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1 : verbanden tussen het boek- en prentbedrijf

om relaties en wisselwerkingen tussen het boekbedrijf en het prentbedrijf van de zestiende en zeventiende eeuw in kaart te brengen en te begrijpen is het zinvol om te denken vanuit de beschikbare grafische technieken. De
West-Europese ‘drukcultuur’ begint met de mechanisatie van beeld- en tekstproductie in de veertiende en vijftiende eeuw. De introductie en ontwikkeling
van verschillende grafische technieken en niet in de laatste plaats de grotere
beschikbaarheid van papier maakten het mogelijk om informatie eenvoudiger,
sneller en goedkoper te reproduceren en op grotere schaal te verspreiden dan
bij het handmatig kopiëren van teksten en beelden kon. In het grafisch bedrijf
werd een vorm vervaardigd om, door uitoefening van druk, informatie over
te brengen via inkt op papier. De afdruk toont altijd het spiegelbeeld van de
drukvorm. Daar werd bij het maken van de vorm rekening mee gehouden. Een
drukvorm was herbruikbaar en afdrukken van dezelfde vorm waren in principe
identiek - zolang er geen wijzigingen in de vorm werden aangebracht.
Typografie, houtsnede, gravure en ets waren de belangrijkste grafische technieken in de zestiende- en zeventiende eeuw. Ze verschillen van elkaar in de
manier waarop de drukvorm werd vervaardigd en de wijze waarop deze werd
afgedrukt. Dat heeft ook hun toepassing bepaald. Bij de typografische techniek
werden drukvormen samengesteld uit losse loden letters. [5 1] Bij de houtsnede
was de vorm een houtblok waarin met messen en gutsen een voorstelling was
gesneden. Daarbij werden van het oppervlak alle delen verwijderd die op de latere afdruk van de vorm wit moesten blijven. [5 2] Net als de drukvorm die bestond uit loden letters werd de inkt aangebracht op de hoge delen van de vorm.
Het ging om hoogdruk. Op een boekdrukpers was het mogelijk om houtblok
en gezette tekst in één drukgang af te drukken. Bij de gravure en ets was de
drukvorm een metalen plaat, in de meeste gevallen een koperplaat. Het beeld
werd verdiept in de plaat aangebracht. In het geval van een gravure werden de
lijnen met een burijn uitgestoken. [5 3] Bij een ets werd met een naald in een op
de plaat aangebrachte waslaag getekend waarna de getrokken lijnen met zuur
in de drukvorm werden uitgebeten. Er zijn ook drukvormen gemaakt met een
combinatie van de gravure- en etstechniek. Bij diepdruk (intaglio) werd de inkt
in de lijnen van de plaat gewreven. Voor het afdrukken was een rol- of plaatpers
nodig omdat het papier alleen onder grote druk in contact kon worden gebracht
met de inkt in de verdiepte delen van de plaat. [5 4]
Houtsnede, gravure en ets werden gebruikt voor het drukken van afbeeldingen. Dit neemt niet weg dat met deze grafische technieken ook tekst kon
worden gereproduceerd. Vijftiende-eeuwse blokboeken werden vervaardigd
met houtblokken waarin zowel de beelden als de teksten waren uitgesneden.
Decoratieve houtsnede-initialen in gedrukte boeken hadden eveneens een tekstuele functie. Op gegraveerde kaarten vinden we de namen van zeeën, rivieren,
landen, streken en steden. Op andere prenten werden enkele versregels onder
de voorstelling gegraveerd. Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw werden



1 | Opgemaakte vorm met zetsel, rechts de afdruk van dit
zetsel. Foto: Antwerpen, Museum Plantijn Moretus

2 | Houtblok met afdruk: drukkersmerk van Simon de
Vries. Foto: Gerard Post van der Molen
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3 | Willem Delff naar Jan van Ravesteyn, Portret van
pensionaris Rombout Hogerbeets, 1619, koperplaat (a) en
gravure (b), 238 x 143 mm. Leiden, Lakenhal, inv. nr 119 en
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-50.078

4 | Atelier Philips Galle naar Jan van der Straet, Impressio
librorum en Sculptura in aes, nr 4 en 19 uit de serie Nova
Reperta, ca. 1591, gravure, 195 x 264 en 201 x 272 mm.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1904-1031 en RP-P1904-1041

langere teksten echter hoofdzakelijk gedrukt met de typografische techniek
door de boekdrukker. Gedrukte afbeeldingen en teksten werden gepresenteerd
in allerlei vormen: als zelfstandige prent of als onderdeel van een serie prenten;
als aanplakbiljet, pamflet, krant of als boek.
Het onderzoek naar het boek- en prentbedrijf gaat over de toepassing van
de verschillende grafische technieken en de distributie van het drukwerk. Hoe
en door wie werden de gedrukte teksten en beelden vervaardigd en verspreid?
Boekbedrijf en prentbedrijf waren met elkaar verbonden door de productie
van werken waarin boekdruk en prenten werden gecombineerd, in de vorm
van geïllustreerde boeken, plaatwerken en zelfstandige prenten met boekdruk,
en door de samenwerking tussen uitgevers, prentmakers en drukkers bij het
vervaardigen van deze werken. Daarnaast waren er verschillende handelaren
betrokken bij de productie en distributie van tekst én beeld. Boek- en prentuitgevers waren in elkaars nabijheid gevestigd, waren bij hetzelfde gilde aangesloten en maakten gebruik van dezelfde distributiekanalen en netwerken. Deze
aspecten komen in dit hoofdstuk aan de orde en bieden de brede achtergrond
bij het verhaal over Nicolaes de Clerck in de eropvolgende hoofdstukken. Voor
een totale indruk van boek- en prentwereld begin ik dit hoofdstuk met de consument, de gebruiker van het gedrukte woord en beeld.
1.1 De consument in het medialandschap
In de loop van de vijftiende eeuw kreeg het medialandschap van gesproken
en geschreven media er een nieuwe dimensie bij. Vanaf dat moment was er
allerlei drukwerk in omloop - woord én beeld - bedoeld om te informeren, te instrueren, te overtuigen, te motiveren, te herinneren en te beleven, te decoreren,
te amuseren, te inspireren en zelfs om te beschermen. Tekst en beeld bestonden naast elkaar maar vulden elkaar in veel gevallen aan. Er waren pamfletten,
nieuws- en propagandaprenten, geschiedwerken, historieprenten en portretten
van belangrijke personen, stads- en landbeschrijvingen, kaarten en stadsgezichten, bijbels en bijbelprenten, klassieke literatuur en mythologische voorstellingen, moraal-filosofische teksten en allegorische voorstellingen, devotielectuur
en devotieprenten, bedevaart- en heiligenprenten, maar ook leerboeken en educatieve prenten, populaire verhalen en volksprenten, en nog veel meer.
Hoe het publiek omging met het gedrukte woord en beeld lag onder andere
aan de mate waarin men toegang had tot de verschillende gedrukte media, zijn
of haar vaardigheid in de omgang met drukwerk - het wel of niet kunnen lezen
en interpreteren van de diverse teksten en beelden - en de waardering voor het
materiaal.1 Iemand die niet kon lezen was afhankelijk van het gesproken woord
en de beeldcultuur. Hoewel niet alle prenten eenvoudig te begrijpen waren.2 De
interpretatie van een prent was lastiger als er moeilijke allegorieën werden gebruikt of als er werd gerefereerd aan de klassieke literatuur. Veel prenten gingen
vergezeld van korte teksten, maar niet zelden ging het om versregels in een La De vaardigheid om met verschillende media om te gaan wordt ‘media literacy’
genoemd; zie Dietz 2013.
 Scribner 1981 en Pettegree 2005, m.n. pp 102-127.
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tijn dat hoge eisen stelde aan de lezer. Van de dichter en diplomaat Constantijn
Huygens (1596-1687) is bekend dat hij zich in zijn kinderjaren vermaakte met
prenten. Hij en zijn broer Maurits kregen er geen genoeg van alles wat zij aan
gravures en houtsneden tegenkwamen na te tekenen.3
1.1.1 Egodocumenten over het gebruik van drukwerk
Notities in dagboeken en andere egodocumenten getuigen incidenteel van de
omgang met het gedrukte woord en beeld in de zestiende en zeventiende eeuw.
Ik geef twee goed gedocumenteerde voorbeelden van personen uit verschillende milieus. Over het lees- en kijkgedrag van de latere Franse koning Lodewijk
XIII (1601-1643) is het één en ander bekend via het dagboek van Jean Héroard
(1551-1628), de lijfarts van de kroonprins.4 Volgens Héroard kwam de dauphin
al vroeg in aanraking met geïllustreerde boeken, prentalbums en losse gravures. Eind 1604 bladerde de prins door een platenatlas van Rome. In januari
1605 liet Héroard aan de prins een boek met prenten zien over de geschiedenis
van David en Goliat. In de periode 1604-1608, met name tussen augustus 1604
en juni 1606, kwam de jonge Lodewijk geregeld prenten bekijken in Héroards
studeerkamer in het paleis Saint-Germain-en-Laye. Hij keek graag naar de
voorstellingen van zoogdieren en vogels in Conrad Gessners Historia animalium of naar de illustraties in Vitruvius’ De architectura. In 1605 kreeg Lodewijk
twee prentbundels van koningin Margareta, de eerste echtgenote van zijn vader
Hendrik IV. Het ging om jachtvoorstellingen en uitvindingen: de Venationes
Ferarum en de Nova Reperta naar ontwerpen van Jan van der Straet ( Joannes
Stradanus).5 [zie 5 4]
De aantekeningen in het dagboek van Jean Héroard geven de indruk dat de
prenten vooral ter vermaak werden bekeken, maar spelenderwijs leerde de prins
over religie, geschiedenis, geografie en natuur, over oorlogsvoering en vorstenhuizen. Bij het tekenen, schilderen en knutselen liet de kleine Lodewijk zich
inspireren door de prenten die hij had gezien. Vanaf zijn zevende jaar woonde
Lodewijk in het Louvre en kon hij lezen en schrijven. In het officiële onderwijsprogramma stonden teksten centraal, minder het gebruik van prenten en
ander aanschouwelijk materiaal, maar ook later, tijdens zijn koningschap, waren
prenten een aangenaam en leerzaam tijdverdrijf. Lodewijk verdiepte zich in een
atlas van Rome, bekeek ‘gravures over de oorlogen van Vlaanderen sinds de hertog van Alva’, voorstellingen van steden en nam een prentbijbel ter hand. Nog
in augustus 1617 noteerde Héroard in zijn Journal dat Lodewijk zich vermaakte
met het beschilderen en het inkleuren van gravures.
Als tweede voorbeeld noem ik de twee Nederlandse dagboeken van de
Franse schoolmeester David Beck (1594-1634) over de jaren 1624 en 16271628. Omdat Beck begin 1625 van Den Haag naar Arnhem vertrok worden

3 Huygens/Heesakkers 1994, p. 70.
4 Van der Coelen 1998a, pp 264-279. Voor de tekst van het Journal zie Héroard/
Foisil 1989.
5 New Hollstein Dutch, J. Stradanus, nrs 322-341, 465-526.
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ze respectievelijk het Haagse en Arnhemse dagboek genoemd.6 De dagboeken geven informatie over David Becks gebruik van gesproken en geschreven
communicatie, maar ook over zijn omgang met boeken en prenten. In het
dagboek van 1624 schreef Beck dat hij boeken kocht in de binnenstad van
Den Haag en op de Grote Zaal, maar ook in Rotterdam en Delft tijdens
de kermis. Op 2 september schreef hij dat zijn vaste boekverkoper Cornelis
Vaeck aan de pest was overleden. In Arnhem bezocht Beck de winkel van de
drukker en uitgever Jan Jansz. Volgens de aantekeningen in zijn kasboek - onderdeel van het Arnhemse dagboek - schafte Beck boeken aan met de inkomsten uit de verkoop van schrijfgerei. Naast het kopen van boeken werden er
ook met regelmaat boeken geleend en uitgeleend. Beck noteerde de titels van
werken waarin hij had zitten lezen. Het ging om Franstalige en Nederlandstalige werken, proza en poëzie, religie, maar ook om verhalen en anekdotes
met levenslessen, schone letteren, (contemporaine) geschiedenis en geografie. De schoolmeester las de werken van het begin tot het einde door of las
slechts een gedeelte van een boek. Andere werken ‘snuffelde’ hij door. Soms
‘futselde’, ‘muijsde’ of ‘speculeerde’ hij een uurtje in zijn boeken of herschikte
hij ze.7 Recent nieuws las Beck in de krant of in een pamflet.
David Beck bekeek ook atlassen en geïllustreerde boeken. Op 20 februari
1624 bezocht hij advocaat Adriaan van Assendelft en daar bladerde hij wat in
de Atlas major van Gerard Mercator. Op 25 september van hetzelfde jaar discussieerde Beck anderhalf uur met de apotheker Nicolaes Cornelisz van Wouw
en diens broer - een jonge student - over studie, geleerdheid en de kunsten,
‘doorsnuffelende onderwijlen 3 of 4 zijner cruijtboecken’. Kruidboeken waren
meestal rijk geïllustreerd met botanische houtsneden. Geïllustreerd waren ook
de Maechden-plicht, Self-strydt en het Tooneel van de mannelicke achtbaerheyt van
Jacob Cats. In februari 1628 keek David Beck in Cats Sinne- en minnebeelden, samen met Theodosius Calaminus, predikant en docent aan de Latijnse school in
Arnhem. In september van dat jaar las Beck een tijdje in de Emblemata amatoria
van Pieter Cornelisz Hooft.
Op 29 februari 1624 las David Beck een uurtje in het Schilder-boeck van Karel
van Mander.8 In dit werk van 1604 beschreef Van Mander het leven en werk van
een groot aantal schilders en enkele prentmakers. Beck had belangstelling voor
kunst. Vermoedelijk had de schoolmeester naast zijn boeken ook een bescheiden kunstcollectie. Bij Beck was ‘const’ een breed begrip. Hij had het dan over
kalligrafie en tekeningen - ook eigen werk - maar eveneens over schilderijen en
prenten. De ‘const’ toonde hij aan familie en vrienden.9 De Delftse notaris en
verzamelaar Willem de Langue bezocht Beck in oktober 1624 om zijn ‘printen,
teijckeningen en ander conste’ te bekijken, waarop Beck hem een tegenbezoek
6 Beck/Veldhuijzen 1993 en Beck/Blaak 2014. Zie over het dagboek van 1624 ook
Blaak 2004. In zijn Arnhemse dagboek volgde David Beck de juliaanse kalender (de
oude stijl), in zijn Haagse dagboek de gregoriaanse kalender (de nieuwe stijl).
7 Beck/Veldhuijzen 1993: 6 juli, 10 juli, 1 aug., 25 sept. en 7 en 8 dec. 1624.
8 Zie ook de verwijzingen naar dit werk in Beck/Veldhuijzen 1993: 12 febr. en 6 juli.
9 Zie voor Becks fascinatie voor kunst ook Van der Coelen 1998a, pp 280-281.
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bracht en ‘ter loop eens zijne schilderijkens ende fraeyigheyt’ zag. Op 14 juli
kreeg Beck van de klerk Mierop de Jonge een ‘conterfeijtselprint van prins Hendrick van Nassau’, gegraveerd door de in Delft werkzame Willem Delff.10 Toen
Beck op 20 september bij de moeder van zijn overleden vrouw op bezoek was,
werd daar zijn mening gevraagd over de Triumph-wagen, een vijfbladige gravure
van Cornelis van Kittensteyn naar ontwerp van Willem Pietersz Buytewech
met zinnebeeldige voorstellingen van de deugden van prins Willem van Oranje.
De prent werd in 1623 uitgegeven bij Jan van de Velde met een beschrijving van
Jan Jansz Starter in boekdruk.11 [5 5] Op 6 april 1627 kreeg Beck van de boekverkoper Jan Jansz in Arnhem een ‘groote printen in platteform van Coln’. Op 19
augustus 1628 toonde René Gentilhomme ‘eenige fraije printen’ aan Beck, zodat
de schoolmeester vijf dagen later naar het huis van Gentilhomme toog om meer
van diens prenten te bekijken.

