V
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), w (gegra-
veerde titelpagina), a (illustraties op titelpagina), i (lettertype romein)
Auteur: Jean Froissart (1337-1410)
Vertaler/bewerker: Philippe de Commynes sieur d’Argenton (ca. 1447-1511)
Alternatieve titel: Chronicque. Latin
Jaar:  1656
Drukker / Uitgever: Blaeu, Joan (I) Amsterdam, 1632-1673
Onderwerpstrefwoord: History (France)
Signatuur: Amsterdam, UB: 1084 G 9
Den Haag, KB: 3023 F 6
Londen, British Library: 1193.c.2
Londen, University of London Library: W. 1687
Zagreb, NSK: BZ 241

34
Titel:  Artam(e)ne, ou le grand Cyrus/ By De Scudery
Impressum: Imprimé (a) Leyden, et se vend (a) Paris, chez Augustin Courbe, dans la 
petite salle du Palais, (a) la Palme, 1656
Annotatie: 1. Klaniczay 607-614 
  2. Titel met minimaal 10 banden. 
In BZ present band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 en 10
 3. Titel ontbreekt in STCN
4. Uitgeversactiviteiten Courbé in STCN genoteerd vanaf 1659, hier een uitgave drie 
jaar eerder
Formaat: 8°
Collatie:   8 volumes; 1 π1 A-2Y8 2Z6 3A3 2 A-2B8 *4 3 A-2P8 2Q6*3 4 π1 A-2V8 
2X1 2X2 2X3-2X6 A-3B8 3C4 3D4 7 A-3B8 3C2 3D4 9 A-2Z8 3A8 *4 10   π1 
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A-3G8 3H4
Vingerafdruk: Dl. 1: 165608-b1 A2 stre : b2 $8. Avri
 Dl. 2: 165608-π1 b1 A2emp : b2e$hardi : c1*ac2*4Avri
 Dl. 3: 165608-b1A3s$ne : b2 2Q5 e$qu’e : c1 *l : c2 *3 Avri
 Dl. 4: 165608-b1 A2 ne$sc : b2 2Y3 8. Avri
 Dl. 5: 165608-b1 A3 isco : b2 3D3 $8. Avri
 Dl. 7: 165608-b1 A3 qu’i : b2 3D3 du$8. Avr
Dl. 9: 165608-b1 A3 la$R : b2 3A5 heuse$n : c1 * a i : c2 *3 8.Av
Dl. 10: 165608-b1 A2 uuer$ : b2 3H3 u$Mari : c1 *l : c2 *3 8. Av
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), w (gegraveerde titelpagina), 
i (lettertype romein)
Auteur: Madeleine de Scudéry (1607-1701)
Jaar:  1656
Drukker / Uitgever: Courbé, Augustin (1656-1671)
Onderwerpstrefwoord: French language and literature; Poetry; Drama
Signatuur: Zagreb, NSK: BZ 328/I-X

35
Titel: Armetzar, ou les amis ennemis. Tragicomedie. / (By Samuel Chappuzeau)
Impressum: A Leide, chez Jean Elzevier, 1658
Annotatie: 1. Klaniczay 720
2. Auteur bekend, maar geen gegevens over deze titel in STCN.
3. Eigenaarssporen*
Formaat: 12°
Collatie: *8 A-D12 E4
Vingerafdruk: 165812 - b1 A3 .$ A : b2 E3 int$
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), w (gegraveerde titelpagina), h 
(drukkersmerk), i (lettertype romein)
Auteur: Samuel Chappuzeau (1625-1701)
Jaar:  1658
Drukker / Uitgever: Elzevier, Johannes Leiden, 1652-1661
Onderwerpstrefwoord: French language and literature; Drama; Poetry
Signatuur: Zagreb, BZ: 350
 * “Madamoisell dores d’Althann”

