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zie je hiernaast het portret van Steven van der Hagen (1563-1621)? Eind
1603 werd deze uit Amersfoort afkomstige koopman benoemd tot admiraal van
de eerste vloot van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De prent is een
illustratie in het Journael van de voyagie met twaelf scheepen naar Oost-Indien, onder ’t
beleyt van den heer admiraal Steven van der Hagen. Het betreft een reisjournaal van
64 bladzijden, omstreeks 1664 uitgegeven door Gillis Joosten Saeghman te Amsterdam.1 Saeghman bracht in de jaren zestig verschillende klassieke reisverhalen op de markt als lectuur voor een groot publiek. Illustraties maakten zijn
populaire uitgaven extra aantrekkelijk.2 Wie wilde niet weten hoe de beroemde
admiraal en hoofdpersoon van het genoemde reisjournaal eruit had gezien?
Toch toont de kopergravure niet wat het onderschrift zegt. Het gaat hier
niet om een echt portret van Steven van der Hagen. De ovale prent werd gedrukt van een koperplaatje dat in 1664 al bijna vijftig jaar oud was. Door een
bestaande prent te gebruiken bespaarde Saeghman op de kosten van zijn uitgave. Saeghman drukte de koperplaat af op de achterkant van de titelpagina van
het Journael, binnen een met een houtblok gedrukte sierrand, met daaronder de
naam van de zogenaamde geportretteerde.
Tien jaar vóór het verschijnen van het reisjournaal van Saeghman had een
andere uitgever al dankbaar gebruik gemaakt van hetzelfde koperplaatje. De
doopsgezinde boekverkoper en uitgever Jan Philipsz Schabaelje wilde in zijn
Grooten emblemata sacra van 1654 - een prentbijbel met meer dan vierhonderd
voorstellingen - een afbeelding opnemen die kon doorgaan voor een portret
van Asa, koning van Juda. Ook hier geeft een begeleidende boekdruktekst de
afgebeelde persoon zijn identiteit.3 [5 2]
De betreffende koperplaat en nog andere platen die door Saeghman en Schabaelje werden gebruikt, zijn - via de Amsterdamse uitgever Broer Jansz of zijn
collega Johannes Janssonius - terug te voeren tot de boedel van de veelzijdige
boek- en prentuitgever Nicolaes Jansz de Clerck. De Clerck was werkzaam in
Delft vanaf de jaren negentig van de zestiende eeuw tot zijn dood in 1623. Bij
deze uitgever zijn de prenten die Saeghman en Schabaelje gebruikten voor het
eerst verschenen.
In deze studie is Nicolaes de Clerck de hoofdpersoon. Hij heeft in de literatuur nog niet veel aandacht gekregen, al speelde zijn bedrijf een vooraanstaande
rol in de productie en verspreiding van boeken en prenten in het eerste kwart
van de zeventiende eeuw. Het onderzoek naar De Clerck leverde niet alleen
meer informatie op over het Nederlandse geïllustreerde boek en over het opmerkelijke hergebruik van koperplaten, maar ook en meer in het algemeen over
1 De afbeelding is ook op Wikipedia te vinden bij het Nederlandse en Engelse
lemma over Steven van der Hagen (laatst geraadpleegd in januari 2018).
2 Over Saeghman zie Verhoeven 1991.
3 Over Schabaelje en de Emblemata sacra zie vooral Visser 1988b.



1 | Anoniem, Portret van Steven van der Hagen, gravure, 137 x
104 mm, met houtsnede sierrand, in: Journael van de voyagie
met twaelf scheepen naar Oost-Indien, Amsterdam [ca. 1664].
Den Haag, KB, KW 26 J 82

inleiding

de productie en distributie van het gedrukte woord en beeld en de relatie tussen beide in het zeventiende-eeuwse boek- en prentbedrijf.

2 | Portret van Asa, in: Grooten emblemata sacra, 1654, fol. C*.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-2015-10-127

1. Een uitgever in Delft
De koperplaat die Saeghman en Schabaelje gebruikten, werd niet gemaakt als
portret van Steven van der Hagen of de oudtestamentische koning van Juda,
maar als portret van koning Johan III van Portugal (1502-1557). [5 3] De prent
was oorspronkelijk groter. Ze had een randschrift in het Latijn en een onderschrift in het Nederlands. In eerste instantie droeg de koning een ketting met
een Grieks kruis om zijn nek, in plaats van een medaillon.4 De prent werd gegraveerd voor het Tooneel der keyseren ende coningen van christenryck, uitgegeven in
1615. In het Tooneel combineerde De Clerck gegraveerde portretten van vorsten
met hun levensbeschrijvingen in boekdruk.
Nicolaes de Clerck begon zijn carrière als boekbindersgezel. Hij ontwikkelde
zich van boekbindersknecht tot zelfstandig boekuitgever, schrijver en vertaler,
maar was ook een ambitieuze uitgever van prestigieuze prenten, zoals de gravures naar ontwerp van Jacques de Gheyn II en de etsen gemaakt door diens
zoon, Jacques de Gheyn III. De Clerck was ook één van de uitgevers van een
monumentale uit verschillende delen samengestelde prent met de stamboom
van het huis Nassau en een serie voorstellingen van Maurits’ militaire overwinningen, behaald tussen 1590 en 1600. Onderdeel van De Clercks fonds als
boekuitgever waren zowel werkjes van bescheiden omvang als degelijke geïllustreerde werken in folio. Ze werden door hem zelf of in samenwerking met
anderen geproduceerd. Vanaf 1610 liet De Clerck portretten graveren om geschiedwerken en biografische werken te illustreren. De portretten komen ook
voor in verschillende edities van het invloedrijke geschiedwerk van Emanuel
van Meteren. Het werk dat in 1599 voor het eerst in Nederland werd uitgegeven onder de titel (Memorien der) Belgische ofte Nederlantsche historie, van onsen
tijden kent een complexe geschiedenis waarover het laatste woord nog niet werd
gezegd.
De Clercks veelzijdigheid als uitgever van boeken en prenten maakt hem
tot een interessante figuur voor onderzoekers. Willen we de werkzaamheden van De Clerck doorgronden dan moeten we zijn totale bedrijf, fonds
en netwerk reconstrueren en al zijn werkzaamheden in samenhang bezien.
Dit hoop ik in mijn studie te demonstreren. Tevens wil ik laten zien dat het
zinvol is om de wereld van het gedrukte woord en de wereld van het gedrukte
beeld te onderzoeken als één drukwerkcultuur. De boek- en prentwereld in
de vroegmoderne tijd zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden,
maar productie en distributie van het gedrukte woord en productie en distributie van het gedrukte beeld zijn nog nauwelijks in samenhang bestudeerd.
4 Het portret dat werd uitgegeven door De Clerck is een spiegelbeeldige kopie
van het portret van Johan III gegraveerd door Frans Huys (1522-1562), uitgegeven in
Antwerpen door Hieronymus Cock (1518-1570); Hollstein Dutch, F. Huys, nr 107.
Het ontwerp gaat terug op een schilderij van de Portugese schilder Francisco de
Hollanda (1517/18-1584).
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Boek en prent zijn in het verleden vooral onderzocht vanuit twee gescheiden
vakgebieden, waarover aanstonds meer. De laatste jaren is er meer ruimte
voor een geïntegreerde aanpak. Niet alleen stellen boek- en kunsthistorici inmiddels vergelijkbare vragen over de productie, distributie en consumptie van
boeken en prenten, ook worden boeken en prenten vaker naast elkaar gezet
als onderdelen van een groter medialandschap. Deze studie is een pleidooi
voor een integrale benadering en voor meer samenwerking tussen boek- en
kunsthistorische onderzoekers.
2. Gescheiden vakgebieden
De boek-, prent- en kaartproductie kenden een ongekende groei en bloei in de
Noordelijke Nederlanden van de zeventiende eeuw. De boekhandel, prenthandel en cartografie in de Republiek der Verenigde Nederlanden worden daarom
niet zelden in één adem genoemd.5 Toch zijn het boek- en prentbedrijf vooral
onderzocht vanuit twee, gescheiden, vakgebieden. De bibliografen en boekhistorici hebben zich in de eerste plaats gericht op het boek als tekstdrager. Het
beeld of de gedrukte beeldcultuur was en is vooral het domein van in prenten geïnteresseerde kunsthistorici. Boekillustraties vielen hierdoor tussen wal
en schip. Antony Griffiths, de voormalige hoofdconservator prenten en tekeningen van het British Museum, schreef in 2004: ‘art historians usually ignore
prints, print historians usually ignore books, while book historians rarely seem
able to cope with the prints that appear on their pages’.6 De academische, maar
kunstmatige scheiding van boeken en prenten werd in de hand gewerkt door
de institutionele verspreiding van het overgeleverde materiaal over bibliotheken
enerzijds en prentenkabinetten in kunstmusea anderzijds. Beide instellingen
gingen anders met het materiaal om en hebben hun collecties op een eigen manier ontsloten. Bibliotheekcatalogi werden niet ingericht voor het beschrijven
van de prenten in de collectie. De gekozen beschrijvingseenheid van bibliotheken was in eerste instantie het boek, niet de prenten in dat boek. Vaak is wel in
de beschrijving van een boek aangegeven dat er illustraties in het werk zaten,
maar specifieke prenten in de collectie zijn moeilijk vindbaar. Andersom verloren musea en prentenkabinetten de context van de te bewaren en te beschrijven
prenten uit het oog wanneer zij boeken en albums uit elkaar haalden om de
afzonderlijke prenten binnen het classificatiesysteem te kunnen opbergen op
naam van de prentontwerper of prentmaker. In musea werden de prenten in
de eerste plaats beoordeeld als kunstwerk en ging de aandacht vooral uit naar
de kwalitatief beste prenten van belangrijke kunstenaars.7 De laatste jaren is
dit overigens wel aan het veranderen. Bibliotheken zoeken naar manieren om
5 Zie onder andere Kolfin 2011, p. 11.
6 Griffiths 2004, p. x.
7 Zie ook Van der Waals 1988, pp 15-16 en Stijnman & Savage 2015, p. 2. Deze
problemen werden ook besproken op het congres ‘Placing Prints: New Developments
in the Study of Print, 1400-1800’, The Courtauld Institute of Art, 12-13.2.2016, onder
andere in de bijdrage van Felicity Myrone, conservator prenten en tekeningen van de
British Library. Zie ook Myrone 2017.