David Beck was bevriend met Herman Breckerveld, glazenmaker, glasschilder en schilder, maar bovendien tekenaar, graveur en kalligraaf.12 Net als Beck
woonde Breckerveld eerst in Den Haag en later in Arnhem. In november 1624
spraken de vrienden tot middernacht bij het vuur ‘van schilderen, teijckenen
ende plaetsnijden’. Eerder dat jaar ontmoette hij bij zijn vriend een uit Oudewater afkomstige graveur die Jacob heette. Deze graveur zou enkele dagen
later met de ambassadeur naar Frankrijk vertrekken. Breckerveld kende ook de
prentmaker en schrijfmeester Simon Frisius. Ook Crispijn van den Queborn
komt in het dagboek van Beck voor. Op 15 mei 1624 leende deze graveur Becks
‘Cooning van Bohemen’, een schilderij of prent met het portret van de winterkoning Frederik V. In juni 1624 ontmoette Beck op de Delftse kermis een jonge
plaatsnijder uit Zeeland en diens broer, bijgenaamd Sarragon (vermoedelijk
een verbastering van Sarraceen). Enkele dagen later bezochten ze Beck in Den
10 Vermoedelijk Hollstein Dutch, W. Delff, nr 61.
11 Hollstein Dutch, C. van Kittensteyn, nr 28; Heijbroek 2000, pp 180-181 en Van
der Waals 2006, p. 23, nr 1.
12 Over Breckerveld zie Van ’t Zelfde 2007.



5 | Cornelis van Kittensteyn naar Willem Pietersz Buytewech, Triumph-Wagen, 1612, gravure op vijf bladen en
tekst in boekdruk, 510 x 1510 mm. Rotterdam, Atlas van
Stolk, inv. nr 53461
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Haag, alwaar zij ‘wel 2 uijren lang speculeerden in mijne schriften, teyckeningen, const etc’.
David Beck en Lodewijk XIII maakten gebruik van tekst én beeld, boeken
én prenten. Ze waren zowel voor de schoolmeester in de Nederlanden als voor
de aanstaande koning van Frankrijk naast informatiebron een aangenaam tijdverdrijf.

6 | Titelblad van het verzamelalbum Willem Luytsz van
Kittensteyn. Rotterdam, Atlas van Stolk, inv. nr 50442

1.1.2 Boeken en prentalbums als getuigen
Niet alleen egodocumenten maar ook overgeleverde boeken en prentalbums
maken duidelijk dat tekst en beeld naast elkaar bestonden en elkaar aanvulden.
Ik geef opnieuw enkele voorbeelden.
Naast de door uitgevers geïllustreerde werken zijn er allerlei boeken overgeleverd waarin een eigenaar zelf prenten heeft laten inbinden of waarin een
eigenaar prenten bij de tekst heeft geplakt. Zoals we in volgende hoofdstukken
nog zullen zien, zijn ook de prenten die Nicolaes de Clerck uitgaf als extra
illustraties in boeken te vinden. Eeuwen eerder plakte de in Neurenberg geboren arts en humanist Hartmann Schedel (1440-1514), bekend van zijn in
1493 verschenen boek Liber chronicarum of Weltchronik, honderden prenten en
een kleiner aantal tekeningen en miniaturen op de dek- en schutbladen van de
boeken in zijn bibliotheek. Veel prenten hadden nauwelijks een relatie met de
tekst. Andere werden zorgvuldig bij de tekst gekozen.13
Willem Luytsz van Kittensteyn (ca. 1568-1625) legde een collectie prenten
aan bij het geschiedwerk van Emanuel van Meteren. Dit werk van Van Meteren verscheen voor het eerst in Nederland in 1599 onder de titel (Memorien der) Belgische ofte Nederlantsche historie, van onsen tijden. Van Kittensteyn
was bierbrouwer in Delft. Hij was een stads- en tijdgenoot van Nicolaes de
Clerck. In 1618 werd Van Kittensteyn lid van de raad van veertig in Delft
en van 1620 tot zijn dood was hij schepen.14 Zijn verzameling prenten werd
omstreeks 1613 gebundeld in een album met de handgeschreven titel: Spieghel ofte Af-beeldinge der Nederlandtsche geschiedenissen, mitsgaders van Vranckryck,
Enghelandt, Duytslandt ende eenige andere Landen.15 [5 6] De foliobladen in het
album zijn genummerd. Voorin het album werd een handgeschreven register toegevoegd en veel voorstellingen werden met de hand ingekleurd. De
kern van de collectie van Van Kittensteyn is een serie nieuwsprenten van de
Keulse firma Hogenberg over de Opstand in de Nederlanden en gerelateerde
Europese conflicten. Bij het verzamelen van de prenten nam Van Kittensteyn
de chronologie en de inhoud van het werk van Emanuel van Meteren als
leidraad. Het album laat in beeld zien hetgeen Van Meteren in woorden beschrijft. Op vele prenten is met de hand een citaat uit en verwijzing naar het
geschiedwerk van Van Meteren geschreven. Er wordt specifiek verwezen naar
de ‘1608-folio-editie’ van dit werk getiteld Commentarien ofte memorien van den
13 Hernad 1990 en Landau & Parshall 1994, p. 64.
14 Over Willem Luytsz van Kittensteyn zie Wyckoff 1998, pp 199-202.
15 Rotterdam, Atlas van Stolk: inv. nr 50442. Zie over dit album ook Wyckoff
1998, pp 203-206 en De Groot 2006, pp 279-281.
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Nederlandtschen staet, handel, oorloghen ende gheschiedenisse van onzen tyden.16
Ook de ‘Little Gidding Concordances’ getuigen van het gebruik van het gedrukte woord in combinatie met het gedrukte beeld, al gaat het hier om een
curieus gebruik. De ‘Little Gidding Concordances’ zijn unieke geïllustreerde
harmonieën. Een harmonie is in de theologie een werk dat de verschillende
versies van een verhaal in de Bijbel tot een harmonisch geheel samenvoegt. Het
bekendst zijn de harmonieën op de evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en
Johannes. De ‘Concordances’ werden in de jaren 1630-1643 gemaakt door de
vrouwen binnen een kleine Anglicaanse gemeenschap in Little Gidding, Engeland. Die gemeenschap stond onder leiding van Nicholas Ferrar (1593-1637).
De harmonieën van Little Gidding werden samengesteld uit bladen met opgeplakte en gerangschikte tekstfragmenten - afkomstig uit gedrukte bijbels en
religieuze traktaten - en bij de tekst gezochte illustraties, geknipt uit religieuze
prenten. De combinaties van tekst en beeld zijn steeds anders, ook al werden
bepaalde teksten en prenten vaker gebruikt. Elk blad is een unieke collage van
tekst en beeld. [5 7] Veel van de prenten waren afkomstig uit de Nederlanden.
Het uitknippen, rangschikken en plakken van de teksten en beelden, maar ook
het binden en versieren van de banden deden de vrouwen in Little Gidding
zelf. De eerste harmonieën werden gemaakt voor de eigen Anglicaanse gemeenschap, maar al snel maakten de vrouwen ze in opdracht en als geschenk, bijvoorbeeld voor koning Karel I van Engeland.17
1.1.3 Prentverzamelingen en bibliotheken
Veel zestiende- en zeventiende-eeuwse bibliotheekbezitters hadden geïllustreerde boeken in hun collectie en menig boekenverzamelaar zal eveneens in
het bezit zijn geweest van gebonden series prenten, albums met prenten en/
of losse prenten. Allerlei prenten waren met hun onderwerp en moeilijkheidsgraad specifiek gericht op een geleerd publiek. Een prentcollectie was meestal
onderdeel van een bibliotheek en/of werd verzameld in samenhang met een
bibliotheek, al was een prentcollectie hierin vaak wel een aparte entiteit.18
In de veilingcatalogus van de bibliotheek van de voormalig boekuitgever en
oud-burgemeester van Leiden Jan Jansz Orlers (1570-1646) werd een afzonderlijke categorie ‘kunst en kaerten’ opgenomen. [5 8] Volgens deze catalogus had
Orlers - naast zijn boeken, geïllustreerde werken en plaatwerken - minstens vijf
verzamelalbums met prenten, waaronder ‘twee groote boucken vol printconst
16 De referentie ‘Metri-23-bo-fol-42vs’ bijvoorbeeld verwijst naar boek 23, fol.-42v
in de 1608-folio-editie van Van Meteren. Over de complexe uitgeefgeschiedenis van
het geschiedwerk van Van Meteren en de 1608-folio-editie zie hoofdstuk 4.1.2.
17 Over de Little Gidding Concordances zie Gaudio 2017.
18 Van der Waals 1988, pp 15-16, 19-20, 23. Voor de prentcollectie van Ferdinand
II, aartshertog van Tirol (1529-1595), zie Parshall 1994, pp 16-24. Over de prenten
en de bibliotheek van Ferdinand Columbus (1488-1539) en de prentcollectie in de
bibliotheek van Filips II van Spanje (1527-1598) in het Escorial zie respectievelijk
McDonald 2004 en McDonald 1998. Voor de zeventiende-eeuwse collectie van
Samuel Pepys (1633-1703) zie Van der Waals 1984.