36
Titel: Quae extant. / By Hesiodus Ascraeus. ; Ann. L. Barlaeus. Ed. C. Schrevelius
Impressum: Amstelodami, typ. L. and D. Elseviriorum, 1658
Annotatie: 1. Een andere uitgave van de edities Amstelodami, typ. L. and D. Elzeviri-
orum, 1657; Lvgd. Batavorvm, ex off. F. Hackii, 1657 and 1658
2. Titel en tekst in Grieks en latijn
3. Inclusief: L. Barlaeus, In Hesiodi Theogoniam commentarius luculentus, 1658
4. Klaniczay 269
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5. Ten opzichte van de ondergenoemde uitgaven is het exemplaar in Zagreb anders 
ingebonden. Het laatste deel het eerst en vice versa
Formaat: 8°
Collatie: A-Q8 R2 *3 2*8 2A-Q8 2R2 (Y4 blank)
Vingerafdruk: 165808 – 1b1 A ro : 1b2 R,$f : a1 *2 DUN : a2 *5 pesta : 2b1 A m$ 
: 2b2 Y2 uo.$S
Typografische informatie: z (titelblad in meer kleuren), x (typografische titelpagina), 
h (drukkersmerk), i (lettertype romein), k (lettertype cursief ), m (lettertype Grieks)
Auteur: Hesiodus (ca700 v. Chr.)
Vertaler/bewerker:  Lambertus Barlaeus (1592-1655)
Cornelius Schrevelius (c.1605-1664)
Jaar:  1658
Drukker / Uitgever: Elzevier, Daniel Amsterdam, 1655-1681; Elzevier, Lowijs (III) 
Amsterdam, 1638-1669
Onderwerpstrefwoord:  Greek language and literature; Poetry
Signatuur: Amsterdam, UB: 529 A 25
 Den Haag, KB: 762 J 16
Londen, University of London Library: W. 1229
Zagreb, NSK: BZ 80a

37
Titel: Observationes ad Pomponivm Melam De sitv orbis. / Annotated by Isaac Vos-
sius
Impressum: Hagæ-comitis, apud A. Vlacq, 1658
Annotatie: 1. Klaniczay 241
Formaat: 4°
Collatie: π2 A-L4 M2, 2A-2T4
Vingerafdruk: 165804 - 1b1 A au : 1b2 M 4 - 2b1 A b : 2b2 2T3 tus.
165804 - 1b1 A u : 1b2 M 4 - 2b1 A b : 2b2 2T3 tus.
Typografische informatie: z (titelblad in meer kleuren), x (typografische titelpagina), 
c (andere illustraties), i (lettertype romein)
Auteur: Pomponius Mela (1e E.)
Vertaler/bewerker:  Isaacus Vossius (1618-1689)
Jaar: 1658
Drukker / Uitgever: Vlacq, Adriaen ‘s-Gravenhage, 1651-1669
Onderwerpstrefwoord: Geography
Signatuur: Amsterdam, UB: 1934 E 24
Amsterdam, UB: 2335 H 25
Amsterdam, Vrije Universiteit: pl. 469
Den Haag, Gemeentearchief: Hgst 1303
Den Haag, KB: 3181 C 2
Leiden, UB: 764 C 11
Leiden, UB: 764 C 12
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Leiden, UB: 764 C 13
Leiden, UB: 764 C 14
Leiden, UB: 718 D 20
Londen, British Library: 304.f.17
Utrecht, UB: X qu.142
Utrecht, UB: ODA 2844
Zagreb, NSK: BZ 69

38
Titel:  Philosophia naturalis. / By Henricus Regius
Impressum: Amstelædami, apud L. and D. Elzevirios, 1661
Annotatie: 1. Klaniczay 417
2. Ingebonden samen met nr. 37.
3. Eigenaarsporen*
Formaat: 4°
Collatie: a-e4 f2 A-3T4 3V2
Vingerafdruk: 166104 - a1 a2 m : a2 f2 t$ - b1 A i : b2 3V do$
Typografische informatie: z (titelblad in meer kleuren), x (typografische titelpagina), 
h (drukkersmerk), c (andere illustraties)
Auteur: Henricus Regius (1598-1679)
Jaar:  1661
Drukker / Uitgever: Elzevier, Lowijs (III) Amsterdam, 1638-1669; Elzevier, Daniel 
Amsterdam, 1655-1681
Onderwerpstrefwoord:  Philosophy; Exact sciences in general
Signatuur: Amsterdam, UB: 247 F 8
Amsterdam, UB: 653 H 5
Amsterdam, UB: 1820 G 33
Amsterdam, Vrije Universiteit: XQ.05554
Londen, British Library: C.81.c.26
Londen, University of London Library: W.1274
Utrecht, UB: 134 F 27
Zagreb, NSK: BZ 54a
* Zrinyi’s ex libris: “Sors bona.… 1652”