3 | Anoniem, Portret van Johan III van Portugal, gravure, 193
x 130 mm, in: Tooneel der keyseren ende coningen van Christenryck, Delft 1615. Utrecht, UB, 234 A 11
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binnen hun systeem ook hun prenten te ontsluiten. Ook door digitalisering
worden prenten steeds beter vindbaar.
2.1 Boekwetenschap
Hoewel een boek zowel tekst als beeld kan bevatten was boekwetenschap, zoals
gezegd, traditioneel gericht op tekst: de bestudering van het boek als tekstdrager. Die nadruk is terug te voeren op het begin en de ontwikkeling van het
vakgebied.8 De analytische bibliografie die zich ontwikkelde in Engeland en
de Verenigde Staten vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw was sterk verbonden met de filologie. De filologie had als doel om teksten door middel van
tekstkritiek te zuiveren van alle transmissiefouten: fouten en veranderingen die
tijdens het reproduceren van het oorspronkelijke manuscript in de tekst waren
geslopen. De analytisch-bibliografische methode was er in eerste instantie op
gericht tekstvarianten in gedrukte teksten te analyseren en te beoordelen. Het
gedrukte boek werd daarbij onderzocht als materieel object, als een resultaat
van de keuzes en handelingen van uitgevers en drukkers. Met de tussenkomst
van elke persoon anders dan de auteur kon de tekst immers (on)bedoeld veranderd zijn. Daarom werden ook de techniek en de praktijk van het zetten en
drukken van teksten nauwkeurig bestudeerd. Bibliografisch onderzoek was in
de woorden van de toonaangevende bibliograaf en Shakespeare-geleerde Walter Greg: ‘the science of the material transmission of literary documents’.9 De
analytische bibliografie was in deze hoedanigheid een hulpwetenschap van ‘textual studies’ of editiewetenschap.10 Uit deze basis ontwikkelde zich de studie
naar de geschiedenis van het boek.
Binnen deze benadering waren decoratie en beeld ondergeschikt aan de tekst.
Dat waren simpelweg ‘toegevoegde elementen’. Hoewel bibliografen erkenden dat
bij de beschrijving van het fysieke boek feitelijk ook de prenten in dat boek betrokken moesten worden, kreeg dergelijk materiaal in analytisch-bibliografische
handboeken veel minder aandacht. Dat concludeerde ook G. Thomas Tanselle
in 1982 in een artikel over de beschrijving van ‘non-letterpress material’ in boeken. Volgens hem kwam dit door het gebrek aan ervaring met dit materiaal bij
bibliografen en door de traditie waaruit deze handboeken voortkwamen. Over
Fredson Bowers schreef Tanselle: ‘Bowers’s treatment of engraved material [in
Principles of Bibliographical Description, 1949] recognizes its importance. He never
implies that it is less deserving of the bibliographer’s attention than the letterpress. The brevity of his discussion of this subject - the absence of the wealth of
detail that he provides for other parts of the description - reflects his experience
(and the tradition of bibliography out of which his work grew), which largely involves books more noteworthy for their verbal content than for their illustrations