7 | The Actions & Doctrine & other Passages Touching our Lord
& Savior Jesus Christ, [Little Gidding 1635]. Londen, British
Library, C.23.e.4.1

8 | Catalogus van boeken nagelaten door Jan Jansz Orlers, 1647,
fol. C2r. Book Sales Catalogues nr 3248, mf. 5151
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van Goltzius, Maerte de Vos, Heemskerck, en andere konstige meesters’ en een
‘bouck vol printe van Hubse Maerten, Albert Durer, Sibald Been, Callot, en
noch teyckeninge van verscheyde constige meesters’. Daarnaast had hij kaarten
en bundels met losse prenten en tekeningen.19
De Leidse boekenverzamelaar Johannes Thysius (1621-1653) had eveneens
verzamelalbums met opgeplakte of samengebonden prenten in zijn collectie.
In 1649 kocht hij voor respectievelijk 36, 29 en 16 gulden een ‘printeboeck van
Stradanus & andere’, een album met ‘snaeckeryen van brugel en andere’ en een
album met onder meer bijbelprenten van Pieter van der Borcht en mythologische voorstellingen naar het ontwerp van Hendrick Goltzius. Thysius stelde
de albums niet zelf samen. Wel voegde hij mogelijk verschillende prenten toe
en liet hij de albums in een andere band zetten. Begin jaren vijftig liet Thysius
de Iconographie van Anthony van Dyck inbinden, samen met een aantal andere
portretten en met extra vellen papier zodat er nog prenten aan het album konden worden toegevoegd.20
In de Oranje-Nassau bibliotheek was eveneens allerlei prentmateriaal te vinden. In de in 1686 opgestelde catalogus van het stadhouderlijk bezit worden
geïllustreerde boeken, maar ook kaartboeken, prentboeken en tekeningen genoemd. De catalogus geeft zelfs een afzonderlijke lijst van 21 ‘printboecken, die
op malcander onder de tafel liggen’. Anthonie Smets, bibliothecaris en kaartbewaarder van de stadhouders, hield nauwkeurig bij wie welke boeken leende.
Zo weten we onder andere dat op 2 mei 1659 de moeder van de dan nog jonge
stadhouder Willem III, Maria Henriëtte Stuart, ‘na t’oversien van ’t meestendeel vande printboecken’, nog dertien ‘printboecken’ uit de collectie op haar kamer wilde houden. Op 10 mei liet ze nog andere prentboeken uit de lijst naar
haar kamer komen.21
Boeken en prenten in een verzameling konden elkaar inhoudelijk aanvullen, zeker wanneer prenten in de eerste plaats vanwege hun onderwerp werden
verzameld en niet omwille van de ontwerper of graveur of omdat de voorstellingen de eigenaar als model of voorbeeld konden dienen. Bij het verzamelen
van grafiek om haar artistieke waarde en het ordenen van de prenten op school,
prentontwerper en prentmaker in plaats van op onderwerp als documentatie
raakte het verband tussen beeld en tekst op de achtergrond.
De uit Antwerpen afkomstige Samuel Quiccheberg (1529-1567) publiceerde
in 1565 een model voor de ideale (vorstelijke) collectie in een traktaat getiteld
Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi. Quiccheberg was in dienst van Albrecht
V van Beieren en betrokken bij de opzet van diens bibliotheek en diens Kunstkammer. Hij schreef over de opzet en ordening van een encyclopedische verzameling, een alomvattende verzameling als bron van wijsheid. Het zou een
19 Catalogus van verscheyde raere boucken naer-gelaten by den heer Jan Jansz Orlers zaliger, 1647 (BSC nr 3248, mf. 5151), fol. C2r.
20 Over de prentalbums in de Bibliotheca Thysiana zie Schaeps 1994, pp 247-310.
Voor de bibliotheek van Thysius zie Mourits 2016.
21 Renting & Renting-Kuijpers 1993, pp 81, 688-690. Zie ook Keblusek 1997, pp
165-190.
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verzameling zijn waarin alle gebieden van kennis, wetenschap en kunst evenwichtig waren vertegenwoordigd en waar de kennis ook werd ondersteund
door de aanwezigheid van een rijke bibliotheek. Prenten werden in deze ideale
collectie opgenomen op artistieke gronden, naast schilderijen en tekeningen,
maar ook vanwege hun informatieve waarde. Volgens Quiccheberg verrijkte een
enkele afbeelding het geheugen soms meer dan dagenlang lezen. Een min of
meer zelfstandig onderdeel van zijn ‘theater’ was daarom het prentenkabinet
of beeldarchief, de ‘bibliothecam quam promptuarium imaginum’. Quiccheberg
adviseerde de prenten te bewaren in omslagen met kenmerkende titels alvorens ze
te laten samenbinden in albums om ze te kunnen hanteren als boeken. Quiccheberg had het over de ideale verzameling. Het is twijfelachtig of zijn traktaat een
grote verspreiding heeft gekend en veel is gelezen. De directe invloed van zijn
werk lijkt gering zijn geweest.22
Sterk inhoudelijk georiënteerd en ook boekgerelateerd waren de zeventiende- en achttiende-eeuwse verzamelatlassen van de welgestelde burgers en notabelen in de Republiek. Michiel Hinloopen (1619-1708), regent van het Burgerweeshuis in Amsterdam en kapitein van de schutterij in zijn wijk, had een grote
prentverzameling van meer dan 7000 prenten. Deze legateerde hij aan de stad.
De kunsthistoricus Jan van der Waals maakte een reconstructie van zijn prentschat.23 Hinloopen bezat albums met naar schilderschool gerangschikte zeldzame grafiek, maar een groot deel van zijn verzameling behoorde tot een ‘Atlas van
Rome’, een platenatlas in 26 banden met een overzicht van de geschiedenis van
het oude en het nieuwe Rome. Niet alleen plaatwerken en albums met prenten
maar ook een aantal boekpublicaties maakte - aldus Van der Waals - deel uit
van de oorspronkelijke opzet. Door de indexen en registers waren de prenten
per deel toegankelijk, terwijl op de prenten geschreven kruisverwijzingen relaties legden met andere voorstellingen in de verzameling en beschrijvingen in
boeken. Michiel Hinloopen had enkele honderden boeken. Al weten we weinig
over de titels die bij hem in de kast stonden, volgens Van der Waals is het niet
onwaarschijnlijk dat de Atlas deel uitmaakte van zijn bibliotheek.
Een goed tweede voorbeeld is de collectie van de katholieke advocaat Laurens
van der Hem (1621-1678). Hij is bekend als samensteller van de unieke Atlas
Blaeu-Van der Hem die in de Österreichische Nationalbibliothek in Wenen
wordt bewaard. Deze verzamelatlas werd opgebouwd rond de elfdelige Atlas
major van Joan Blaeu, voor het eerst verschenen in 1662. Van der Hem liet de
kaarten van de Atlas major inbinden met een grote hoeveelheid toevoegingen,
tekeningen en prenten: geografische kaarten, kaarten met betrekking tot historische gebeurtenissen en historieprenten, landschappen, stadsplattegronden,
stadsgezichten en architectuurprenten, portretten en heraldische wapens. Toen
Van der Hem overleed bestond de - nog niet voltooide - geografisch geordende verzamelatlas uit dertig banden en een tiental portefeuilles met materiaal
dat nog moest worden ingebonden. In totaal ging het om zo’n tweeduizend
22 Jansen 2005, pp 43-68. Zie over Quiccheberg ook Hajós 1958, pp 151-156; Roth
2000; Griffiths 2016, p. 444.
23 Van der Waals 1988.
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afbeeldingen. Veel prenten had Van der Hem laten inkleuren door de ‘meester-afzetter’ Dirk Jansz van Santen (1637-1708). De Atlas van Van der Hem
maakte deel uit van een veel grotere verzameling kunst op papier. Daarbij bezat
Van der Hem een omvangrijke bibliotheek van meer dan 1400 titels in 3000 à
4000 banden. Geïllustreerde boeken waren daarin ruim vertegenwoordigd. De
verzameling kunst op papier en de boeken in de bibliotheek vulden elkaar aan.
Over de onderwerpen van de prenten en tekeningen die in de Atlas werden
bewaard kon Van der Hem meer vinden in zijn boeken over geschiedenis en
geografie. Voor zijn Atlas sneed Van der Hem ook prenten en beschrijvingen
uit boeken. Daarnaast schreef hij relevante teksten uit zijn boeken over op de
bladen van zijn Atlas. Zo bracht Laurens van der Hem een aanzienlijke hoeveelheid informatie in tekst en beeld bijeen.24
Michiel Hinloopen en Laurens van der Hem waren natuurlijk uitzonderlijke verzamelaars, niet het type waar een uitgever en handelaar als Nicolaes de
Clerck het in eerste instantie van moest hebben. Dat was toch meer de kleine
en middelgrote verzamelaar als Jan Jansz Orlers of één van de vele portretverzamelaars. Het verzamelen van prenten was een veel voorkomende liefhebberij
en het portret was vanaf de zestiende eeuw één van de meest verzamelde categorieën prenten. Het aanleggen van een collectie portretten wisselde door de
jaren heen in populariteit maar raakte nooit uit de mode.25
1.1.4 Verloren context
Het is lastig om een goed beeld te krijgen van de zestiende- en zeventiende-eeuwse boek- en prentcollecties en het gecombineerde gebruik van het gedrukte woord en beeld. De meeste verzamelingen vielen uiteen, bijvoorbeeld na
het overlijden van de eigenaar. Ook de collectie van Laurens van der Hem viel
na zijn dood uit elkaar. In 1684 werden zijn handschriften, gedrukte boeken,
prenten en tekeningen geveild.26 De Atlas bleef aanvankelijk in de familie en
werd pas in 1730 op een veiling verkocht aan de kunst- en boekenverzamelaar
prins Eugenius van Savoye, stadhouder van de Oostenrijkse Nederlanden. Na
het overlijden van Eugenius in 1736 verkocht zijn weduwe de Atlas aan keizer Karel VI en kwam deze in diens hofbibliotheek terecht, de tegenwoordige
Österreichische Nationalbibliothek in Wenen.
Uiteindelijk hebben vooral de achttiende-, negentiende- en twintigste-eeuwse verzamelaars en handelaren in boeken en prenten besloten wat er bewaard
bleef en hoe het bewaard bleef. Dat heeft in hoge mate bepaald hoe wij nu tegen het materiaal aankijken. Prentenverzamelaars legden in de loop der tijd
andere accenten dan hun voorgangers en herschikten het overgeleverde werk.
Zo werden er prenten toegevoegd aan oudere albums en ook werden prenten
binnen albums verplaatst. Prentalbums, gebonden prentseries en geïllustreerde
boeken werden uit elkaar gehaald om de prenten daarin los te kunnen verko24 Over de bibliotheek, prentcollectie en de Atlas Blaeu-Van der Hem zie Van der
Waals & Van Gelder 1992; De Groot 2006 en Van der Horst 2011.
25 Griffiths 2016, p. 437.
26 Bibliotheca Hemmiana, 1684 (BSC nr 1794, mf. 3026-3027), fol. H3r.
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pen, los te kunnen tonen of om ze op te kunnen bergen volgens het eigentijdse
bewaar- en classificatiesysteem; in dozen op passe-partouts of gemonteerd op
opzetvellen. Om dezelfde redenen zijn veel vijftiende-eeuwse houtsneden - geplakt op de dek- en schutbladen van handgeschreven en gedrukte boeken - uit
hun oorspronkelijke context gehaald. De prenten werden verwijderd uit de albums en de boeken waarin ze waren bewaard en/of verzameld en die hen soms
eeuwenlang hadden beschermd tegen licht, vocht en andere beschadigingen.27
De meeste prenten uit de vijftiende eeuw gingen verloren omdat ze niet op dergelijke wijze waren opgeborgen. Zij waren vanwege hun uit de mode geraakte
onderwerp afgedankt of ze hadden aan de muur gehangen en waren verbleekt,
bevlekt dan wel gescheurd weggegooid.
De voorkeur van prominente achttiende- en negentiende-eeuwse prentcollecties om de prenten te ordenen op school en kunstenaar heeft grote invloed
gehad.28 De kunstenaar kwam in deze eeuwen steeds centraler te staan en de
aandacht ging vooral uit naar ongekleurde en onbeschadigde afdrukken van
kwalitatief goede prenten, zonder sporen of aantekeningen van de gebruiker.
Prenten die van oorsprong waren gemaakt en bewaard om hun onderwerp kregen een andere betekenis en waardering. Het verband tussen prenten en boeken
raakten op de achtergrond. Prentcollecties kwamen los te staan van bibliotheken. Op deze manier verdween de context waarin boeken en prenten in de zestiende en zeventiende eeuw werden gebruikt en bewaard.
1.2 Het boek- en prentbedrijf
Niet alleen bij het gebruik van boeken en prenten door de consument, maar
ook bij de productie en distributie van dit drukwerk waren boek- en prentwereld met elkaar verbonden. Boek- en prentuitgevers en boek- en prentverkopers
als Nicolaes de Clerck hadden een bedrijf. Ze moesten winst maken en kozen
dan ook voor drukwerk waarvoor zij een markt vermoedden. Bij de vervaardiging en verspreiding van boeken en prenten werd rekening gehouden met de
wensen van het beoogde publiek. Dat publiek was natuurlijk vrij om te bepalen
wat het deed met dat aanbod. Er werd verzameld, maar ook geknipt, geplakt en
ingekleurd. Voor het poppenhuis van Petronella Oortman (1656-1716) bijvoorbeeld werd een aantal prenten verknipt om miniatuuralbums samen te stellen
die pasten in de piepkleine bibliotheek.29 [5 9] Toch werden de kopers in hun
omgang met tekst en beeld gestuurd en beïnvloed - bewust en onbewust - door
het boek- en prentbedrijf. Uiteindelijk bepaalden de producenten en distributeurs wat er qua drukwerk op de markt kwam, hoe dat eruit zag, wat er in de
winkel lag en hoe het werd gepresenteerd. De volgende paragrafen gaan over de
27 Zie ook Van der Waals 1988, pp 15-16; Stijnman 2012, p. 339 en Griffiths 2016,
pp 394, 411, 427-428.
28 Voor de constatering dat de ordening van prenten op school en kunstenaar in
de loop van de tijd de voorkeur kreeg boven de thematische, iconografische ordening
zie Van der Waals 1988, pp 20, 23; Brakensiek 2003 en Griffiths 2016, p. 445.
29 Pijzel-Dommisse 2000, pp 138-141 en pp 335-345. Voor het poppenhuis zelf zie
Amsterdam, Rijksmuseum: BK-NM-1010.



9 | Bibliotheek in het pronkpoppenhuis van Petronella
Oortman met miniatuurboeken, ca. 1686-1710. Amsterdam,
Rijksmuseum, BK-NM-1010-07 en BK-NM-1010-1741
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productie en distributie van het gedrukte woord en beeld en beschrijven hoe
het boek- en prentbedrijf met elkaar waren verbonden.