39
Titel: Physiologia. / By Daniel Voet
Impressum: Amstelodami, ex off. J. à Waesberge, 1661
Annotatie: 1. Klaniczay 417
2. Ingebonden samen met nr. 37.
3. Eigenaarsporen*
Formaat: 4°
Collatie: *4 A-2L4
Vingerafdruk: 166104 - a1 *2 ura : a2 *3 pse$ - b1 A t : b2 2L2 alib
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Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), i (letter-
type romein)
Auteur: Daniel Voet (1630-1660)
Jaar: 1661
Drukker / Uitgever: Janssonius van Waesberge, Johannes (I) Amsterdam, 1659-1680
Onderwerpstrefwoord: Physics
Signatuur: Amsterdam, UB: 666 J 1
Londen, British Library: 537.b.8:2
Zagreb, NSK: BZ 54b

* Zrinyi’s ex libris: “Sors bona.… 1652”

40
Titel: Florus Hungaricus. Sive Rerum Hungaricarum ab ipso exordio ad Ignatium 
Leopoldum deductarum compendium. / By Johannes Nadanyi
Impressum: Amstelodami, ex off. J. à Waesberge, 1663
Annotatie: 1. Klaniczay 490
2. Eigenaarsporen*
Formaat: 12°
Collatie: *12 A-R12
Vingerafdruk: 166312 - a1 *3 s$ : a2 *6 ma - b1 A an : b2 R6 e$Jo
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), w (gegraveerde titelpagina), a 
(illustraties op titelpagina), i (lettertype romein)
Auteur: János Nadányi (1658-1663 fl.)
Jaar: 1663
Drukker / Uitgever: Janssonius van Waesberge, Johannes (I) Amsterdam, 1659-1680
Signatuur: Amsterdam, UB: OK 72-260
Zagreb, NSK: BZ 345
* “Adam Graf Zrini”

41
Titel: Histoire des juifs. / By Flavius Joseph. ; Translated from the Greek by R. Arnauld 
d’Andilly
Editie: New edition
Impressum: Amsterdam, veuve Schippers and H. Wetstein, 1681
Annotatie: 1. Klaniczay 648
2. Inclusief: Hegesippus Palaestinus, Historia de bello judaico, French
Formaat: 2°
Collatie: *-2*6 A-2P6 2Q4 2R10 2S-3S6 3T8
Vingerafdruk: 168102 - a1 *3 ‘a$i : a2 2*4 $meur - b1 A e : b2 3T5 $mor
Typografische informatie: x (typografische titelpagina), h (drukkersmerk), w (gegra-
veerde titelpagina), a (illustraties op titelpagina), c (andere illustraties), i (lettertype 
romein)



342

Auteur: Flavius Josephus (ca37-ca100)
Vertaler/bewerker:  Hegesippus Palaestinus
Robert Arnauld d’Andilly (1589-1674)
Jaar:  1681 
Drukker / Uitgever: Schipper, Jan Jacobsz (wed.) Amsterdam, 1670-1686; Wetstein, 
Henricus Amsterdam, 1676-1725
Onderwerpstrefwoord: Theology (Judaism); History (antiquity)
Signatuur: Alkmaar, Regionaal Archief: 130 A 6
Amsterdam, UB: 1998 G 9
Den Haag, KB: 146 A 12
Zagreb, NSK: BZ 258