8 Voor het begin en de ontwikkeling van het vakgebied zie onder andere Brouwer
1994, pp 7-24; Hoftijzer & Lankhorst 2000; Heijting 2007, pp 91-110 en Finkelstein
& McCleery 2013, m.n. pp 7-28.
9 Greg 1914, p. 39.
10 Voor de relatie tussen bibliografie en tekstkritiek zie onder meer Bowers 1964.
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and in fact containing relatively few illustrations.’11 Het is mogelijk en wenselijk
- schreef Tanselle - om teksten en prenten in boeken te beschrijven volgens dezelfde standaard en methoden.12 Desondanks bleven de beschrijvingen van prenten in bibliografieën vaak miniem. Ook het handboek van Philip Gaskell, A New
Introduction to Bibliography uit 1972, besteedde weinig woorden aan het beschrijven
van illustraties. Kunsthistoricus Christiaan Schuckman stelde nog in 1997 dat de
bibliografieën waarin de illustraties stuk voor stuk afdoende zijn beschreven ‘met
een lampje te zoeken’ zijn.13
Ook de Short-Title Catalogue Netherlands (STCN), de retrospectieve nationale
bibliografie van Nederland voor drukken uitgegeven in de periode 1540-1800,
geeft de onderzoeker weinig informatie over prenten die in de boeken zijn opgenomen. De STCN meldt de aanwezigheid van prenten in de ‘ideal copy’ van
een boek en of deze prenten binnen en/of buiten de collatie zijn opgenomen,
maar zegt niets over het aantal prenten, over de grafische techniek waarin de
prenten zijn uitgevoerd, over de afmetingen van de prenten, over de uitgebeelde
onderwerpen of over de makers van de illustraties. Allerlei personen die betrokken waren bij de productie van een boek worden in de STCN genoemd,
maar namen van prentontwerpers en prentmakers - ook als ze op de prenten
worden vermeld - zijn niet in de STCN-beschrijving opgenomen. De summiere informatie over de prenten in de STCN betekent dat verschillen in prentgebruik tussen exemplaren van één editie moeilijker worden opgemerkt en dat
het lastiger is om onderzoek te doen naar het hergebruik van houtblokken en
koperplaten bij het illustreren van boeken. Van de tussen 1540 en 1800 uitgegeven ‘prentwerken’ zijn alleen de atlassen en gebonden prentseries mét titelblad
in de STCN opgenomen.14 Het opnemen van alle prentwerken in de STCN
en het (volledig) beschrijven van alle illustraties had overigens nog al wat consequenties gehad en het is te begrijpen dat hier niet voor is gekozen. Het is
natuurlijk al prachtig dat de database beschrijft welke boeken van hetzelfde
tekstzetsel werden gedrukt: met de STCN-vingerafdruk werden impressumvarianten en titeluitgaven ontmaskerd. Bepaalde informatie over de illustraties
in de boeken zou misschien op een later moment kunnen worden toegevoegd.
Volgens Christiaan Schuckman zou het mogelijk moeten zijn om op basis van
de bestanden in de STCN een apparaat of repertorium te ontwikkelen voor
de Noord-Nederlandse boekillustraties tot 1800.15 Anno 2019 is er van dat idee
helaas nog niets terecht gekomen.
2.1.1 De fixatie op tekst in de boekhistorie
De nadruk die de boekwetenschap legt op het boek als tekstdrager - door Willem Heijting ‘de fixatie op de tekst’ genoemd - blijkt ook uit het invloedrijke

11
12
13
14
15

Tanselle 1982, p. 29.
Tanselle 1982, pp 26-42.
Schuckman 1997, p. 228.
Handleiding STCN 1988.
Schuckman 1997, pp 234, 241.
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4 | Communicatiecircuit van Robert Darnton (1982)