10 | Impositie van folio, quarto en octavo (afbeelding uit de
Encyclopédie van Diderot)

1.2.1 Het boekbedrijf
Elk drukwerk doorliep verschillende fasen waarin het werd geproduceerd,
gedistribueerd, geconsumeerd en al dan niet bewaard. Een tekst ging van de
schrijver, via de uitgever, drukker en boekverkoper naar de lezer.30 De uitgever was de persoon die de productie coördineerde.31 Hij zorgde voor de
financiering en regelde het benodigde materiaal. Nadat hij kopij had gekregen kon het drukproces beginnen. Als de uitgave een eerste druk was, werd
de omvang van het te drukken werk zo precies mogelijk berekend. De zetter
nam vervolgens met de kopij voor ogen de losse loden letters uit de letterkast en stelde de tekstregels van elke te drukken pagina samen. Afhankelijk
van de lengte van de tekst en het beoogde formaat van het te drukken werk
werden één of meer pagina’s gezette tekst vastgeklemd in een houten raam,
de drukvorm. Voor het drukken van een plano was één drukvorm met één
pagina tekst nodig. Voor één katern van vier bladen in kwarto werden twee
drukvormen samengesteld met elk vier pagina’s. Die vormen waren bedoeld
om de voor- en achterzijde te bedrukken van elk later tot katern te vouwen
vel papier. [5 10] Voor één katern van acht bladen in folio (folio-in-acht) waren vier bedrukte vellen nodig, dus vier keer twee drukvormen met elk twee
pagina’s tekst. Voor het echte drukken begon werden meestal drukproeven
gemaakt om fouten in het zetsel op te sporen en te corrigeren. Daarna werden de vellen bedrukt in de gewenste oplage.
In een drukkerij werden allerlei kortere en langere teksten gedrukt, van ordonanties en plakkaten in opdracht van de overheid, tot pamfletten, goedkope
lectuur, gedegen handboeken en literatuur. Indien de klant dat wenste, werd
een werk ingebonden. Het binden behoorde niet tot het eigenlijke productieproces. Dat gebeurde later, in de boekwinkel. De koper koos het type boekband: perkament of leer. Vaak volstond een eenvoudige omslag.
In de zestiende en zeventiende eeuw bestond er in veel gevallen nog geen
strikte scheiding tussen de activiteiten van uitgever, drukker, boekverkoper en
boekbinder.32 Meerdere boekverkopers begonnen hun carrière als binder en
een deel daarvan ontplooide vervolgens als handelaar ook uitgeversactiviteiten.
Uitgevers ‘ruilden’ eigen uitgaven tegen publicaties van collega’s om hun winkelassortiment uit te breiden. In de Republiek kwam het elkaar wederzijds op
rekening leveren veel voor. Schulden en tegoeden werden eens per jaar tegen
elkaar weggestreept en het verschil werd met geld of in natura uitbetaald.
Elke boekuitgever maakte tijdens zijn carrière de afweging of het loonde om
werklieden in loondienst te nemen en te gaan drukken met een eigen boekdrukpers of dat het beter was om het drukwerk uit te besteden aan een col30 Darnton 1982 en Adams & Barker 1993.
31 Voor de gang van zaken in het boekbedrijf zie o.a. Gaskell 1972; Dijstelberge
1994 en Bibliopolis 2003.
32 Zie hierover ook Bouwman e.a. 2008, pp 209-217.
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lega-uitgever mét een pers, of aan een gespecialiseerde drukker die geheel of
hoofdzakelijk voor anderen werkte. In januari 1651 registreerden zich in Leiden
negen boekverkopers en/of uitgevers met één of meer boekdrukpersen en maar
liefst vijfentwintig boekhandelaren zonder drukpers.33
De uitgever-drukker en boekverkoper Jan Jansz in Arnhem wordt ook genoemd als papierhandelaar. Papier was een grote kostenpost binnen het boekbedrijf. In 1613 had Jan Jansz een eigen papiermolen op de Veluwe laten bouwen. De molen bleef tot 1625 in zijn bezit.34 Er waren ook uitgevers die teksten
schreven. Een uitgever-auteur zorgde voor eigen kopij, in tegenstelling tot de
auteur-uitgever die als schrijver zijn werk in eigen beheer uitgaf. Ook Nicolaes
de Clerck schreef zelf teksten.
1.2.2 Het prentbedrijf
En dan waren er de vele prenten die werden vervaardigd, gedrukt en verspreid
op initiatief van prentuitgevers.35 Er was voor elk wat wils: bijbelse, mythologische en allegorische voorstellingen, prenten met alledaagse taferelen, landschappen en stadsgezichten, portretten en nieuwsprenten, ornamentprenten,
devotieprenten, land- en zeekaarten, maar ook wereld- en hemelkaarten om
globes mee te beplakken, papieren meetinstrumenten, bordspellen en speelkaarten, knipprenten en zelfs behang.36 In plaats van kopij had de prentuitgever
een ontwerp nodig dat in prent kon worden gebracht: een nieuwe inventie van
een schilder of prentontwerper, een getekende kaart van een landmeter of een
ontwerp gekopieerd - of afgeleid van - een bestaande voorstelling. Het maken
van een prent begon bijna altijd met een tekening in de afmetingen van de voorgenomen prent.37 Om een houtsnede te maken liet de uitgever het ontwerp in
het houtblok snijden dat als drukvorm zou gaan dienen. Uitgevers die prenten
in diepdruk publiceerden lieten het ontwerp in plaat brengen door een graveur
of etser. Die maakte tussentijds meestal één of enkele proefdrukken van de
prent om de voortgang te controleren. [5 11] Indien er een korte tekst of een
aantal versregels onder de voorstelling moest komen was naast de prentmaker ook een tekstschrijver nodig en een lettergraveur. De tekst werd als laatste
gegraveerd, niet noodzakelijk door de graveur van de rest van de plaat. In uitzonderlijke gevallen - wanneer het schrift echt speciaal moest zijn - werd een
33 Bouwman e.a. 2008, p. 173.
34 Van Bemmel 1983, p. 77 en Reurink 2014, pp 86-88.
35 Voor een uitgebreide beschrijving van het prentbedrijf en het maken en
drukken van prenten zie Stijnman 2012 en Griffiths 2016. Voor de uitgevers en
vervaardigers van prenten in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden van de
zestiende en zeventiende eeuw zie bijvoorbeeld Van der Stock 1998; Orenstein,
Leeflang e.a. 1993; Wuestman 1998; Orenstein 1996; Veldman 2001a en Kolfin & Van
der Veen 2011.
36 Voor voorbeelden zie Van der Waals 2006 en Karr Schmidt 2011.
37 Zie Leeflang 2003 en Stijnman 2012, pp 154-162 voor het verschil tussen
schetsen, voorstudies, uitgewerkte prentontwerpen en definitieve voortekeningen en
voor de verschillende manieren om een ontwerp op een koperplaat over te brengen.



11| Jan Harmensz Muller naar Pieter Isaacz, Portret van
koning Christiaan IV van Denemarken en Noorwegen, 1625,
proefdruk, voltooide prent, gravure, 430 x 303 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-32.171 en RP-P- 1898A-20705
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12 | Anoniem, uitgegeven door Barent Greve, Blad met
acht voorstellingen, gedrukt van twee koperplaten, ca.
1750. Boven vier verhalen uit het Nieuwe Testament, ets,
176 x 260 mm. Onder vier trappen, ets, 182 x 286 mm.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-200.091

kalligraaf gevraagd om de letters van de tekst te ontwerpen en te tekenen. Tot
slot werden de naam van de uitgever en de namen van de betrokken vervaardigers in de koperplaat aangebracht. Dan was de plaat klaar om af te drukken.38
De meeste prenten waren niet groter dan een half vel (folio) of een vierde of
achtste deel van een vel papier (kwarto en octavo). Afhankelijk van de grootte
van de drukvorm werd gedrukt op een volledig vel papier of op een gedeelte
daarvan.39 Er werden ook meerdere drukvormen op één vel afgedrukt. Overigens werden er ook wel meerdere kleinere voorstellingen op één koperplaat gegraveerd omdat een grotere plaat bij het graveren handiger te hanteren was en
om het drukken van de prenten daarna te bespoedigen. De bedrukte vellen papier werden versneden. [5 12] Sommige prenten werden met de hand gekleurd.
Het kleuren gebeurde ook in opdracht van particulieren. Geschenkexemplaren
werden in opdracht van de schenker meestal met extra aandacht afgezet en
verlucht.40 Dergelijke speciale prenten werden soms ook op andere materialen
dan papier gedrukt, zoals perkament of zijde.
Als de prent die men wilde maken groter was dan de beschikbare houtblokken of koperplaten, het papier waarop kon worden gedrukt of - in het geval
van koperplaten - de breedte van de pers, vervaardigde de prentmaker twee of
meer drukvormen met elk een deel van de voorstelling. De drukvormen werden
afgedrukt op aparte vellen papier waarna deze vellen aan elkaar werden gelijmd zodat de delen één geheel vormden. [5 13] De delen van zo’n grote prent
konden ook los worden bewaard of achter elkaar worden ingebonden in een
album, maar meerbladige prenten - grote kaarten bijvoorbeeld - waren over
het algemeen bedoeld om aan de muur te hangen. Ze werden voor een klant

13 | Jacob Matham naar Hendrick Goltzius, Tabula Cebes,
allegorische voorstelling van de levensweg naar de tempel
van geluk, 1592, gravure op drie bladen, 665 x 125 mm.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-27.329A-C

38 Er is een grote variëteit aan termen en afkortingen op prenten te vinden
die informatie geven over wie op welke wijze betrokken was bij de productie en
publicatie van een prent. De woorden ‘invenit’, ‘delineavit’ of ‘designavit’ verwijzen
naar de prentontwerper; ‘fecit’, ‘caelavit’ of ‘sculpsit’ naar de graveur. De naam van de
uitgever wordt gevolgd door termen als ‘excudit’, ‘divulgavit’, ‘curavit’ of ‘formis’ of de
afkortingen daarvan; zie Orenstein, Leeflang e.a. 1993, p. 180 en Stijnman 2012, pp
413-418.
39 Zie hierover ook Filedt Kok e.a. 1994-1995, p. 362, afb. 189 en pp 364-366.
40 Voor het kleuren van prenten zie Goedings 1989; Goedings 1995; Goedings
2008; Goedings 2015 en Dackerman 2002.
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gekleurd, gemonteerd, ter versteviging op linnen geplakt en aan rolstokken bevestigd: één aan de bovenzijde van de prent om haar te kunnen ophangen en één
aan de onderzijde als gewicht. [5 14] Een prent kon ook op de stok worden opgerold wanneer ze moest worden opgeborgen.41 Overigens werden prenten voor
aan de muur ook ingelijst en bevestigd op een paneel van hout of dik papier.
Naast zelfstandige prenten - groot en klein - publiceerden uitgevers series prenten. Op de eerste prent van de serie stond vaak de titel van de reeks. [5 15] Kleine
prenten in een serie werden samen op een vel papier gedrukt en zo verkocht. In
andere gevallen werden de los gedrukte prenten voor de verkoop met een paar
steken aan elkaar genaaid tot een ‘boekje’. Wat men ook deed was twee of meer
prenten van een serie samen op één vel papier drukken om daarvan een katern te
kunnen vouwen. Om een dubbelblad of bifolium te vormen werden de prenten
dan naast elkaar gedrukt, links en rechts van hetzelfde vel papier. De prenten
stonden tegenover elkaar wanneer het vel in het midden werd gevouwen. Volgens
een tweede methode werd eerst de ene prent gedrukt aan de rechterkant van een
blad, waarna dat blad werd omgedraaid en een tweede prent op dezelfde manier werd gedrukt. Zo stonden de prenten na het vouwen op de eerste en tweede
rectozijde van hetzelfde dubbelblad. Eén of meer dubbelbladen werden in elkaar
geschoven en in de vouw met een draad tijdelijk aan elkaar gezet.42 Net als in het
boekbedrijf bepaalde de klant of en hoe een serie prenten moest worden ingebonden. Dergelijke prentseries werden ook bewaard tussen andere prenten in een
verzamelalbum of los in een omslag.
Prentmakers-uitgevers-drukkers-verkopers-verluchters
Een strikte scheiding tussen de activiteiten van uitgever, drukker en verkoper bestond ook in het prentbedrijf niet. De meeste personen vervulden twee of meer
rollen, gelijktijdig of op verschillende tijdstippen in hun loopbaan.43 Er waren
verschillende combinaties en variaties mogelijk. Specialismen ontwikkelden zich
in de loop van de tijd. Er was dus een grote diversiteit aan ondernemers. Prentuitgevers worden in zestiende- en zeventiende-eeuwse documenten meestal vermeld als prentmaker of prentverkoper. Meerdere uitgevers kwamen er toe één
of meer prenten te publiceren vanuit hun functie van prentverkoper, -drukker
of inkleurder. Veel uitgevers begonnen hun carrière echter als prentmaker, als
werknemer in een werkplaats van een gevestigde uitgever of als een zelfstandige
houtsnijder of graveur die in opdracht drukvormen voor prenten vervaardigde of
deze op eigen initiatief maakte om ze aan een uitgever te verkopen. Prentmakers
werkten daarbij naar eigen of naar andermans ontwerp. Een aantal prentmakers
maakte een volgende stap en ging eigen prenten publiceren. De drukvormen bleven dan eigendom. Een dergelijke prentmaker-uitgever verspreidde en verkocht
41 Zie over meerbladige prenten ook Silver & Wyckoff 2008.
42 Stijnman 2012, pp 338-340; Griffiths 2016, pp 77, 170-172 en Van Grieken e.a.
2013, pp 23, 39.
43 Griffiths 2016, met name pp 223, 238-247, 270-273. Zie verder ook Orenstein,
Leeflang e.a. 1993, pp 167, 169-170, 175-195; Orenstein 1996, pp 12-21; Bowen & Imhof
2008, p. 249 en Kolfin 2011, pp 11, 15-17, 37.