42
Titel: Les decades. / By Tite-Live. ; With supplements by J. Freinsheim. Translated 
into French by P. Du Ryer
Impressum: A  Amsterdam, chez Jean Rips, 1695
Annotatie: 1. Klaniczay 725-728
2. Titel met in totaal 8 banden. In BZ present band 3, 4, 5 en 8. 
3. Titel band 3: Les supplements de J. Freinshemius
4. STCN geeft S.n. drukker uit Lyon. Daarvan geen spoor in BZ.
Formaat: 12°
Collatie: 4 volumes; 3A-Q12 R8 4A-R12 S2 5A-Q12 R9 8 A-R12 S76
Vingerafdruk: Dl. 3: 169612 – b1 A2 t$m : b2 R5 suë$à
Dl. 4: 169512 – b1 A2 r$so : b2 S d
Dl. 5: 169512 – b1 A2 $son$ : b2 R5 it$pe
 Dl. 8: 169512 - b1 A2 .$ : b2 S4 rie
Typografische informatie: z (titelblad in meer kleuren), x (typografische titelpagina), 
h (drukkersmerk), w (gegraveerde titelpagina), a (illustraties op titelpagina), i (letter-
type romein)
Auteur: Titus Livius (59 v.Chr.-17 n.Chr.)
Vertaler/bewerker:  Johann Freinsheim (1608-1660)
Pierre Du Ryer (ca1606-1658)
Alternatieve titel:  Works. French
Jaar:  1695
Drukker / Uitgever: Rips, Johannes Amsterdam, 1695-1697
Onderwerpstrefwoord: History (antiquity)
Signatuur: Den Haag, Museum Meermanno: 132 E 001-008
Zagreb, NSK: BZ 211 (alleen de banden 3, 4, 5 and 8)
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                     STAMBOOM VAN DE FAMILIE ZRÍNYI*
MIKLÓS IV
1508 – 1566

~Katarina Frankopan
~ Eva Rožmberka
          
            ǀ
            ǀ
            ǀ

GYÖRGY IV
1549-1603

~ Anna d'Arco
~ Sofie Stufenberg
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GYÖRGY V
1599 – 1626

~Magdolna Széchy

                                               ̸                                             \
                                                     ̸                                                  \
                                                  ̸                                                         \
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1620-1664           1621-1671

~ Eusebia Drašković ~Anna Katarina Frankopan
~ Maria Sofie Löbl

            ǀ
            ǀ
            ǀ

ÁDÁM
1662-1691

~ Maria Lamberg

*
~ : getrouwd met 

**
Deze eenvoudige stamboom heb ik opgezet om het lezen van deze studie te vergemakkelijken. Terwille van het 
overzicht heb ik me beperkt tot de familieleden, die in deze studie besproken worden. Om dezelfde reden heb ik 
ook de titulatuur (baron, graaf, hertog) achterwege gelaten.   
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BIJLAGE IV

SUGGESTIES VOOR DE KLANICZAY CATALOGUS

1. Index: Lodovico Guicciardini staat vermeld onder Francesco (zijn oom) en niet als 
aparte entree;

2. Caspar en Lambertus van Baerle hadden dezelfde familienaam. Als zodanig zou Lam-
bertus met van Baerle aangeduid moeten worden of  Caspar als Barlaeus. Beste optie 
is een aprte entree aan te maken met: Barlaeus: zie Baerle van; 

3. Kl. *409 – Pineau et al. De catalogus suggereert de 1639-editie van Heger en Hackius 
(Leiden) als de meest waarschijnlijke editie, die inbezit was van Zrínyi. De titel van de 
1650-editie komt echter overeen met de titel, die de catalogus van 1662 geeft, terwijl 
de titel van 1639 daarvan afwijkt;   

4. 306* Maior en Mancinelli –twee titels banden, die zijn samengebonden;
5. 205 C en D De militia romana en Analecta zijn geregistreerd als aparte banden, 

samengebonden met drie andere titels van Lipsius, maar De militia romana en Ana-
lecta waren volgens STCV onder één titel uitgebracht. Daarom zouden we onder 205 
vier entrees moeten registreren en niet vijf;  

6. Entree 229 (ook een atlas van Blaeu) is niet verdwenen, zoals de Klaniczay-catalogus 
stelt, maar aanwezig onder entree nummer A I-S 17-14 -2, 3;

7. Entree 230 (een Blaeu atlas), volgens Klaniczay in de NSK geregistreerd als XI-A/S-
XVII-4/5, maar in feite als: A I – S 17-9;

8. Entree 231. Het NSK-nummer is niet XI-A/S-XVII-4/6, maar A I- S 17- 10;
9. Klan. 681 Biblia sacra geregistreerd door Klaniczay als BZ 141, maar in feite BZ 146;   
10. Verschillen in formaatgrootte (betreft alleen uitgaven uit de Nederlanden):

Entreenummer Kla-
niczay 

Volgens Klaniczay Correctie

61 4º 8°
210 4° 8°
221 4° 8°
345 8° 12°
350 8° 12°
417 8° 12°
418 12° 24°
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A