communicatiemodel van de Amerikaanse cultuurhistoricus Robert Darnton.16
Darnton is een representant van de bredere boekhistorische benadering die zich
vanaf de jaren zestig in Frankrijk ontwikkelde. Als startpunt van deze benadering wordt meestal L’Apparition du livre (1958) van Lucien Febvre en Henri-Jean Martin genoemd. Ook de Histoire de l’édition française (1983-1986) van
Henri-Jean Martin en Roger Chartier brak een lans voor de opvatting dat de
wereld van het boek meer omvatte dan het onderzoek naar het object en de
productie ervan. De Franse wetenschappers plaatsten het boek binnen de sociaal-economische en cultuurgeschiedenis. Het boekwetenschappelijke onderzoeksgebied breidde zich ook in Nederland uit. Er kwam aandacht voor de
handel in boeken en het kopen, verzamelen en lezen van boeken. Het boek
was niet alleen een materieel product, maar ook een commercieel product en
een maatschappelijke inspiratiebron. De verbreding van het vakgebied werd
gestimuleerd vanuit andere disciplines. In de ideeëngeschiedenis en de sociale
geschiedenis werd de aandacht voor het boek groter. Neerlandici en literatuurwetenschappers kregen belangstelling voor de receptie van literaire werken en
het gehele literaire bedrijf.17 Hun bijdragen heeft de nadruk van het onderzoek
op tekst niet doen verminderen, of het moet zijn via het literatuurhistorisch
onderzoek op het gebied van de emblematiek en naar andere werken waarin de
tekst-beeldrelatie een rol speelt.18
In 1982 stelde de boekhistoricus Robert Darnton vast dat het veelomvattende
terrein van de boekhistoricus iets weg had van een tropisch regenwoud.19 Om het
onderzoeksveld van de boekwetenschap te structureren en te definiëren introduceerde Darnton een ‘communicatiecircuit’ waarin een analyse wordt gegeven van
de manier waarop boeken ontstaan en hoe zij over de maatschappij verspreid raken. Zijn model toont de weg die de tekst gaat van schrijver, via uitgever, drukker,
vervoerder en boekverkoper naar de lezer. Ook de boekbinder en zelfs de leveranciers van de materialen die bij de productie van het boek nodig waren (papier en
inkt) zijn in het model van Darnton vertegenwoordigd. Het gaat over alle activiteiten met betrekking tot de productie, distributie en consumptie van het boek en
over alle sociale, economische, politieke en intellectuele factoren die van invloed
zijn op het handelen van de betrokken personen. De geschiedenis van het boek
moet zich volgens Darnton bezighouden met iedere fase in zijn model en met het
proces als geheel. Ook bij Darnton is het boek in de eerste plaats tekstdrager. Het
model weerspiegelt de tekstgerichtheid van het onderzoek. Darnton schenkt in
zijn model en definiëring van de boekwetenschap geen aandacht aan boekillustraties. Dat wil zeggen, hij heeft in zijn model geen actoren genoemd die refereren
aan de prenten die in boeken voorkomen, zoals prentontwerpers, figuursnijders,
16 Heijting 2007, p. 101.
17 Van den Berg 1994, pp 29-40 en Brouwer 1994, pp 11-12.
18 Zie bijvoorbeeld het onderzoek naar de emblematische literatuur binnen het
project The Emblem Project Utrecht en het gerelateerde ‘Pia Desideria Project’ (http://
emblems.let.uu.nl/). Zie voor onderzoek naar de tekst-beeldrelatie in boeken ook
Bostoen e.a. 2001.
19 Darnton 1982, pp 65-83.
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graveurs of plaatdrukkers. Omdat Darnton hen buiten beschouwing laat, heeft
zijn model niet zozeer betrekking op het gedrukte boek. Zijn model betreft de
productie en overdracht van gedrukte tekst. In zijn ogen heeft boekwetenschap het
doel ‘to understand how ideas were transmitted through print and how exposure
to the printed word [mijn cursivering] affected the thought and behaviour of mankind during the last five hundred years’.20
2.1.2 De geschiedenis van tekstoverdracht
Nu de wereld van het boek door e-reader en internet aan het veranderen is,
buigen verschillende boekhistorici hun onderzoek naar het boek als tekstdrager om tot een studie naar de geschiedenis van tekstoverdracht. Het gedrukte
boek is daarbinnen slechts één van de manieren om tekst te verspreiden. Het
toonaangevende tijdschrift Book History, een publicatie van de ‘Society for the
History of Authorship, Reading and Publishing’ (SHARP), liet in haar eerste
nummer van 1998 weten dat er geschreven kon worden over ‘the entire history
of written communication: the creation, dissemination, and uses of script and
print in any medium, including books, newspapers, periodicals, manuscripts,
and ephemera.’21 Die lijn werd doorgetrokken. De huidige website van SHARP
stelt: ‘The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing was
founded to create a global network for book historians working in a broad range
of scholarly disciplines. Research addresses the composition, mediation, reception, survival, and transformation of written communication in material forms
from marks on stone to new media. Perspectives range from the individual reader to the transnational communication network.’22
In Nederland definieert Adriaan van der Weel de boekhistorie als de studie
naar de geschiedenis van tekstoverdracht. Van der Weel is bijzonder hoogleraar
boekwetenschap aan de Universiteit van Leiden. Hij ziet het digitale medium
als de meest recente incarnatie van uitwisselingssystemen van vastgelegde teksten, een vervolg op het kleitablet, de papyrus- of perkament rol, het handgeschreven en het gedrukte boek. Het is volgens hem noodzakelijk om die ontwikkelingen in samenhang en als een continuïteit te bestuderen. Net zoals de
continuïteit tussen het handschrift naar het gedrukte boek een boekhistorisch
onderzoeksterrein is, zou dat niet minder moeten gelden voor de continuïteit
tussen het gedrukte boek en de nieuwe digitale verspreidingsvormen van tekst.23
2.2 Onderzoek naar prenten
Analytisch-bibliografen en boekhistorici die onderzoek doen naar het gedrukte
boek hebben zich in de eerste plaats gericht op het boek als tekstdrager en op de
geschiedenis van tekstoverdracht. Het gedrukte beeld was vooral het domein van
20 Darnton 1982, p. 65.
21 Greenspan & Rose 1998, pp ix-xi.
22 SHARP, http://www.sharpweb.org/main/ (laatst geraadpleegd januari 2018).
23 Van der Weel 2001, pp 13-25; Van der Weel 2005, pp 96-108; Van der Weel
2007, pp 6-31 en Van der Weel 2011, pp 3-4. De masteropleiding boekwetenschap aan
de Universiteit van Leiden draagt de naam ‘Book and Digital Media Studies’.
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de in prenten geïnteresseerde kunsthistorici. Hun eerste belangstelling lag over
het algemeen niet bij de vele, vaak anonieme, boekillustraties. Niet dat er nooit
naar illustraties werd gekeken.24 Het onderzoek behelsde lange tijd echter voornamelijk het bestuderen en samenstellen van catalogi: over losbladige prenten, en
meer bepaald, het werk van de zogenaamde ‘peintre-graveurs’, de kunstenaars die
hun eigen ontwerpen ook zelf in prent brachten.25
Voor veel negentiende- en twintigste-eeuwse prentverzamelaars, prentenkabinetten en kunsthistorici was een prent bovenal een kunstwerk of esthetisch
object. De informatieve of documentaire functie van prenten kwam niettemin
naar voren in catalogi van bijvoorbeeld Frederik Muller, de Beschrijvende catalogus
van 7000 portretten, van Nederlanders, en van buitenlanders, tot Nederland in betrekking staande (1853) en De Nederlandsche geschiedenis in platen (1863-1882). Bekend
onder kunsthistorici is het pleidooi van William Ivins - de eerste conservator
prentkunst van het Metropolitan Museum in New York - om verder te kijken
dan de prent als kunstwerk en de prent te behandelen als informatiedrager, los
van haar artistieke verdienste. Ivins benadrukte dat de druktechniek het mogelijk maakte om identieke beeldinformatie toegankelijk te maken voor een brede
groep mensen. In zijn Prints and Visual Communication van 1953 schreef hij:26
Certainly we cannot hope to realize their actual role unless we get away from
the sobbery of modern print collecting notions and definitions and begin to
think of them as exactly repeatable pictorial statements or communications,
without regard to the accident of rarity or what for the moment we may regard
as artistic merit. […] I propose to regard artistic merit as a matter of subsidiary
importance, and to look at the evidence from the point of view of that communication of visual information and ideas, which, for the last four centuries,
has been the primary function of the exactly repeatable pictorial statement.
[…] While the number of printed pictures and designs that have been made
as works of art is very large, the number to convey information is many times
greater. Thus the story of prints is not, as many people seem to think, that of
a minor art form but that of a most powerful method of communication between men and of its effects upon western European thought and civilization.
Tegenwoordig vinden historici die zich met prenten bezighouden beide kanten
van prenten van belang: grafiek kan zowel een esthetisch object en artistiek
expressiemiddel zijn als een communicatiemiddel en vehikel van kennis- en
informatieoverdracht. In de afgelopen decennia hebben steeds meer onderzoekers belangstelling gekregen voor prenten, ook historici en cultuurhistorici. Er
24 Zie bijvoorbeeld Franken 1878 over Adriaen van de Venne, Franken 1881 over
de graveursfamilie Van de Passe of Van Eeghen & Van der Kellen 1905-1906, een
overzichtswerk van het oeuvre van de graveurs en boekillustratoren Jan en Caspar
Luyken.
25 Voor de ontwikkeling van het onderzoek naar prenten zie ook Griffiths 2016,
p. 446 e.v.
26 Ivins 1953, pp 3, 24, 58.
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wordt dus niet langer alleen of vooral onderzoek gedaan naar het kwalitatief
hoogstaande werk van beroemde kunstenaars dat gemaakt werd voor een selectief gezelschap van liefhebbers, maar ook naar het werk van beroepsgraveurs. Er
worden studies geschreven over historie- en propagandaprenten, volksprenten
en de goedkoopste gebruiksgrafiek die in de grootste oplagen werd gedrukt.27
Het onderzoek naar de gedrukte topografische kaarten kreeg een plaats binnen
de studie van de historische cartografie.28
Ook de aandacht voor de boekillustratie nam de laatste decennia toe.29 De
(New) Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings, and Woodcuts probeert bij
het beschrijven van de Nederlandse en Vlaamse grafiek van de jaren 1450-1700
ook zoveel mogelijk illustraties uit boeken mee te nemen, al gaat het in de
Hollstein uitsluitend om de prenten en illustraties die kunnen worden toegeschreven aan een prentontwerper of prentmaker en om eventuele (anonieme)
kopieën naar deze prenten.
Naast objectgericht onderzoek is er inmiddels plaats voor de gehele context
waarin prenten werden geproduceerd en functioneerden. De technische aspecten van het prentmaken komen aan bod, ook het met de hand kleuren van
prenten en het kleurendrukken.30 De professionele prentmaker en prentuitgever en de prenthandel worden bestudeerd. Er wordt onderzoek gedaan naar het
fonds van deze uitgevers en hun functioneren, naar het aanvragen van privileges
voor prenten en de handel in koperplaten.31 Daarnaast is er steeds meer aandacht in het onderzoek voor het verzamelen en het gebruik van prenten.32
27 Over historie- en propagandaprenten zie onder andere Tanis & Horst 1993;
Heijbroek 2000; Horst 2003 en Klinkert 2005. Over kinder- en volksprenten zie
Boerma e.a. 2004 en over devotie- en bidprenten Thijs 1993 en Verheggen 2006. Zie
over de goedkoopste gebruiksgrafiek ook Van der Stock 1998, m.n. pp 115-141.
28 Het historisch-cartografische onderzoeksprogramma Explokart werd in
1981 opgericht door professor Günter Schilder aan de Universiteit Utrecht om de
inventarisatie, ontsluiting, digitalisering en bestudering van het cartografisch erfgoed
in Nederland te bevorderen. In 2013 werd het onderzoeksprogramma verplaatst naar
de Universiteit van Amsterdam; zie http://www.explokart.eu/ (laatst geraadpleegd
januari 2018).
29 Zie voor deze ontwikkeling ook Hoftijzer & Lankhorst 2000, pp 144-149.
30 Zie onder andere Goedings 1989; Goedings 1995; Goedings 2008; Dackerman
2002; Stijnman 2012; Goedings 2015 en Stijnman & Savage 2015.
31 Voor het onderzoek naar prentuitgevers zie onder meer Simon 1958;
Rostenberg 1963; Riggs 1977; Globe 1985; Grivel 1986 en Burgers 1988, maar ook
Riggs & Silver 1993; Filedt Kok 1993; Orenstein, Leeflang e.a. 1993, pp 167-200;
Sellink 1997; Orenstein 1996; Van der Stock 1998; Wyckoff 1998; Veldman 2001a/b;
Witcombe 2008; Laurentius 2010; Kolfin & Van der Veen 2011 en Van Grieken e.a.
2013. Over het verlenen van privileges voor prenten zie Witcombe 2004 en Orenstein
2006.
32 Over het verzamelen van prenten zie onder andere Robinson 1981; Van der
Waals 1984; Van der Waals & Van Gelder 1992; Parshall 1994; Griffiths 1994;
McDonald 1998; Van der Waals 1998; Baker e.a. 2003; Brakensiek 2003; McDonald
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De verbreding van het onderzoeksveld van prenthistorici is terug te zien in
een organogram uit 2002 van kunsthistoricus Jan van der Stock.33
5 | Organogram van Jan van der Stock (2002)