14 | Pieter Feddes van Harlingen, Portret van Johannes
Bogerman, op de achtergrond een prent van François
Schillemans over de Synode van Dordrecht, op stokken
geslagen, 1620, ets, 425 x 313 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1954-309

15 | Crispijn de Passe I, Cognoscite lilia, titelprent voor een
serie van zestig gravures met weergaven van planten, bloemen en vruchten, oorspronkelijk als serie samengebonden
(zie de naaigaten links), 1600-1604, gravure, 127 x 205 mm.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-2012-24-1
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afdrukken van zijn eigen prenten aan handelaren en particulieren en wellicht om met een grotere sortering aan prenten meer klanten te trekken - afdrukken
van prenten van collega’s die hij via ruilhandel had kunnen verkrijgen. Op deze
manier vestigde de prentmaker-uitgever zich ook als prentverkoper.
Wilde een prentmaker zijn bedrijf verder laten groeien dan liet hij een deel
van de productie van zijn prenten over aan assistenten, nam hij prentmakers
in dienst of gaf hij opdrachten aan externe prentmakers. Hij legde zich dan als
uitgever toe op het publiceren van het werk van anderen, in tegenstelling tot
de prentmaker-uitgever bij wie de nadruk op het zelf vervaardigen van prenten
bleef liggen.
Een aantal prentuitgevers had een eigen pers. Anderen besteedden het drukken van prenten uit aan gespecialiseerde drukkers. Graveurs zonder eigen pers
brachten hun koperplaten naar de dichtstbijzijnde drukker met een plaatpers
om een proefdruk van hun prent te laten maken of om een kleine oplage van
de prenten voor de verkoop te laten drukken. Zelfs de grote prentuitgever Hieronymus Cock (1517/18-1570) in Antwerpen liet het drukken van zijn koperplaten over aan de verder onbekende plaatdrukker Sander Janssen.44

16 | Lucas Vorsterman naar een schilderij van Peter Paul
Rubens, Marteldood van de heilige Laurentius, 1621, gravure, 389 x 277 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-POB-33.042

17 | Adriaen van Ostade, Brillenverkoper, 1647-1652, ets, 104
x 90 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-12.706

De schilder als uitgever en prentmaker
Ook schilders namen het initiatief tot het maken en uitgeven van prenten. Ze lieten prenten naar hun schilderijen of naar nieuwe ontwerpen vervaardigen, zochten daartoe samenwerking met een prentuitgever óf namen de organisatie van de
productie en distributie in eigen hand. De schilder Michiel van Mierevelt (15661641) - net als de eerder genoemde Willem Luytsz van Kittensteyn een plaats- en
tijdgenoot van Nicolaes de Clerck - werkte samen met verschillende graveurs om
zijn meest populaire portretten in prent uit te brengen. Vanaf 1617 werden de portretten gegraveerd door zijn schoonzoon Willem Delff (ca. 1580-1638). Abraham
Bloemaert (1566-1651) liet zijn werk door zijn zonen in prent brengen. Peter Paul
Rubens (1577-1640) liet in zijn Antwerpse atelier tientallen schilderijen, onder
zijn toezicht, reproduceren door professionele graveurs. [5 16] Voor schilders waren de prenten een manier om hun reputatie en bekendheid te vergroten, als de
prenten van goede kwaliteit waren natuurlijk, en dat verklaart waarom schilders
nauw bij de productie van de prenten betrokken wilden zijn. De verkoop van
prenten kon voor een schilder ook een extra bron van inkomsten zijn.45
Naast het laten maken van prenten waren er ook schilders die de etsnaald
oppakten en een zelfstandig oeuvre opbouwden, zoals Esaias van de Velde (15871630), Rembrandt van Rijn (1606-1669) en Adriaen van Ostade (1610-1685). [5
17] De etstechniek was eenvoudiger aan te leren dan het graveren. Ze vereiste
44 Van der Stock 1998, p. 145 en Van Grieken e.a. 2013, p. 18. Zie over het al dan
niet uitbesteden van het plaatdrukken ook Kolfin 2011, p. 39; Stijnman 2012, pp 76-80
en Griffiths 2016, p. 40.
45 Wuestman 1998, pp 107-115 en Griffiths 2016, pp 259-262. Over Van Mierevelt
zie ook Jansen e.a. 2011, pp 57-58. Over Bloemaert zie verder Roethlisbergen &
Bok 1993 en over Rubens Van der Coelen 1998a, p. 135; Baudouin 1991, pp 41-47 en
Huvenne & Van Hout 2004.
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vooral de vaardigheid om te kunnen tekenen. Het schetsmatig karakter van de
ets maakte de techniek aantrekkelijk voor het landschapsgenre. Aanvankelijk
lieten schilder-etsers hun prenten verspreiden door uitgevers maar het aantal
schilders dat zijn etsen zelf uitgaf nam in de loop van de zeventiende eeuw toe.46
Prenten werden eveneens gemaakt in opdracht van particulieren. Een dergelijke opdrachtgever liet één of meer schilderijen uit zijn eigen collectie in prent
brengen of zijn portret graveren door een zelfstandig werkende prentmaker
of onder auspiciën van een uitgever. Afdrukken van deze prenten werden verspreid onder familie, vrienden en relaties.47
Het gebruik van bestaande drukvormen
Een ander belangrijk aspect van het prentbedrijf was het afdrukken van bestaande drukvormen. In het boekbedrijf werden alle exemplaren van een werk
in één oplage gedrukt - vaak tussen de 1000 en 1500 exemplaren - waarna het
zetsel werd gereinigd en losgemaakt uit de drukvormen. Het zetsel werd daarna uit elkaar gehaald en de letters werden teruggelegd in de letterkasten, zodat
andere teksten konden worden gezet. Het kwam echt maar zeer zelden voor dat
zetsel werd bewaard voor een herdruk. Wanneer werd besloten om een boek te
herdrukken werden er nieuwe drukvormen samengesteld. In het prentbedrijf
daarentegen bleven de drukvormen bewaard. Houtblokken en koperplaten kon
de uitgever op elk gewenst moment opnieuw laten afdrukken. Het was niet efficiënt om steeds maar een enkele afdruk te maken, maar het was ook niet nodig
om grote aantallen prenten in voorraad te houden. Papier kostte geld en er was
het risico dat een deel van de afdrukken onverkocht bleef en in de opslagplaats
beschadigd raakte. In tegenstelling tot een boekuitgever kon een prentuitgever
de papier- en drukkosten spreiden.
Zolang er vraag was naar de prenten bleven de houtblokken en koperplaten in
omloop. Het overnemen en opnieuw afdrukken van blokken en platen van een
zelfstandig werkende prentmaker of een collega-uitgever was in de zeventiende
eeuw een gangbare praktijk. Het was een eenvoudige manier voor een prentuitgever om zijn fonds uit te breiden.48 Drukvormen werden van de hand gedaan
als er lokaal geen vraag meer was naar de betreffende prenten. Andere vormen
kwamen in de handel omdat de eigenaar geld nodig had of nadat de eigenaar
was overleden. De Amsterdamse prentuitgever Clement de Jonghe (ca. 16241677) wist vermoedelijk nog tijdens het leven van Rembrandt een aanzienlijk
aantal van diens koperplaten te verwerven.49
Drukvormen konden worden aangepast. Bij houtblokken was dat nog niet zo
46 Orenstein 1993, pp 39-40; Kolfin 2011, p. 15 en Griffiths 2016, pp 262-265. Over
Rembrandt als etser zie onder andere Hinterding 2006 en Hinterding 2011. Over Van
Ostade zie Van der Coelen 1998b.
47 Wuestman 1998, p. 146.
48 Over het opnieuw afdrukken van prenten en de handel in koperplaten zie
Orenstein, Leeflang e.a. 1993, pp 170-171; Orenstein 1996, pp 95-106; Kolfin 2011, pp
21-23 en Griffiths 2016, pp 132-143.
49 Laurentius 2010, pp 58-60, 101 en Hinterding 2011, p. 192.
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makkelijk. Een deel van het hout moest dan worden verwijderd en er moest een
nieuw stuk hout worden toegevoegd waarin het veranderde ontwerp kon worden gesneden. Een dergelijke verandering liet altijd sporen na. Bij koperplaten
was het relatief eenvoudig om wijzigingen aan te brengen door het betreffende
deel van de plaat te polijsten en opnieuw te graveren. Door het veranderen van
de voorstelling of de tekst kreeg een prent een andere functie of betekenis. In
andere gevallen werd alleen de naam van de uitgever gewijzigd.50
Wel sleten de drukvormen bij gebruik. Hoeveel afdrukken er in totaal van een
prent konden worden gemaakt lag aan het materiaal van de drukvorm, de gebruikte techniek, en aan de gewenste kwaliteit van de afdrukken. Houtblokken
konden breken onder de degel van de pers en waren moeilijker te bewaren dan
koperplaten, want vatbaarder voor vocht en ongedierte. Toch werden deze vormen eindeloos afgedrukt, zeker als de kwaliteit van de prenten er minder toe
deed. Gravures en etsen werden in kleinere oplagen gedrukt dan houtsneden.
Daarnaast gingen geëtste lijnen op een koperplaat minder lang mee dan gegraveerde lijnen en fijn gegraveerde lijnen minder lang dan diep gegraveerde lijnen.
Het aantal afdrukken dat met een koperplaat kon worden gemaakt, varieerde
van een paar honderd tot duizenden exemplaren. Platen werden geretoucheerd
en opnieuw bewerkt om hun levensduur te verlengen. Soms werden er twee of
meer platen naar hetzelfde ontwerp vervaardigd om genoeg prenten te kunnen
drukken.51
1.2.3 Editie, oplage, uitgave en staat
Tot slot van deze paragraaf over de productie van boeken en prenten zijn enkele opmerkingen op zijn plaats over het gebruik van de begrippen editie, oplage,
uitgave en staat. Deze begrippen zijn relevant voor zowel boek- als kunsthistorici. Boekhistorici bedoelen met een editie of druk alle exemplaren van een werk
die te eniger tijd van hetzelfde of grotendeels hetzelfde zetsel werden gedrukt.52
Tot een oplage behoren alle exemplaren die binnen één tijdsgeheel van de pers
zijn gekomen. In de handpersperiode waren een editie en een oplage vrijwel
identiek. De term uitgave wordt door boekhistorici gebruikt om verschillende
presentatievormen binnen één druk te onderscheiden. Tot een uitgave behoren
alle exemplaren binnen een editie die worden gepresenteerd als een opzettelijk
van andere uitgaven te onderscheiden publicatie-eenheid. Een boek kon bijvoorbeeld worden uitgegeven op naam van twee verschillende uitgevers. Met
dat doel werden dan twee impressumvarianten van de titelpagina gedrukt. Bij
een titeluitgave zijn exemplaren van een (oudere) oplage met een aangepaste titelpagina opnieuw op de markt gebracht, als ware het een nieuwe druk. Wijzigingen in het zetsel van de drukvorm zorgen ervoor dat boekhistorici ook ver50 Over het aanpassen van koperplaten zie onder meer Kolfin 2011, pp 39-40 en
Griffiths 2016, pp 136-138.
51 Over het aantal afdrukken per drukvorm zie Stijnman 2012, pp 43, 331-338 en
Griffiths 2016, pp 50-61.
52 Ik volg voor de boekhistorische uitleg van de begrippen editie, oplage, uitgave
en staat Verkruijsse 1983, p. 41 en de Handleiding van de STCN 1988, §7, p. 5.
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schillende staten van een druk of uitgave kunnen onderscheiden. Bij prenten kan
er eveneens gesproken worden over edities, oplagen, uitgaven en staten.53 Het
begrip editie wordt door kunsthistorici nauwelijks gebruikt, maar het zouden
alle exemplaren of afdrukken zijn die van dezelfde drukvorm werden gedrukt.
Prenten die werden gemaakt naar hetzelfde prentontwerp maar werden gedrukt van verschillende drukvormen zouden dan als twee verschillende edities
kunnen worden beschouwd. Anders dan in het boekbedrijf werden er meestal
meerdere oplagen van dezelfde vorm gedrukt. Een prent heeft verschillende staten wanneer de drukvorm werd gewijzigd. Een volgende staat ontstond wanneer er veranderingen in de drukvorm werden aangebracht en de vorm opnieuw
werd afgedrukt. [zie 5 11]. Met het aanpassen van de naam van de uitgever op
de prent ontstond ook een volgende uitgave. Er kunnen eveneens uitgaven van
een prent worden onderscheiden wanneer deze werd gedrukt op verschillende
soorten papier of wanneer de prent los werd uitgegeven maar ook als onderdeel van een samenhangende groep prenten achter een titelpagina. Ook van een
prentserie als geheel konden meerdere uitgaven verschijnen.
1.3 De relatie tussen het boek- en prentbedrijf
Boekbedrijf en prentbedrijf waren met elkaar verbonden door de productie van
werken met een combinatie van boekdruk en prenten, door de samenwerking
tussen uitgevers, prentmakers en drukkers bij het vervaardigen van deze werken
en door de uitgevers en handelaren die betrokken waren bij de productie en
distributie van tekst én beeld.
Zoals er in de zestiende en zeventiende eeuw geen strikte scheiding bestond
tussen boekuitgever, boekdrukker, boekverkoper en binder en de verdeling
tussen prentuitgever, prentontwerper, graveur, prentverkoper en prentdrukker
evenmin strak was, zo was er ook niet altijd een strenge verdeling tussen boekuitgevers en boekverkopers enerzijds en prentuitgevers en prentverkopers anderzijds. De ondernemingen in het boek- en prentbedrijf liepen sterk uiteen in
aard en omvang. Een ondernemer kon zich specialiseren in boek of prent - en
om praktische redenen deden velen van hen dat ook - maar ze konden ook een
bedrijf vestigen waarin beide werden uitgegeven en/of verkocht. Een fascinerend voorbeeld is Nicolaes de Clerck.
Er waren allerlei personen betrokken bij zowel de productie-distributie van
boeken als de productie-distributie van prenten. Binders bonden diverse werken
in, van bijbels of verzamelingen pamfletten tot series en verzamelingen prenten.
Auteurs als Hugo de Groot (1583-1645) en Joost van den Vondel (1587-1679)
lieten werk publiceren bij boekuitgevers en schreven daarnaast versregels voor
prenten. Prentmakers werkten in opdracht van zowel prent- als boekuitgevers.
Hetzelfde gold voor boek- en plaatdrukkers. Er werden immers veel werken
gemaakt en verspreid met een combinatie van boekdruk en prentdruk: geïllustreerde boeken, plaatwerken en losse prenten met beschrijvingen in boekdruk.