Académie des sciences  24
Adriai-tegernek Syrenaia  61
Lieuwe van Aitzema  123, 300
Alexander VI  173
L’an deux mille quarante quatre  33
Anti-Machiavel  174
L’apparition du livre  11
Arca Noae  144
Maximillian Arnošt  74
Jean Aubry  135
August van Wolfenbüttel  10
Az török áfiam ellen való orvosság  63

B

Ludwig von Baden  59
Caspar van Baerle  285
István Balassa  90
Bánffy-collectie  133
John Barclay  144
Adam Alojzij Baričević  141
Lambert Barlaeus  248
Blaž Baromić  150
Ádám Batthyány  130
Boldiszár Batthyányi  84, 120, 134, 138
Batthyányi bibliotheek  134
Isaac Beeckman  23
De Belegering van Sziget  55, 61, 84
Beneviglia  122
Christiane Berkvens Stevelinck  39
Matthias Bernegger  189
Laurens Beyerlinck  81, 140, 282
Biblia Polyglotta  136
Bibliotheca Esterházyana  82
Bibliotheca Zriniana  9, 10, 30, 39
Govert Bidloo  131
Bladeren in andermans hoofd  36
Jean Bodin  195
Anselmus de Boodt  80
Cesare Borgia  173

Ruđer Bošković  152
Botero  195
Bourdieu  62
Marcus Zuerius Boxhornius  248
Tycho Brahe  28
Brasilia  261
Brazilië  284
William Brereton  98
Edmond Breuché de la Croix  198
Han Brouwer  38
Samuel Browne  263
Franco Burgersdijck  29
Busbequius  289
Ogier Gisleen Busbequius  288

C

Čakovec  53, 74, 88
slot Čakovec  9
Petrus Josephus Cantelius  226
Catalogus librorum qui in Bibliopolio Elzeviri-

ano venales extant  96
Catalogus omnium librorum Bibliothecae 

Chaktorniensis  72, 76
Lovro Cekinić  158
Andreas Cellarius  217
Charles I  263
Roger Chartier  31
Christiaan Huygens  24
Cicero  84
Arnold Clapmar  195
Cyndia Susan Clegg  14, 16
Collegium Trium Linguarum  245
Philippe de Commines  266
Constantinus és Victoria  121
Contrareformatie  64
Dirck Volkertzoon Coornhert  184
Copernicus  24, 25
Matthias Corvinus  129
Stanislav Matthäus Cosmerov  124
Matthäeus Cosmerovius  55, 124
Đurad Crojević  154

Index
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István Csáky  130

D

Cornelis van Dalen  70
Grgur Dalmatinac  150
Daneau  29
Lambert Daneau  200
Robert Darnton  12, 31
Heinrich Josef Daun  74
Natalie Zemon Davis  12
De Amphiteatro liber  224
De arcanis rerum publicarum  197
De arte cyclognomica  136
De bibliothecis liber singularis  11
De constantia  88
Defensio regio pro Carlo I  263
Della ragione di stato  195
Dell’arte della guerra  177
De mare libero  261
De maribus  261
De militia romana  224, 237
De regno Dalmatiae et Croatiae  273
De Regno Dalmatiae et Croatiae, libri sex  

272
De re militari  212
Descartes  23, 118
Descriptiones Ptolemaicae augmentum  80, 

287
Descrittione di tutti Paessi Bassi  95
De statu religionis et reipublicae  269
De turcarum origine, religione ac immanissi-

ma  262
Dialogo sopra i due massimi sistemi del 

mondo  27
Dialogus de Veneficus  200
De Bibliotheca Zriniana  39
Discorsi e dimostrazioni matematiche, intor-

no àdue nuove scienze  27
Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio  

172
Discours de la méthode  23
Dissertationes historicae et politicae  144
Dobrić Dobričević  150
Matthias Dögen  218
Marco Antonio de Dominis  266
Janus Dousa  249
Ivan Drašković  121

Juraj Drašković  121
Anthoni van Dyck  70

E

The education of a Christian Prince  175
Eerste drukkerij in Servië  154
Eikón basiliké  263
Elisabeth Eisenstein  16, 17
Abraham Elzevier  96
Bonaventura Elzevier  96
Louis Elzevier  80, 122, 251
Elzeviromania  117
Péter Endrődy  90
Erasmus  175
Erpenius  251
Miklós Esterházy  121, 133
Robert Estienne  119, 135
Pál Eszterházy  59, 272
Etwas neues vom Tode  146