Van der Stock noemt in dit schema de verschillende actoren die bij de productie en verspreiding van prenten een rol speelden: financiers en opdrachtgevers,
prentontwerpers, graveurs, drukkers, uitgevers en inkleurders, distributeurs en
consumenten, maar ook de wereldlijke en kerkelijke autoriteiten met hun gildereglementen en censuurmaatregelen. Aan deze actoren koppelde Van der Stock
een variëteit aan onderwerpen en onderzoeksingangen.
Ook de thematische opzet van de in 2016 verschenen omvangrijke overzichtsstudie van Antony Griffiths, The Print Before Photography: An Introduction to European Printmaking 1550-1820, toont de verbreding van het prentonderzoek. Dit
boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel staat de prentproductie centraal
en hebben de hoofdstukken betrekking op de technologie van het maken en
drukken van prenten, de drukcapaciteit van koperplaten en de kosten van de
productie. Griffiths schrijft daarnaast over de teksten op prenten, over censuur en privileges, copyright en het kopiëren van prenten, over het hergebruik
2004; De Groot 2006 en Van der Horst 2011. Over het gebruik van prenten is
verder onder meer verschenen Parshall 1998; Van der Waals 2006; Areford 2010
en Karr Schmidt 2011. Het thema ‘prent en consument’ stond ook centraal op het
internationale congres ‘Paragons and Paper Bags: Early Modern Prints from the
Consumer’s Perspective’, Amsterdam, Rijksmuseum, 9 juni 2016.
33 Van der Stock 2002, p. 20.
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van drukvormen, het kleuren van de voorstellingen, de verschijningsvormen
van de prenten als enkelblad of serie, prentboek of boekillustratie en de overlevingskansen van verschillende typen prenten. Deel twee van het boek gaat over
het Europese prentbedrijf. In dit deel komen de prentmaker, prentontwerper,
uitgever en prentverkoper aan bod, evenals de potentiële prentkoper. Er zijn
hoofdstukken over patronage en subsidiëring, over door de staat gesponsorde
prentuitgaven en de in opdracht van een particulier gemaakte prenten, over
marketing en reclame en de ambulante prenthandel. In het derde deel van The
Print Before Photography behandelt Griffiths onder meer contemporaine opvattingen over het nut van prenten en schrijft hij over het gebruik, het tonen, bewaren en verzamelen van prenten, de prentliteratuur die de verzamelaar ter
beschikking stond en over de vraag hoe er in de kunstwereld tegen prenten
werd aangekeken.
2.2.1 Twee communicatiecircuits
Er heeft zich in het prentonderzoek een vergelijkbare ontwikkeling voorgedaan
als in de boekwetenschap.34 Het onderzoek naar prenten begon bij het object
zelf en heeft zich uitgebreid naar de gehele prentcultuur: het complete spectrum van productie, distributie, consumptie en receptie van gedrukte beelden.
Dit betekent dat boek- en prenthistorici inmiddels vergelijkbare vragen stellen
over het gedrukte woord en beeld. Zo wordt ook steeds duidelijker dat de boeken prentwereld met elkaar verbonden zijn. Volgens de Engelse boekhistoricus
David McKitterick zal The Print Before Photography van Griffiths herhaaldelijk
worden gelezen door prentspecialisten, maar ‘historians of books should do
the same, for there are many crossovers.’35 Ondanks dat alles nemen boek- en
prenthistorici nog te weinig notie van elkaars werk en inzichten en brengen zij
de ‘communicatiecircuits’ van het gedrukte woord en het gedrukte beeld nog
onvoldoende met elkaar in verband.
3. ‘Print culture’
Een veel gehoorde term in het onderzoek van zowel boekhistorici als prenthistorici is ‘print culture’. Boekhistorici én prenthistorici doen er onderzoek naar,
maar zoals hierboven duidelijk zal zijn geworden vullen ze die term verschillend in. De meervoudige uitleg wordt veroorzaakt door het gebruik van het Engelse woord ‘print’. Het woord verwijst enerzijds naar een gedrukte afbeelding
of prent en anderzijds naar het drukken van teksten op een boekdrukpers.36
Als gevolg daarvan kan ‘print culture’ betrekking hebben op het bedrijfsmatige
en sociale netwerk of systeem waarin prenten werden uitgegeven, gedrukt, verspreid en gebruikt, maar ook op de gehele boekdrukcultuur zoals die wordt verbeeld in het hierboven genoemde communicatiecircuit van Robert Darnton.37
34 Zie ook McKitterick 2017, p. 106.
35 McKitterick 2017, p. 107.
36 Zie hierover Needham 2009, pp 39-40. Paul Needham stelde het gebruik voor
van ‘print culture’ tegenover ‘printing culture’.
37 Voor het gebruik van de term ‘print culture’ binnen de boekwetenschap zie
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6 | Communicatiecircuit van Thomas Adams & Nicolas
Barker (1993)