53 Vergelijk Tanselle 1982, pp 3-26 voor het gebruik van deze termen met
betrekking tot prenten.
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1.3.1 Boekdruk met prenten of prenten met boekdruk
Teksten werden geïllustreerd om diverse redenen. Prenten hadden een verfraaiende functie - zeker als ze werden ingekleurd - en konden vermakelijk zijn,
maar waren vaak ook als ondersteuning bedoeld of als noodzakelijke, inhoudelijke aanvulling op de tekst. Planten en dieren waren beter in beeld te brengen
dan met woorden te beschrijven. Prenten waren zeker wenselijk bij complexe
anatomische informatie. Een gegraveerde titelpagina trok de aandacht van het
publiek in de winkel, maar gaf ook informatie over de inhoud van het boek.54
Een eenvoudige houtsnede op een enkel tekstblad kon hetzelfde doel dienen. Illustraties in devotionele werken hielpen de lezer om de tekst intenser en directer te beleven en/of te overdenken in het streven naar vroomheid en contemplatie. Andere prenten bij teksten waren bedoeld als mnemotechnisch hulpmiddel,
een steun bij het onthouden van de belangrijkste tekstuele informatie. Ze lieten
zien waar in het boek welk onderwerp werd besproken of maakten de structuur
van de tekst inzichtelijk. Die structuur bleek eveneens uit de decoratieve initialen en ornamenten aan het begin en einde van hoofdstukken en paragrafen.
Prenten illustreerden teksten, maar teksten in boekdruk werden op hun beurt
toegevoegd aan in te binden series prenten. Het betrof dan een introductie bij
de gehele serie en/of korte begeleidende teksten bij elke prent afzonderlijk.
Deze prentboeken openden meestal met een titelprent of een typografische titelpagina. Een zeer vroeg voorbeeld is de Apocalipsis cum figuris van Albrecht
Dürer van 1498: vijftien grote houtsneden over de Openbaring van Johannes
met op de achterzijde van de prenten de bijbehorende Latijnse tekst van de
Vulgaat. In 1498 verscheen een Duitstalige uitgave van het werk. Een tweede
Latijnse uitgave dateert van 1511, het jaar dat ook Dürers Passiereeks en Marialeven in boekvorm verschenen.55 Van later datum zijn de prentboeken van de
graveur-uitgever Crispijn de Passe (1564-1637). De Passe begon zijn carrière in
Antwerpen, was vanaf 1589 tot 1611 werkzaam in Keulen en vanaf 1611 tot zijn
dood in 1637 in Utrecht. Hij publiceerde series prenten met korte gegraveerde
Latijnse gedichten en een titelpagina, daarna ook prentboeken met een inleiding of beschrijvingen in hoogdruk, zoals Sibyllarum icones elegantissimi (1601),
P. Ovid. Nasonis XV Metamorphoseon librorum figurae (1607) en Blom-hof (1614).56
Ook Crispijn de Passe de Jonge (1594-1670) publiceerde prentboeken.57
Een specifieke categorie prentboeken zou je de atlas kunnen noemen, een ingebonden serie topografische kaarten, geordend door de uitgever op geografisch
gebied, voorafgegaan door een titelpagina en voorzien van begeleidende teksten
54 Zie ook Haitsma Mulier 1994.
55 Laube 2004, pp 67-69.
56 Verder bijvoorbeeld de Nucleus emblematum selectissimorum (1611, 1613),
Academia sive speculum vitae scolasticae (1612), Liber Genesis (1612), Compendium operum
Virgilianorum (1612), Speculum Aeneidis Virgilianae (1612), Speculum heroicum. Principis
omnium temporum poëtarum. Homeri, id est argumenta xxiiij librorum Iliados (1613) en de
Hortus Floridus (1614); zie Veldman 2001a, pp 149-170, 192-198, 205-212, 246-249 en
Veldman 2001b.
57 Veldman 2001a, pp 328-340.
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in boekdruk.58 Het eerste werk dat we een moderne atlas kunnen noemen verscheen in Antwerpen in 1570. Het betreft het Theatrum orbis terrarum van Abraham Ortelius met 53 kaarten. De term ‘atlas’ werd echter als eerste gebruikt voor
Gerard Mercator’s postuum verschenen werk van 1595 getiteld Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura. De eerste atlassen hadden
een eenvoudige opbouw. Ieder kaartblad werd eenmaal gevouwen en op strook
gezet om in een atlasband te kunnen worden gebonden. Op de achterzijde van
de kaart was dan ruimte voor maximaal twee bladzijden aan tekst in boekdruk.
In latere atlassen nam de hoeveelheid tekst toe. Tussen 1662 en 1672 publiceerde Joan Blaeu zijn Atlas major, in verschillende talen. De Latijnse uitgave van
1662-1665 bestond uiteindelijk uit 11 delen met 594 kaarten en 3368 pagina’s
tekst. Naast wereldatlassen in folio, verschenen er zakatlassen, stedenatlassen,
atlassen met kaarten van de Nederlandse provincies en historische atlassen.59
Losbladige prenten konden eveneens met een tekst in boekdruk worden uitgegeven, variërend van een titel of een éénregelig impressum bij de prent tot
enkele versregels of een langere beschrijving onder de voorstelling. [5 18] Meer
prenten dan ons nu bekend zijn, werden uitgegeven met een beschrijving in
boekdruk. Het ging vooral om historie- en nieuwsprenten. Bij veel van deze
prenten is de in boekdruk uitgevoerde tekst niet bewaard gebleven.60
1.3.2 Het karakter van een onderneming
Boekbedrijf en prentbedrijf kenden ondernemingen die sterk uiteenliepen in
aard en omvang. De activiteiten op boek- en prentgebied zullen per ondernemer anders zijn geweest. De één specialiseerde zich als boekdrukker en drukte
geheel of hoofdzakelijk werken voor anderen. De ander was uitgever-drukker
van alleen ongeïllustreerde boeken en pamfletten. Een derde was eveneens
boekuitgever maar wist als nevenactiviteit ook enkele prenten op de markt te
brengen. Zijn collega specialiseerde zich juist in kaarten, atlassen en aanverwante geïllustreerde boekwerken. Een ander was opgeleid als graveur en werkzaam
als prentuitgever. Hij publiceerde losse gravures en etsen met uiteenlopende
onderwerpen, gaf enkele prentboeken uit, maar verzorgde en drukte ook de
illustraties voor verschillende boekuitgaven van collega’s. Hij was niet de schilder-prentmaker die uitsluitend prenten voor de kunstmarkt vervaardigde. In de
volgende hoofdstukken komt Nicolaes de Clerck als ondernemer aan de orde.
Laat ik hier alvast enkele andere voorbeelden geven van uitgevers die zowel in
het boekbedrijf als in het prentbedrijf werkzaam waren.
De Amsterdamse uitgever Jan Ewoutsz noemde zichzelf een ‘figuersnyder’ en
‘boeckprenter’. Hij was werkzaam vanaf circa 1535 tot 1563. Hij begon zijn carri58 Te onderscheiden van de eerder genoemde verzamelatlas die werd samengesteld
door een verzamelaar uit niet uniform uitgegeven materiaal, afkomstig van
verschillende series en van verschillende uitgevers. Een verzamelatlas had meestal wel
een atlas in strikte vorm tot uitgangspunt; zie paragraaf 1.1.3.
59 Over het genre en de ontwikkeling van de atlas zie Van den Brink & Werner
1989, p. 63 en vooral Koeman, Schilder e.a. 2007, pp 1318-1341.
60 Orenstein 1996, p. 123.
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19 | Cornelis Claesz, Const- en caert register, Amsterdam
1609, Book Sales Catalogues nr 2008, mf. 3293

ère als uitgever van prenten, houtsneden die hij in de meeste gevallen zelf sneed
naar het ontwerp van Cornelis Anthonisz (ca. 1499/1505-1553). In 1546 kreeg
Ewoutsz toestemming om als boekdrukker te werken en registreerde hij zich
als boekverkoper. Hij drukte en publiceerde werken van kleine omvang, het
merendeel in octavo: muntordonnanties, prognosticaties en almanakken, religieuze werken, recht en literatuur, maar ook beschrijvingen van vaarroutes en
kaartboeken. Ewoutsz combineerde zijn prenten niet zelden met tekst in hoogdruk en een deel van zijn boekuitgaven werd geïllustreerd. Via zijn weduwe
kwam het bedrijf in handen van hun zoon Harmen Jansz Muller (ca. 1538/391617). Deze kreeg in 1570 toestemming van de autoriteiten om als boekdrukker
te werken. De boekuitgeverij groeide aanzienlijk en twee derde van zijn boekuitgaven was in meer of mindere mate met houtsneden geïllustreerd. Harmen
Jansz was echter opgeleid als kopergraveur. Hij graveerde prenten voor verschillende uitgevers in Antwerpen. Toen hij het bedrijf van zijn vader overnam,
manifesteerde hij zich minder als graveur. Wel publiceerde hij prenten, onder
andere het leeuwendeel van het werk van zijn zoon, de graveur Jan Harmensz
Muller (1571-1628). Een duidelijk relatie tussen de boeken die Harmen Jansz
publiceerde en de prenten die hij uitgaf, was er niet. Zijn bedrijf leunde op twee
pijlers. Na de dood van Harmen Jansz erfde zoon Jan Harmensz de koperplaten, het illustratiemateriaal en de bijbehorende gereedschappen en accessoires.
Zijn zuster Maritge kreeg de boeken, de boekdrukpersen en het typografische
materiaal. Zij trouwde in 1625 met de binder en boekuitgever Cornelis Dircksz
Cool (ca. 1589-1669).61
Cornelis Claesz (ca. 1551-1609) was een sleutelfiguur in het vroegmoderne
boek- en prentbedrijf. Hij vestigde zich in 1578 op het Damrak in Amsterdam. Als boekverkoper had Cornelis Claesz een breed en internationaal assortiment dat bestond uit nieuwe en antiquarische boeken. Hij had intensief
contact met allerlei uitgevers en drukkers, bezocht veilingen en was regelmatig in Frankfurt voor de Buchmesse. Als uitgever publiceerde Cornelis boeken
over theologie, geneeskunde, wiskunde, landbouwkunde, krijgskunde, taalkunde
en letterkunde. Hij publiceerde ook pamfletten over bijzondere gebeurtenissen
en actuele vraagstukken, overheidspublicaties, muntboekjes en almanakken.
Cornelis Claesz specialiseerde zich echter in navigatiewerken, stuurmansgidsen,
reisjournalen, geografische boeken, landkaarten, zee- en paskaarten en atlassen.
In 1592 publiceerde Cornelis de grote wereldkaart van Petrus Plancius, gedrukt
op negentien bladen. In 1609 kwam Cornelis Claesz met een overzicht van de
koperplaten die hij bezat, het Const en caert-register. [5 19] Uit deze catalogus blijkt
dat hij naast alle land-, zee- en paskaarten en het illustratiemateriaal voor zijn
reisjournalen ook koperplaten had voor het drukken van bijbelkaarten, nieuwsen historieprenten, stedenboeken, schrijfboeken, architectuur- en perspectiefboeken, wapenboeken en allerlei kunstprenten met uiteenlopende onderwerpen,
61 Over Jan Ewoutsz, Harmen Jansz en Jan Harmensz Muller zie Moes & Burger
1900-1915, dl 1, pp 148-178, 285-341; Typographia Batava (TB); Short-Title Catalogue
Netherlands (STCN); Bouman & Vriesema 1978; New Hollstein Dutch, Muller
Dynasty en Filedt Kok e.a. 1994-1995.
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gegraveerd door verschillende meesters. Speciaal worden genoemd het werk van
Albrecht Dürer (1471-1528) en de prenten van Jacques de Gheyn II (1565-1629).
Van de meeste kunstprenten was Cornelis Claesz niet de oorspronkelijke uitgever. Hij had deze koperplaten niet zelf laten maken, maar via zijn netwerk verworven.62
In Middelburg was Jan Pietersz van de Venne (overl. 1625) werkzaam. In 1608
verwierf hij als ‘prentvercooper’ het poorterschap van de stad. Het boekenvak
leerde hij van de boekuitgever Adriaen van de Vivere. Na diens overlijden in
oktober 1617 nam Jan Pietersz een hypotheek op diens huis - met behulp van
zijn broer, de schilder Adriaen van de Venne (1589-1662) - en exploiteerde er
de ‘schildery-winckel’. Hij publiceerde verschillende politieke prenten en portretten, veelal gemaakt naar schilderijen of ontwerpen van Adriaen, zoals de
Ruiterstoet van Nassause vorsten gegraveerd door Willem Jacobsz Delff.63 [5 20]
In 1620 schreef Van de Venne zich in bij het boekverkopersgilde in Middelburg.
Hij bouwde een fonds op van geïllustreerde werken, veelal met gravures naar
ontwerp van zijn broer. Van de Venne gaf werken uit van onder andere Jacob
Cats (1577-1660) en Constantijn Huygens (1596-1687). In 1623 verscheen bij
en op initiatief van Van de Venne de geïllustreerde dichtbundel de Zeeuwsche
nachtegael. Adriaen maakte hierin zijn debuut als poëet. In 1625 overleed Jan.
Adriaen vertrok naar Den Haag, schreef zich daar in bij het Sint-Lucasgilde
en was tot zijn dood op vele fronten actief: als prentontwerper, uitgever, dichter
en schilder.64
De lijst van uitgevers die werkzaam waren in zowel het boekbedrijf als het
prentbedrijf kan eenvoudig worden aangevuld. De boek- en kaartuitgevers en
opvolgers van Cornelisz Claesz in Amsterdam mogen hier niet ongenoemd
blijven, in de eerste plaats de uitgeversgeslachten Hondius, Blaeu en Janssonius
en uitgever Jacob Aertsz Colom (1600-1673). Zij publiceerden ongeïllustreerde
én geïllustreerde boeken, kaarten, globes, atlassen en overige prenten.65 Ook