F

Thomas Farnaby  252
Febvre  11
Fell-types  41
Marc Forstall  65, 120
La forza caga alla ragione addosso  237
Leonardo Foscolo  122
Alastair Fowler  37
Ana Katarina Frankopan  62
Fran Krsto Frankopan  58, 62
Krsto Frankopan  124
Frederik van Pruisen  174
Froissaert  266

G

Galilei Galileo  26
Galileo  27
Gartlić za čas kratiti  62
Gassendi  23
John Gauden  263
Cornelis Gemma  136
Marco Ginammi  124
Carlo Ginzburg  38
Glagolitisch  151
Glagoljica-schrijvers  140
Gregorius XIII  153
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Carl Melchior Grotnitz von Grodnau  
206

Karl Grotniz von Grodnau  203
Ludovico Guicciardini  95
György IV  65

H

Detlef Haberland  40
Istvan Hajnal  18
Daniel Heinsius  180
Nicolaas Heinsius  96, 248
Lotte Hellinga  41, 99, 156
Gilles Hendricx  70
Henry III  186
Erhardt Hiller  135
Historiae Concilii Tridenti  264
Historia naturalis Brasiliae  286
Historia rerum gestarum inter Ferdinan-

dum et Joannem Ungariae  262
Hobbes  23, 33
Rudolf Hoffhalter  133, 151
Robert Hooke  22
Georg Hornius  144
Christiaan Huygens  74
Constantijn Huygens  182
Ignac Hynek  81
Ignac Hynek s Vlašime  79

I

István Illesházy  132
Il Principe  172
Index Librorum Prohibitorum  184
Institutio principis christianis  174
Wolfgang Iser  34
Istorie Fiorentine  177
Miklós Istvánffy  90, 121
Italiaans  95
Italië  99

J

Jan van Nassau  214
Jason Pratensis  277
Hans-Robert Jauss  34
Johan Maurits van Nassau-Siegen  285
Adrian Johns  16, 20
István Jóna  121

Flavius Josephus  144
Johannes Jucundus  136

K

Keblusek  37
Samuel Kende  75, 79
Johannes Kepler  135
Theodor Kerckring  131
Een kleine verhandeling over het legerkamp  

63
Daniel Klesch  231
Kločeva glagoljaša  140
Philipp Klüwer  80, 248
Mustafa Köprülü  74
Theodor Kőrner  61
Ivan Kosić  87
Grgur Kraljić  150
Adam Baltazar Krčelić  141
Juraj Križanić  193
Kušević  141

L

Jan de Laet  286
Catarina Maria Lamberg  74, 125
Maria Lamberg  74
Latijn  93
Legationis Turcicae epistolae quatuor  288
Leopold I  56
Leviathan  33
Willem van der Lindt  281
György Lippay  90
Justus Lipsius  88, 117, 181, 212
Janos Líszty jr  231
Lodewijk XIV  10, 56
Lof der Zotheid  176
Cornelis Loos  281
Ivan Lučić  120, 272

M

Niccolò Machiavelli  172
Magnum Theatrum  81
Magnum theatrum vitae humanae  140
Bruna Kuntić Makvić  71
Johannes Manlius  134, 151
Pieter Manteau van Dalem  214
Aldus Manutius  119
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Jacob Marcus  80
Marcus Boxhornius  261
Georg Markgraf  286
Henry Martin  11
Mátyás király életéröl elmélkedések  63
Maurits van Oranje  213
Mazarin  56, 204
D.F. Mc Kenzie  13
Een medicijn tegen het het Turkse opium  63
Gerard Melder  219
Een menighte treffelijcke boecken  11, 82
Mersenne  23
Paullus Merula  248
Cornelis Meyssens  124
Miklós IV  54
Miklós VII  55, 60
Sándor Mikulich  90, 130
Millet  33
John Milton  265
De moedige legerleider  63
Arias Montano  250
Raymondo Montecuccoli  56, 84
Alessandro Moro  124
Marc-Antoine Muret  181

N

Ferenc Nádasdy  58, 120, 124, 271
Tamás Nádasdy  131
Nádasdy-bibliotheek  131
The nature of the book  16
Gabriel Naudé  81, 197
Nemo me impune lacesset  86
Nobile studiorvm  197