De term ‘print culture’ wordt in de boekwetenschap steeds meer gebruikt,
niet in de laatste plaats omdat het onderzoek zich niet langer concentreert op
de dure folianten van de elite. Boekhistorici houden zich tegenwoordig ook
bezig met populaire uitgaven en het alledaagse efemere drukwerk, zoals pamfletten, kranten en almanakken. Het onderzoek omvat inmiddels de productie,
distributie en consumptie van alle vormen van tekstueel drukwerk. De term
‘print culture’ geeft meer dan het begrip ‘book culture’ uiting aan die bredere
invulling, al zijn critici van mening dat met die term weer te weinig recht wordt
gedaan aan ‘het boek’.38
Toch geeft juist deze bredere invulling van ‘print culture’ in de boekgeschiedenis de mogelijkheid een brug te slaan tussen het onderzoeksveld van boekhistorici en dat van prenthistorici. Binnen het begrip ‘print culture’ zou ál het
drukwerk een plaats kunnen hebben, zowel het tekstuele als het visuele drukwerk. Het zou in ieder geval zinnig zijn om de wereld van het gedrukte boek
en de wereld van het gedrukte beeld vaker te onderzoeken als onderdelen van
één ‘print culture’ - niet door met een containerbegrip simpelweg alles op één
hoop te gooien maar door ruimte te creëren om op zoek te gaan naar eenheid
én verscheidenheid.
Interessant in dit opzicht is het model dat Thomas Adams en Nicolas Barker in 1993 opstelden als alternatief voor het communicatiecircuit van Robert
Darnton.39 Hun voornaamste commentaar op Darnton was dat hij zich met
zijn communicatiemodel te veel richtte op de personen binnen het boekbedrijf in plaats van het object zelf centraal te stellen: ‘it deals with people rather
than books’. Darnton legde de nadruk op de mensen die tijdens de productie, distributie en consumptie van het boek een rol speelden. Het alternatieve
model doet meer recht aan het object en beschrijft de vijf stadia in het leven
van het object - uitgave, productie, distributie, receptie en overlevering - en de
sociale, economische, politieke en intellectuele factoren die daarop van invloed
zijn. Hier is vooral van belang dat Adams en Barker voor hun model de term
‘printed bibliographical document’ introduceerden: ‘something printed in multiple copies that its agent, be it author, stationer, printer or publisher, or any
combination thereof, produces for public consumption’.40 Hun alternatieve
model gaat daarmee over boeken, maar ook over kranten, tijdschriften, administratieve formulieren, proclamaties, affiches én prenten. Het heeft betrekking
op alle gedrukte teksten en beelden, los van de vorm en de context waarin deze
werden uitgegeven en overgedragen. Deze invulling maakt dit model bruikbaar
voor zowel boek- als prenthistorici. Het model benadrukt de overeenkomsten
tussen het boek- en prentbedrijf. In de uitwerking van hun model in dezelfde
Love 2002, pp 74-86. In de boekwetenschap werd het begrip ‘print culture’ in
eerste instantie voorgesteld als een nieuw tijdvak volgend op de ‘scribal culture’ en
gedefinieerd als een ‘consciousness constructed through print’. De uitvinding van de
boekdrukkunst zou de omgang met en de gedachten over teksten hebben veranderd.
38 Zie ook McKitterick 1996, p. 43 en Keblusek 1997, p. 309.
39 Adams & Barker 1993, pp 5-44.
40 Adams & Barker 1993, p. 13.
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studie van 1993 legden Adams en Barker de nadruk desalniettemin op het boek.
Thomas Adams en Nicolas Barker vonden de term ‘printed book’ niet precies genoeg en te beperkt voor hun model. In 1996 stelde ook David McKitterick de vraag - tijdens de voorbereiding van A History of the Book in Britain,
een nationale geschiedenis van het handgeschreven en gedrukte boek in zeven
delen - wat er precies onder ‘het boek’ moest worden verstaan en wat er dus
in dit overzichtswerk zou moeten worden behandeld. Er verschenen immers
ook pamfletten, periodieken en kranten. Planodrukken, gedrukte liedteksten,
volksboeken, abc-boekjes en ander goedkoop drukwerk moesten volgens hem
in het kader van de te schrijven nationale geschiedenis evenzeer als ‘boeken’
worden opgevat.41 Maar moest er dan niet ook aandacht zijn voor kaarten en
prenten? McKitterick schreef:42
We kunnen nog een stap verder gaan en zeggen dat we niet alleen willen achterhalen wat er op de boekenplanken stond, wat er op de tafel lag of de stoel,
maar ook wat er aan de wand hing. De religieuze prenten aan de muur hoorden
onlosmakelijk bij de devotionele lectuur. Van daar is het een kleine stap naar de
erkenning van het belang van een geschiedenis van de gravure of de houtsnede
- niet alleen van de religieuze prent, maar ook van de politieke satire en van de
grote decoratieve afbeeldingen in gedrukte vorm. Waarom zouden atlassen en
zakalmanakken wel als onderdeel van de boekgeschiedenis beschouwd moeten
worden, maar landkaarten en wandalmanakken niet? Het ging vaak om dezelfde drukkers en uitgeverijen. Als we dat accepteren, moeten we ook aandacht
hebben voor andere wandversieringen.
De boekgeschiedenis, zo concludeerde McKitterick, moet rekenschap geven
van de relatie tussen het boek en andere media, maar kan niet al het drukwerk
even diepgaand onderzoeken.
Dat is ook niet nodig natuurlijk: de boekgeschiedenis hoeft het niet alleen
te doen. Het betekent niet dat het tekstuele en visuele drukwerk niet vaker in
samenhang kunnen worden bestudeerd. Zeker de laatste jaren is het besef gegroeid dat er tal van interrelaties, wisselwerkingen en overlappingen zijn tussen
de ‘communicatiecircuits’ van het gesproken woord, het geschreven woord, het
gedrukte woord en het gedrukte beeld. Of, anders geformuleerd, dat er geen
sprake is van afzonderlijke, laat staan gesloten circuits. Ik ben het eens met de
cultuurhistoricus en etnoloog Gerard Rooijakkers dat het weinig productief is
om een sterke oppositie tussen de verschillende circuits te construeren.43
4. Het boek als onderdeel van de mediageschiedenis
Boekhistorici zijn zich er steeds meer van bewust dat het boekbedrijf deel uitmaakt van een groter mediasysteem en dat het boek zijn taak als informatie41 McKitterick 1996, pp 43-44. Zie ook Harris 2010, pp 120-129 over ‘efemeer
drukwerk’ en de problematische relatie tot het begrip boek.
42 McKitterick 1996, p. 44.
43 Rooijakkers 1996, pp 126-163.