62 Voor Cornelis Claesz zie onder meer de STCN; de TB; Moes & Burger
1900-1915, dl 2, pp 27-209, dl 4, pp 395-445; Burger 1931; Van Selm 1987, pp 174-333;
Schilder 2003; Koeman, Schilder e.a. 2007, pp 1309-1311; Rasterhoff 2017, pp 50-56.
63 Hollstein Dutch, W. Delff, nr 95. Voor andere prenten uitgegeven door Jan
Pietersz zie onder andere Hollstein Dutch, W. Delff, nrs 55, 57, 60 en 97a; Hollstein
Dutch, F. Schillemans, nr 1; Hollstein Dutch, A. van de Venne, nrs 1, 2 en New
Hollstein, J.H. Verstraelen, nr 1.
64 Over Jan Pietersz en Adriaen van de Venne zie onder andere De La Fontaine
Verwey 1976a, pp 66-69; Porteman 1985, pp 330-333; Van Vaeck 1992, pp 85-90; Van de
Venne/Van Vaeck 1994; Keblusek 1997, pp 98-99 en Buijssen 1998, pp 255-262.
65 Voor een overzicht van de productie van kaarten, atlassen en globes in de
Nederlanden in de periode 1500-ca. 1672 zie Koeman, Schilder e.a. 2007, pp 1296-1383
en de daar genoemde literatuur over de betreffende uitgevers. Voor Blaeu zie ook Van
Netten 2014. Voor de boekpublicaties van onder andere Jodocus Hondius, Willem
Jansz Blaeu, Joan Blaeu, Johannes Janssonius en Jacob Colom zie in de eerste plaats
de STCN.
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Michiel Colijn (1584-1637) publiceerde boeken én prenten.66 Na het overlijden
van Colijn werd op 20 maart 1638 in de Tijdinghe uyt verscheyde quartieren de
veiling aangekondigd van diens ‘boecken, soo ghebonden als ongebonden, in
alderhande faculteyten ende talen, neffende caerten, konst, platen, ende houte
figueren’.67 In Amsterdam werkte ook de plaatsnijder en boekverkoper-uitgever
Jacob van Meurs (ca. 1618-1679). Zijn oeuvre als graveur bestond uit portretten
en boekillustraties. Het geïllustreerde boek was zijn specialisme. In 1661 had hij
ten minste drie plaatsnijders in dienst. Hij bleef ook zelf graveren.68
In Leiden was vanaf circa 1590 de boekuitgever en -drukker Henrick van
Haestens (ca. 1566-1629) werkzaam. Voor zijn vertrek naar Leuven in 1621 of
begin 1622 gaf Haestens boeken uit die dikwijls met gravures waren geïllustreerd, maar hij publiceerde ook een aantal zelfstandige prenten, al dan niet
in samenwerking met de prentmaker Christoffel van Sichem I (1546-1624) die
als leerling was begonnen in de werkplaats van de hierboven genoemde Jan
Ewoutsz69 Meer ondernemers in Leiden, vooral bekend als boekuitgever, gaven
één of enkele losse prenten uit, Jacob Marcus bijvoorbeeld.70 [zie 5 18]
66 Zie de STCN en Hollstein Dutch, B. Bolswert, nr 262; Hollstein Dutch, P.
Serwouters, nr 14; Hollstein Dutch, W. van Swanenburgh, nr 28; New Hollstein
Dutch, P. van der Borcht, nrs 235-334 en New Hollstein, S. Frisius, nrs 44, 251-311.
67 Tijdinghe uyt verscheyde quartieren, 20 maart 1638 en Van der Krogt 1985, nr
A39. Voor het verslag van de veiling zie Amsterdam, SA: Weeskamer, Registers van
door boden-afslagers afgehandelde verkopingen van inboedels, Daniel Jansz van
Beuningen: toegang 5073, nr 962, 15-30 maart 1638. Zie daarover ook Enschedé 1904,
pp 48-56.
68 Over Van Meurs zie Roeper & Wildeman 1996, pp 144-145; Kolfin 2011, pp 16-17
en Verkruijsse 2003. Zie ook de STCN en Hollstein Dutch, Van Meurs.
69 Over Henrick van Haestens zie onder andere Delsaert 2001, pp 378-379;
Simoni 1985 en Coppens 1987. Haestens publiceerde in 1599 een stadsplattegrond
van Rotterdam en een gezicht op Rotterdam (Ratsma 1995); de Zeilwagen van Simon
Stevin, 1602, gegraveerd door Willem Isaacz van Swanenburgh naar ontwerp van
Jacques de Gheyn (New Hollstein Dutch, J. de Gheyn, nr 172; Hollstein Dutch, C.
van Sichem I, nr 133 en Hollstein Dutch, W. van Swanenburgh, nr 27); Een wonderlijck monster eenes seer grooten wijn vats, 1608, van Willem Delff naar Jan Cornelisz van
’t Woudt (Hollstein Dutch, W. Delff, nr 96; Hollstein Dutch, J.C. van ’t Woudt, p.
26) en het Monument voor de vrede in de Nederlanden, 1609, anoniem naar Van ’t Woudt
(Hollstein Dutch, J.C. van ’t Woudt, nr 1). Zie ook het prentboek Thronus justitiae,
1606/1607, dat werd uitgegeven samen met Christoffel van Sichem I (Hollstein
Dutch, W.I. van Swanenburg, nrs 49-62).
70 Bögels 1992, pp 65-66. Voor Jacob Marcus in Leiden zie de prent van het
anatomisch theater met tekst in boekdruk, uitgegeven in 1609 (Hollstein Dutch, J.C.
van ’t Woudt, nr 2) en het portret van Johan Willem van Kleef (Hollstein Dutch,
W.I van Swanenburg, nr 41). Voor Andries Cloucq in Leiden zie de gravures van
het anatomisch theater, de bibliotheek, de hortus botanicus en de schermschool
in Leiden gegraveerd door Van Swanenburg in 1610 (Hollstein Dutch, W.I van
Swanenburg, nrs 29-32; Hollstein Dutch, J.C. van ’t Woudt, pp 26-27). Prenten
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Het karakter en het beleid van elke onderneming - ook de mate waarin en
wijze waarop een ondernemer zich binnen de boek- en prentwereld bewoog was afhankelijk van verschillende factoren. Elke ondernemer had zo zijn eigen
voorkeuren. Daarbij speelden zijn achtergrond en opleiding een rol, maar ook
de markt, de locatie van het bedrijf en de organisatiestructuur en regelgeving
van de lokale bedrijfstak. Ik kom daar op terug in paragraaf 1.5. Daarnaast waren voor de ondernemer diens financiële middelen van belang en zijn sociale
netwerk. Het gebruik van verschillende grafische technieken bracht bijvoorbeeld allerlei praktische en technische bezwaren met zich mee. Met voldoende
kapitaal kon een ondernemer alle benodigde technieken, materialen en arbeidskrachten in huis halen of werk uitbesteden. In andere gevallen was een geldschieter of partner noodzakelijk om de kosten en risico’s van grote projecten te
kunnen dragen. Met een goed netwerk van collega’s, familieleden en vrienden
- zakelijke netwerken en familiebanden gingen vaak hand in hand - vond een
ondernemer de geschikte personen om mee samen te werken.71 Het beste was
om elkaar persoonlijk te kennen. Samenwerking was gebaseerd op vertrouwen.
1.4 Het combineren van tekst en beeld
Boekdruk, houtsneden, gravures en etsen werden, ondanks de technische en
logistieke problemen, met regelmaat samengevoegd. De eenvoudigste manier
om een tekst te illustreren en te decoreren was met houtsneden. Zoals gezegd
waren boekdruk en houtsnede beide hoogdruktechnieken. Ze konden tegelijkertijd op een boekdrukpers worden gedrukt, mits de blokken dezelfde hoogte
hadden als het metalen zetsel. Bij de eerste geïllustreerde boeken werden tekst
en houtsneden nog los van elkaar gedrukt, zoals in Der Edelstein van Ulrich
Boner, een fabelboek uitgegeven bij Albrecht Pfister in Bamberg in 1461. Niet
veel later plaatste Pfister de houtblokken voor de illustraties in zijn boeken tussen het metalen zetsel in de drukvorm om het geheel in één drukgang af te
kunnen drukken.72 Omdat de houtsnede voor het illustreren en decoreren van
boeken de meest voor de hand liggende methode was, raakte de productie van
houtsneden vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw nauw verbonden met
het boekbedrijf. Duizenden houtsneden werden ontworpen en gesneden voor
boekuitgevers en gedrukt door boekdrukkers. Deze verbintenis met het boekbedrijf was cruciaal voor de verspreiding en ontwikkeling van de houtsnede.73
De eerste gespecialiseerde drukkers-uitgevers van houtsneden waren werkzaam aan het eind van de vijftiende en in de eerste decennia van de zestiende
uitgegeven door Govert Basson en Jacob Lauwijck komen later in dit hoofdstuk aan
bod.
71 Voor het belang van netwerken zie Kooijmans 2006; Kolfin 2011, pp 19-20 en
Griffiths 2016, pp 226, 275.
72 Needham 2009, pp 61-64. Over de vroegste met houtsneden geïllustreerde
boeken zie ook De Simone 2004. Over Albrecht Pfister en zijn geïllustreerde werken
zie verder Häussermann 2008.
73 Zie hierover Landau & Parshall 1994, pp 2-3, 5-6, 33-46, 170. Voor het gebruik
van houtsneden in Nederlandse incunabelen zie Kok 2013.
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21| Anoniem, De mast van de inquisitie, april-juni 1566,
houtsnede, 200 x 291 mm, met tekst in boekdruk. Leiden,
UB, PK-P-123.264

eeuw. Zij hadden al dan niet de mogelijkheid om ook korte typografische teksten te drukken.74 Het gelijkmatig snijden van veel tekst in een kleine letter
in een houtblok was buitengewoon lastig en de keuze voor boekdruk was een
goed alternatief. Ook verklarende teksten in de voorstelling - in plaats van onder of boven de houtsnede - werden wel met zetsel uitgevoerd. Dan werden
beeld en tekst na elkaar en over elkaar heen gedrukt óf werden er openingen
in het houtblok gemaakt waarin zetsel kon worden geplaatst.75 [5 21] In Amsterdam was vanaf circa 1535 de reeds genoemde Jan Ewoutsz actief. Eerder
was in Amsterdam de schilder en prentmaker Jacob Cornelisz van Oostsanen
(ca. 1475-1533) werkzaam. Hij richtte zich in tegenstelling tot zijn tijdgenoten
niet in de eerste plaats op boekillustraties maar op zelfstandige prenten en in
het bijzonder op grote, van meerdere houtblokken gedrukte ensembles. Jacob
Cornelisz werkte intensief samen met de uitgever en boekdrukker Doen Pietersz (ca. 1480-ca. 1532).76 De kleinzoon van Jacob, genaamd Cornelis Anthonisz, noemde ik hierboven al eens in verband met zijn samenwerking met Jan
Ewoutsz Cornelis is echter vooral bekend van zijn plattegrond van Amsterdam
gedrukt van twaalf houtblokken in 1544.77
De koperdiepdruk ontwikkelde zich in de vijftiende en zestiende eeuw - in tegenstelling tot de houtsnede - onafhankelijk van het boekbedrijf.78 Ets en gravure waren dan ook geen hoogdruk-, maar diepdruktechnieken. De eerste prentmaker in de Noordelijke Nederlanden die als graveur en etser een omvangrijk
oeuvre opbouwde was Lucas van Leyden (1494-1533).79 In de tweede helft van
de zestiende eeuw verloor de houtsnede aan belangstelling voor wat betreft
de kunstprent en andere prenten in het hogere marktsegment, ten gunste van
de gravure en ets.80 Hans Liefrinck (1518-1573) in Antwerpen, aanvankelijk gespecialiseerd in het drukken en uitgeven van houtsneden, maakte de overstap
naar prenten in diepdruk. De eveneens in Antwerpen werkzame Hieronymus
Cock (1518-1570) publiceerde gedurende zijn carrière als prentuitgever uitslui-