O

Observationes politicae super nuperis Galliae 
motibus  80

Gerhard Oestreich  188
Les oeuvres de Jean Sleidanus  268
Officina Plantiniana.  136
Miklós Oláha  133
Abraham Ortelius  270
Osiander  24, 25
Overdenkingen over het leven van koning 

Matthias  63, 192

P

Géza Pálffy  60
Miklós Pálffy  131
Pál Pálffy  131
Duarte Papaltio  122
Paracelsus  137
Les passions de l’âme  118
Eleanora Patačić  141
Patačić  141
Paulus V  265
Péter Pázmány  53, 65, 132
György Perneszith  131
Clare Pettit  15
Physica christiana  200
Christoffel Plantijn  86, 119
Poliorceticon  224
Politika ili razgovori ob vladatelystva  193
Leah Price  38
Printers, writers and readers in Renaissance 

Italy  16
Erycius Puteanus  282
Putni tovaruš  62, 156

R

Martyn Rady  129
Franciscus Raphelengius  249
György Ráttkay  90
James Raven  15
Giovanni Battisti Ravi  121
Henricus Regius  278
Rerum per octennium in Brasilia sub praefec-

tura Mauritii Nassaviae  285
Ferenc Révay  132
Brian Richardson  16
Richelieu  189
Johann Schering Rosenhane  205
Johansson Schering Rosenhane  204
Rosenhane  203
Ivan Ručić  62
Henrick Ruse  122, 220

S

Tobias Sadler  74
Ivan Salatić  158
Sallustius  254
Ján Sambucus  120
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Sancta Congregatio Indicis  194
Saravia  120
Paolo Sarpi  264
Saturnalium Sermonum  224
Claude Saumaise  225
Scaliger  117, 245, 246
Werner Schmitz  155
Johann Philipp von Schönborn  56
Bert van Selm  11, 14
Van Selm  81
Richard Sher  15
Siderevs nuncius  27
Margareta Simat  70
De Sirena van de Adria  61, 124
Sixtus V  184, 194
Nicolai Skerlecz  141
Anthonie de Smet  71
Anthonie Smets  214
Sors bona nihil aliud  78
Sam Speed  124
Benedictus de Spinoza  255
Stanley Fish  14
William St. Clair  15
Godeschalcus Steewechius  228
Simon Stevin  213
Harriet Beecher Stowe  33
Strategicon  227
Suleiman de Grote  54
Abram de Swaan  42
Jan Swammerdam  22
Szigeti veszedelem  55
László Szluha  75

T

Tábori Kis Tracta  63
G. Thomas Tanselle  14
Erasmus Tattenbach  58
Thesaurus Geographicus  136
Elek Thurzó  132
György Thurzó  90, 120, 132, 133
Stanisló Thurzó  132
Jacob Tol  65
Jacob Toorenvliet  70
Trakoščan  140
Zammaria Turrini  124

U

Uncle Tom’s cabine  33
Urbanus VIII  27, 53, 239, 257, 282, 285

V

Roberto Valturio  227
Johann Weichhard Valvasor  145
Giusto Vandenheuvel  122
Renatus Flavius Vegetius  227
Vegetius  212
Jason van der Velde  277
Venetië  101
Piet Verkruijsse  13
Vitéz Hadnagy  63
Pavao Ritter Vitezović  151
Ignac Vlašim  74
Ignac Hyneks Vlašime  77
Jan van Vliet  98
Daniel Voet  278, 279
Gijsbert Voetius  278
Voltaire  33
Joost van den Vondel  208
MaksimiliJan Vrhovac  141

W

Immanuel Wallerstein  41
Wallerstein  112
Wenen  107
Elias Widemann  86
Erhardt Widmar  135
wiegedood van de Kroatische druk  153
Willem van Oranje  174
Nicolaas Witsen  66, 271
Wladyslaw IV  234
Cornelis Wytfliet  287

Z

János Zermegh  262
Katarina Zrinyi  295
Ádám Zrínyi  77
György (IV) Zrínyi  134
Katalina Zrínyi  120
Miklós Zrínyi  10, 30, 53
Miklós Zrínyi IV  49
Miklós Zrínyi VII  49
Peter Zrínyi  53, 58, 124
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