inleiding

drager vervult naast de andere media, in heden én verleden. Robert Darnton
noemde zijn model van 1982 al een circuit van ‘communicatie’ en wees erop dat
boeken moeten worden bestudeerd in relatie tot andere media.44
Het onderzoek naar de plaats van het boek te midden van andere communicatievormen kreeg een impuls door de opkomst van de digitale media. Voor
Adriaan van der Weel was dit de reden om het boek te bestuderen als één van
de media in het onderzoek naar tekstoverdracht. De studie naar de geschiedenis
van tekstoverdracht is voor hem een subdiscipline van de mediageschiedenis.45
Voor de boekhistoricus Willem Heijting is boekwetenschap níet het multimediale tekstonderzoek zoals Van der Weel dat bepleit. Het onderzoek dat zich
richt op tekstoverdracht in verschillende media is volgens hem zinnig maar
overschrijdt de grenzen van de boekgeschiedenis. In zijn optiek heeft boekhistorisch onderzoek betrekking op één medium. In dat onderzoek is plaats voor
talrijke aspecten van het boek die niet tekst gerelateerd zijn. De boekhistoricus
moet wel oog hebben voor andere media om verbanden te leggen of om een
context aan te geven.46
Het wordt steeds gangbaarder om het boek en de boekgeschiedenis te beschouwen als onderdeel van de mediageschiedenis en de geschiedenis van de
menselijke communicatie.47 De betekenis van het gedrukte boek wordt in deze
optiek bepaald door zijn relatie tot de andere media: de mondelinge, de handgeschreven en de visuele informatiebronnen. Belangrijk is dan de taakverdeling
tussen de verschillende ‘communicatiemiddelen’: waarin beconcurreerden zij
elkaar en waarin vulden zij elkaar aan. In zijn studie Reformation and the Culture
of Persuasion (2005) onderzocht de Britse historicus Andrew Pettegree hoe in
verschillende media het gedachtegoed van de Reformatie werd overgedragen.
In tegenstelling tot Elizabeth Eisenstein die in haar beroemde boek The Printing Press as an Agent of Change (1980) de macht bij het gedrukte boek alleen
legde, deed Pettegree een poging ‘to relocate the role of the book as part of a
broader range of modes of persuasion that used every medium of discourse
and communication familiair to pre-industrial society’. Pettegree behandelde
het preken op de kansel, het zingen van liederen, maar ook de toneelspelen,
de boeken, pamfletten en prenten die het gedachtegoed van de Reformatie en
Contrareformatie hebben verspreid.48
Ook het onderzoek naar het lezen in de vroegmoderne tijd wordt geplaatst
binnen de geschiedenis van de menselijke communicatie. De historicus Jeroen Blaak bijvoorbeeld bestudeerde in zijn Geletterde levens vier lezers uit de
44 Darnton 1982, p. 80.
45 Van der Weel 2005, p. 100.
46 Heijting 2004, pp 181-195 en Heijting 2007, pp 91-110.
47 Zie Finkelstein & McCleery 2013, pp 3, 16-21, 26-28 en Love 2002, pp 81-83.
Love heeft het over ‘print as a culture of communication’. Zie verder onder meer
Giesecke 1991; Giesecke 1992; Barbier & Bertho-Lavenier 1996; Barbier 2000; Briggs
& Burke 2002; Faulstich 2004; Kerlen 2004 en Delp 2006.
48 Pettegree 2005. Zie hierover ook Scribner 1981. Pettegree 2014 werpt eveneens
licht op de ‘complex communications environment’ in de vroegmoderne tijd.
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zeventiende en achttiende eeuw via hun overgeleverde dagboeken en analyseerde daarbij hun omgang met vooral gesproken en geschreven communicatievormen. Ook de omgang van de schoolmeester David Beck (1594-1634) met
schilderijen, tekeningen en prenten bleef niet onvermeld.49 De studie van Blaak
volgt de opvatting van boekhistoricus Han Brouwer. Brouwer stelde dat niet
het boekbedrijf uitgangspunt van de boekgeschiedenis zou moeten zijn maar het
boek als informatiedrager, als medium tussen de andere media. In de eerste opvatting - gerepresenteerd in het model van Robert Darnton - is lezen en boekgebruik slechts de laatste schakel in de weg die het boek aflegt van producent
naar consument. Belangrijker dan het onderzoek naar lezers, zegt Brouwer, is
het onderzoek naar geletterden en de vraag hoe individuen en groepen hun
geletterdheid gebruikten.50 We zouden in het onderzoek naar het gebruik van
tekst én beeld onderscheid kunnen maken tussen tekstuele en visuele geletterdheid. Ook volgens de neerlandica Feike Dietz houdt geletterdheid meer in dan
het kunnen lezen en schrijven. In 2013 gebruikte ze de term ‘media literacy’, de
vaardigheid in de omgang met verschillende media in verschillende contexten.
Dit begrip wordt vooral gebruikt in de context van moderne media, maar bij
Dietz betreft het de vaardigheid om te gaan met handschrift en druk, woord en
beeld in de vroegmoderne tijd.51
5. De relatie tussen het boek- en prentbedrijf
In de mediageschiedenis krijgt het boek een plaats tussen andere media, in heden én verleden. Als gevolg daarvan worden boeken en prenten vaker naast elkaar behandeld, als onderdelen van hetzelfde medialandschap. Dat de boek- en
prentwereld met elkaar verbonden zijn, komt echter niet alleen naar voren in
de studies naar mediagebruik, maar ook in verschillende studies naar de productie
en distributie van boeken en prenten. Het boekbedrijf en het prentbedrijf waren
niet zelden uitgesproken specialistisch - dat moeten we zeker niet vergeten maar dat er ook overeenkomsten en relaties zijn tussen de vervaardiging en
verspreiding van het gedrukte woord en beeld wordt herhaaldelijk duidelijk.
Ook de kunsthistoricus Elmer Kolfin constateerde in zijn studie naar de Amsterdamse prentuitgevers in de zeventiende eeuw dat boekhandel, cartografie
en prenthandel nauw met elkaar samenhingen en dat de uitgever de persoon
was die ze verbond.52 De boekhistoricus Marika Keblusek schreef in Boeken in
de hofstad: Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw dat boeken - of het nu gaat om
efemeer drukwerk als pamfletten of kapitaalintensieve folianten - geen geïsoleerde positie innamen binnen het communicatieproces. Andere vormen van
informatievoorziening waren even belangrijk. De echte betekenis van het gedrukte woord binnen de samenleving werd volgens haar pas duidelijk wanneer
het drukwerk tegen andere media werd afgezet en hun onderlinge verhouding
werd bestudeerd. Ze wees daarbij op de samenhang tussen beeld- en boek49
50
51
52

Blaak 2004.
Brouwer 1994, pp 7-24 en Brouwer 1996, pp 9-24.
Dietz 2013. Zie ook Moser 2015, p. 179.
Kolfin 2011, p. 11.
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cultuur: ‘De prentuitgeverij was in veel opzichten gekoppeld aan het boekbedrijf. Niet alleen vertoonde de productiewijze van boek en prent overeenkomsten, ook de distributie verliep grotendeels langs dezelfde kanalen’.53 Er waren
prentuitgevers die boeken uitgaven en boekuitgevers die betrokken waren bij
de productie van prenten. De complexe samenwerking tussen graveurs, uitgevers en drukkers bij de productie van geïllustreerde boeken en prenten met
bijgevoegde boekdrukteksten was volgens Keblusek eveneens een intrigerend
onderwerp. Handelaren zullen naar alle waarschijnlijkheid, zo schreef zij, geen
onderscheid gemaakt hebben tussen de verschillende vormen van gedrukte informatie en vermaak.54 Keblusek pleitte voor een ‘interdisciplinary, ‘multimedia’
approach’ van een ‘barely unexplored subject’. Tot voor kort werd de prentuitgeverij door onderzoekers vrijwel altijd losgekoppeld van het boekbedrijf, en vice
versa: ‘Future research, be it by art or book historians, should concentrate more
on the connections between book and print publishing’.55
Een geïntegreerde aanpak waarbij het boek- en prentbedrijf niet automatisch van elkaar worden gescheiden is in opkomst.56 Toch is het aantal concrete
studies over hoe het werkte in het boek- en prentbedrijf nog beperkt. Vermeldingswaard is zeker het in 2013 verschenen boek Woodcuts in Incunabula Printed
in the Low Countries van Ina Kok over de houtsneden in boeken verschenen
vóór 1501.57 Het betreft een volledige inventarisatie van de Nederlandse incunabelhoutsneden en alle Nederlandse incunabelen waarin deze voorkomen, met
inbegrip van herhalingen. Het boek geeft inzicht in het gebruik, hergebruik
en de circulatie van houtblokken in het boekbedrijf.58 Van Christiane Möller
verscheen een studie over de samenwerking tussen de zestiende-eeuwse schilder en figuursnijder Jacob Cornelisz van Oostsanen en de boekdrukker Doen
Pietersz.59 De kunsthistorici Nadine Orenstein en Ilja Veldman leverden een
bijdrage aan het onderzoek over de relatie tussen het boek- en prentbedrijf met
hun studies over de zeventiende-eeuwse prentuitgevers Hendrick Hondius en
Crispijn de Passe waarin onder andere de samenwerking met boekdrukkers aan
de orde kwam.60 De (New) Hollstein Dutch bracht toch al heel wat informatie
bijeen over prentmakers die ook boekillustraties vervaardigden. De technische
53 Keblusek 1997, pp 309-311.
54 Keblusek 1998, p. 234.
55 Keblusek 1997, p. 311 en Keblusek 1998, p. 234.
56 De studie Printing Colour 1400-1700 bijvoorbeeld over de geschiedenis van het
kleurendrukken behandelt zowel het in kleur drukken van zelfstandige prenten,
boekillustraties als van boekdrukteksten. Peter Parshall schrijft in zijn voorwoord: ‘It
is a distinguishing feature of the papers in this volume that the uncomfortable divide
between art history and book history of the printed book is crossed and re-crossed
confidently and often’. Zie Stijnman & Savage 2015, p. xii.
57 Kok 2013.
58 Over de vroegste met houtsneden geïllustreerde werken zie ook de recente
studies van De Simone 2004, Häussermann 2008 en Needham 2009, pp 39-91.
59 Möller 2005.
60 Orenstein 1996 en Veldman 2001ab.
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kant van het combineren van boekdruktekst met gravures of etsen werd besproken door onder meer Piet Verkruijsse, Roger Gaskell en Ad Stijnman.61
Antony Griffiths schreef een informatief hoofdstuk over de boekillustratie in
zijn al eerder genoemde boek The Print Before Photography.62
In 2008 verscheen de belangrijke studie Christopher Plantin and Engraved Book
Illustrations in Sixteenth-Century Europe van Karen Lee Bowen en Dirk Imhof.63
Zij behandelden de opkomst van de ets en gravure als boekillustratie in de
zestiende-eeuw en de rol van Plantijn daarin. Bowen en Imhof bestudeerden
de boeken en de boekillustraties in combinatie met het rijke bedrijfsarchief van
Plantijn en wisten veel te vertellen over Plantijns werkwijze bij het illustreren
van de boeken en zijn samenwerking met graveurs, prentdrukkers en prentuitgevers. Bowen en Imhof brachten in beeld hoe er over en weer werk werd
uitbesteed en gaven zo inderdaad een ‘novel view of the surprising varied and
overlapping working worlds of a letterpress printer and printmaker who were
similarly interested in producing works in which typographically printed text
and engraved or etched images were combined’.64 Ook de rol van Plantijn als
prenthandelaar kwam in de studie kort aan bod. In 2014 publiceerde Dirk Imhof Jan Moretus and the Continuation of the Plantin Press, een bibliografie van de
werken uitgegeven en gedrukt door Jan I Moretus in Antwerpen, met uitgebreide beschrijvingen van de boekillustraties daarin en archiefinformatie aangaande
het maken en drukken van de prenten.65
Niet in de laatste plaats dankzij de steeds betere digitale ontsluiting en digitalisering van boeken en prenten in bibliotheken en prentenkabinetten, is
het onderzoek naar de relatie tussen het boek- en prentbedrijf eenvoudiger
geworden. Het Rijksmuseum in Amsterdam en de British Museum in Londen bijvoorbeeld maken hun gehele collectie prenten digitaal toegankelijk en
doorzoekbaar, van kunstenaarsprent tot boekillustratie en volksprent.66 Bibliotheken digitaliseren hun bijzondere boekencollectie in samenwerking met
Google Books.67 De werken zijn daarna integraal te raadplegen. Dat is handig
als we snel een indruk willen hebben van hoe een bepaald boek werd geïllus61 Verkruijsse 2003; Gaskell 2004, pp 213-251 en Stijnman 2012, pp 366-368.
62 Voor andere studies zie bijvoorbeeld Van Groesen 2008; Van Nierop e.a. 2008;
Kolfin & Van der Veen 2011.
63 Bowen & Imhof 2008.
64 Bowen & Imhof 2008, p. 250.
65 Imhof 2014.
66 Het Rijksmuseum ontsluit en beschrijft zijn prenten via Rijksstudio.
Prentalbums en prentboeken zijn op prentniveau en als geheel beschreven. De
collecties van de British Museum en andere prentenkabinetten zijn eveneens via hun
website te raadplegen. Zie ook de digitalisering van portretprenten op Portraitindex,
de Porträtsammlung der Herzog August Bibliothek (http://portraits.hab.de/) en
daarnaast de digitale ontsluiting van bijvoorbeeld de Collectie Thijs of het project
British Printed Images to 1700.
67 Zie ook de digitale platforms van bijvoorbeeld Early European Books: Printed Sources
to 1700, de EEBO: Early English Books Online en de English Broadside Ballad archive.
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treerd. Kortom, we krijgen een steeds completer beeld van de daadwerkelijke
productie van drukwerk in de zestiende en zeventiende eeuw en de personen
die daarbij betrokken waren. Institutioneel gescheiden collecties van tekstueel
en visueel drukwerk worden digitaal bij elkaar gebracht.68
6. Het onderzoek naar Nicolaes de Clerck
Dit boek beoogt een beeld te schetsen van de door Marika Keblusek en anderen
benoemde relatie tussen het boek- en prentbedrijf, specifieker de relatie tussen
de productie en distributie van tekstueel en visueel drukwerk in de zestiende en
zeventiende eeuw. Het borduurt als zodanig voort op de hierboven genoemde
bijdragen van Nadine Orenstein, Ilja Veldman en Antony Griffiths en vooral
op het in 2008 verschenen boek van Karen Lee Bowen en Dirk Imhof over
Christoffel Plantijn. Het eerste hoofdstuk inventariseert en verkent het onderzoeksveld waarin samenwerking tussen boek- en prenthistorici van cruciaal
belang zal zijn. Deze samenwerking ligt gezien de in deze inleiding geschetste
ontwikkelingen in de boekwetenschap en het kunsthistorische onderzoek naar
prenten ook steeds meer voor de hand. Dat het zinvol is het boek- en prentbedrijf in samenhang te bestuderen zal ik daarna uitwerken aan de hand van
de veelzijdige en ambitieuze uitgever Nicolaes de Clerck. Hoofdstuk 1 biedt dus
ook een kader waarbinnen de activiteiten van deze uitgever in Delft kunnen
worden geplaatst. De Clerck was werkzaam in zowel het boekbedrijf als in het
prentbedrijf. Voor een goed begrip van zijn onderneming is een interdisciplinaire benadering noodzakelijk. Zonder een overgeleverd bedrijfsarchief is dat
onderzoek misschien lastig, maar niet onmogelijk. In de hoofdstukken 2 tot en
met 7 behandel ik De Clercks leven, bedrijf, fonds, handel en diens sociaaleconomische netwerk. Hoofdstuk 8 gaat over het hergebruik van de koperplaten
van De Clerck na zijn dood. In de Epiloog wordt de balans opgemaakt. De
geschiedenis van het bedrijf van Nicolaes de Clerck is een verhaal over boek- en
prentbedrijf, woord en beeld, over het illustreren van boeken, over specialisatie,
over het opbouwen van een netwerk en bovenal over samenwerking.

68 Zie in dit verband Arkyves.org waarin beeld en tekst uit verschillende collecties
zijn samengebracht en ontsloten met het classificatiesysteem Iconclass. Daarnaast
is er het project Invenit: Researching Early Modern Creative Industries dat gegevens uit
de STCN beoogt te koppelen aan prenten die aanwezig zijn in de catalogus van
het Rijksmuseum; http://networkinstitute.org/projects/invenit-researching-earlymodern-creative-industries/ en http://invenit.wmprojects.nl (laatst geraadpleegd
maart 2019).