74 Zie over deze ‘corner presses’ Landau & Parshall 1994, pp 6, 211-231 en Van der
Stock 1998, pp 59-111.
75 Woodward 2007, pp 600-601. Woodward bespreekt ook het gebruik van
stereotypie voor tekstlabels op houtsnede-kaarten. Zie voor teksten op gedrukte
kaarten ook Woodward 1987.
76 Over de prenten van Jacob Cornelisz en diens samenwerking met Doen
Pietersz zie Möller 2005 en Leeflang 2014, pp 131-132. Zie voor Doen Pietersz ook
Moes & Burger 1900-1915, dl 1, pp 35-89 en de STCN.
77 Over Cornelis Anthonisz zie Moes & Burger 1900-1915, dl 1, pp 187-199;
Dubiez 1969; Armstrong 1990 en Karrow 1993. Verder Hollstein Dutch,
T(h)eunissen.
78 Voor de ontwikkeling van de gravure en ets zie onder meer Landau & Parshall
1994 en Stijnman 2012.
79 Over Lucas van Leyden als prentmaker zie Leeflang 2011.
80 Voor het verdringen van de houtsnede door diepdruk zie Landau & Parshall
1994, pp 222, 244; Griffiths 1996, p. 20 en Griffiths 2016, pp 21, 181, 486.



verbanden tussen het boek- en prentbedrijf

tend prenten in intaglio.81 Het uitgeven van gravures en etsen groeide uit tot een
zelfstandige bedrijvigheid, parallel aan maar toch vooral onafhankelijk van het
drukken van typografische teksten. De meeste ondersteunende teksten werden
onder de voorstellingen gegraveerd.
Op een koperplaat kon een graveur redelijk wat tekst kwijt.82 Bij een beschrijving van enige lengte was het echter goedkoper en sneller om de tekst te laten
zetten en op een boekdrukpers te laten drukken. En er waren nog andere voordelen van boekdruk. Boekdruk gaf de mogelijkheid om de tekst bij een prent
te variëren, een tekst toe te voegen of te veranderen zonder dat de koperplaat
hoefde te worden aangepast.83 De boekdrukker drukte de tekst bij de prent bijvoorbeeld in meerdere talen om de gravure of ets in verschillende uitgaven aantrekkelijk te maken voor een nationaal en internationaal publiek.84 De drukker
kon in boekdruk bovendien enkele extra regels tekst toevoegen. Zes prenten in
een serie spreekwoorden gemaakt naar ontwerp van Karel van Mander (15481606) werden omstreeks 1592 uitgegeven met versregels in het Latijn. De gegraveerde onderschriften in het Latijn waren toegankelijk voor een relatief kleine
groep literati. Van de prenten bestaan daarom eveneens afdrukken met enkele
toegevoegde Nederlandse tekstregels in boekdruk.85 [5 22] Dergelijke teksten
in boekdruk konden nog worden toegevoegd nadat de prent was gedrukt.86 Een
enkele keer moest een typografische tekst tijdelijk een aantal gegraveerde versregels onder een prent vervangen. Bij het inkten van de koperplaat werd de
oorspronkelijke inscriptie afgedekt met een strook papier, zodat die tekst niet
werd afgedrukt. De vervangende tekst werd door de boekdrukker gedrukt.87 De
gegraveerde tekst kon ook na het drukken van de prent met een strook tekst in
boekdruk worden ‘gecorrigeerd’. Bij meerdere gegraveerde titelpagina’s werd de
oorspronkelijke gegraveerde titel overgeplakt met een nieuwe titel in boekdruk.
Wanneer er een boekdruktekst bij een prent nodig was, was samenwerking
met een boekdrukker vaak de beste oplossing. Er werd ook gezocht naar samenwerking als een boekuitgever zijn boeken met gravures of etsen wilde illus81 Over Hans Liefrinck en Hieronymus Cock zie onder andere Van der Stock
1998 en Van Grieken e.a. 2013.
82 Over het graveren van teksten op prenten zie Grifftiths 2016, pp 78-81 en
Noordzij 2000, pp 166-171.
83 Boekdruk had dan de voorkeur boven de optie om een tekst te graveren op een
losse koperplaat die als toevoeging onder een prent kon worden afgedrukt.
84 Voor voorbeelden van prenten die werden uitgegeven met teksten in meerdere
talen zie Cornelis Claesz’ Const en caert-register van 1609 (BSC nr 2008, mf. 3293).
85 New Hollstein Dutch, K. van Mander, p. xlvi en nrs 95-100. Voor andere voorbeelden van prenten met boekdruk zie New Hollstein Dutch, K. van Mander, p. xxvi
en nrs 106-107.
86 Voor toegevoegde boekdrukteksten onder ‘oude afdrukken’ van prenten
zie het album met afdrukken van de serie stadsgezichten, kastelen, hofsteden en
buitenplaatsen in Zeeland geëtst door Pieter Hendricksz Schut met teksten in
boekdruk van Pieter de la Rue; Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-AO-15-160.
87 Zie bijvoorbeeld New Hollstein Dutch, P. Galle, dl 4, p. 25.
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Elk meent zijn uil een valk te zijn, gravure, 246 x 175 mm, met
tekst in boekdruk. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P1890-A-15297
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treren. Aan het einde van de zestiende eeuw kregen de gravure en ets ook als
boekillustratie de voorkeur boven de houtsnede. De grootste uitgever in Antwerpen, Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589), was een pionier in het gebruik van
koperdiepdruk als boekillustratie. Plantijn gaf een relatief groot aantal werken
uit die waren geïllustreerd met prenten in diepdruk.88
In het hogere marktsegment verdrongen de gravure en de ets de houtsnede
als boekillustratie, ondanks de technische en economische voordelen van de
laatste grafische techniek. Niet alleen waren houtsneden beter te combineren
met boekdruk en konden ze in grotere oplagen worden gedrukt, ze waren in
veel gevallen goedkoper, en het inkten en afdrukken van de drukvorm kostte
minder tijd. Inkt aanbrengen op de hogere vlakken van een houtblok ging snel.
Een koperplaat moest worden opgewarmd om de inkt in de lijnen van gravure
of ets te kunnen wrijven en na het inkten moest de oppervlakte van de plaat
worden schoongeveegd. Dat inkten en ‘afslaan’ moest voor elke afdruk worden
herhaald.89 Tegenover deze nadelen stonden de voordelen van diepdruk. Met
het graveren en etsen konden meer gedetailleerde en fijner uitgewerkte illustraties met een groter toonbereik worden gemaakt. Het publiek vond de ets en
gravure aantrekkelijker dan de houtsnede. Ook teksten konden met meer precisie in plaat worden gebracht dan dat ze in een houtblok konden worden gesneden. Dat was een belangrijk voordeel bij het vervaardigen van kaarten, voor
het plaatsen van namen bij zeeën, rivieren en steden. Fouten in de voorstelling
konden bij een plaat ook relatief eenvoudig worden verbeterd.90 Vergelijken we
de gravure met de ets, dan was een ets sneller en goedkoper te maken dan een
gravure, al kon van een gravure in principe een grotere oplage worden gedrukt.91
De gewoonte om zeer grote oplagen van houtsneden te drukken en de matige
kwaliteit van veel van de afdrukken die in omloop werden gebracht, hadden
een nadelig effect op het aanzien van de houtsnede. De houtsnede kreeg in de
loop van de tijd een tweederangs status.92 De gezaghebbende prentuitgevers
concentreerden zich op prenten in diepdruk. Boeken met etsen en gravures
werden hoger gewaardeerd door het koperspubliek. Houtsneden bedienden
steeds vaker - niet uitsluitend - de lagere regionen van de markt.
Maar initialen, ornamenten, illustraties én enkelbladen in houtsnede werden
in de zeventiende eeuw natuurlijk nog steeds vervaardigd door figuursnijders en
88 Voor het gebruik van de gravure en ets als boekillustratie en de rol van Plantijn
zie Voet 1969-1972, dl 2, pp 200-203 en Bowen & Imhof 2008. Zie ook Stijnman
2012, pp 44-45, 366.
89 Voor het drukken van gravures en etsen op een plaatpers zie Stijnman 2012,
met name pp 310-319.
90 Voor de voor- en nadelen van de houtsnede ten opzichte van prenten in
diepdruk zie Voet 1969-1972, dl 2, pp 201-202, 219; Woodward 2007, pp 600-601;
Bowen & Imhof 2008, pp 20, 27-28 en Griffiths 2016, p. 21.
91 Voor de voor- en nadelen van de ets ten opzichte van de gravure zie Voet 19691972, dl 2, p. 220; Wuestman 1998, p. 122; Bowen & Imhof 2008, pp 177-247; Stijnman
2012, p. 52 en Griffiths 2016, p. 49.
92 Zie onder andere Griffiths 2016, p. 21.
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gedrukt door boekdrukkers. Omstreeks 1620 publiceerde Willem Jansz Blaeu een
aantal geraffineerde clair-obscur houtsneden van, onder meer, Hendrick Goltzius
(1558-1617). De naam van Blaeu staat in boekdruk onder de prenten. [5 23] Het
gaat om houtsneden gedrukt van twee of meer houtblokken, meestal één lijnblok
en verschillende kleurblokken. De blokken werden over elkaar heen afgedrukt.
Blaeu voegde ook toonblokken toe aan enkele houtsneden van Goltzius die nooit
als clair-obscur waren bedoeld. Op dezelfde manier drukte hij twee houtsneden
van Albrecht Dürer (1471-1528) - de Rhinocerus en het Portret van Ulrich Varnbüler.93
Een andere categorie houtsneden dan die van Blaeu zijn de kinder- en volksprenten die vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw bij allerlei boekdrukkers
werden gedrukt. Eén van de vroegste uitgever-drukkers van dit type prenten was
de firma Bouman in Amsterdam.94 [5 24]
1.4.1 Van nieuwe drukvormen tot kant-en-klare illustraties
Er waren voor een boekuitgever verschillende manieren om aan decoratie- en
illustratiemateriaal te komen. Voor nieuw sier- en beeldmateriaal zocht hij contact met een prentuitgever of legde hij een opdracht neer bij één of meer prentmakers die bereid waren de benodigde blokken of platen te vervaardigen voor
een acceptabele prijs en binnen een niet al te lange periode. De voorstellingen
werden ofwel speciaal ontworpen - in welk geval er óók een prentontwerper nodig was - of gebaseerd op bestaande ontwerpen, zoals oudere illustratiereeksen
of eerder uitgegeven zelfstandige prenten. De uitgever legde de illustraties ter
goedkeuring voor aan de auteur van het betreffende werk, althans voor zover
de auteur bij de publicatie van zijn werk betrokken was. Wetenschappelijke
auteurs stelden niet zelden hoge eisen aan de afbeeldingen die bij hun tekst
zouden worden geplaatst. Er waren ook auteurs die het gewenste illustratiemateriaal zelf regelden en financierden.95
Het ontwerpen en maken van een serie drukvormen kon zomaar enkele maanden tot enkele jaren in beslag nemen. Handiger en goedkoper was het als een
uitgever bestaande houtblokken of koperplaten kon gebruiken, door een werk
uit te geven samen met de eigenaar van de betreffende drukvormen of door het
materiaal te huren of te kopen. Waren de blokken of platen in zijn bezit dan
waren zij relatief eenvoudig opnieuw te gebruiken voor een vertaling, herdruk
of bewerking van dezelfde tekst, voor het illustreren van andere werken, maar
ook - afhankelijk van de afbeeldingen - af te drukken als losse prenten of losse
reeks prenten, op uitgevers-initiatief of wanneer een klant daar specifiek om
vroeg. We kennen prenten die als boekillustratie én als zelfstandig enkelblad
93 Leesberg 2015, pp 165-168 en Grebe 2015, pp 177-179. Zie ook Bialler 1992, pp
82-83, cat. nrs 24, 25, 55, 60 en nrs I, J en New Hollstein Dutch, H. Goltzius, nrs 293,
294-300, 303, 304, 305, 306, 307-310.
94 Over deze prenten zie Boerma e.a. 2004. Voor de firma Bouman zie pp 15-23,
145-146 en 721-722.
95 Zie over de rol van de auteur ook Gaskell 2004, p. 217 en Griffiths 2016, pp 190191. Voor de rol van de botanicus Carolus Clusius (1526-1609) bij de illustratie van
zijn werken zie Van Zanen 2014.



23 | Hendrick Goltzius, uitgegeven door Willem Jansz
Bleau, Hercules en Cacus, houtsnede, clair-obscur, gedrukt
van één lijnblok en twee toonblokken, 410 x 333 mm.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-10.469

24 | Anoniem, uitgegeven door Jan Jacobsz Bouman,
Afbeeldinge van verscheyde Schimp en Spreekwoorden, 1658-1668,
houtsnede en boekdruk, 365 x 270 mm. Amsterdam, SA,
toegang 10177, inv. 4
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zijn gedrukt, maar er is meer onderzoek nodig om te bepalen in welke mate
dit gebeurde.96 De uitgever gebruikte de dure drukvormen natuurlijk het liefst
zo optimaal mogelijk.97 Zo nodig werden de drukvormen daarvoor aangepast.
Niet altijd was het mogelijk om blokken of platen te huren of te kopen. De uitgever kon ook proberen of hij van de gewenste prenten afdrukken kon bestellen
om ze als illustraties in zijn boek te laten inbinden.
Van de verschillende manieren om aan illustratiemateriaal te komen en van
het gebruik van dit materiaal zijn veel voorbeelden te geven. Zo weten we redelijk veel over de werkwijze van Christoffel Plantijn in Antwerpen bij het illustreren van zijn boeken. Voor het snijden van houtblokken deed hij meestal
een beroep op Arnold Nicolai, Cornelis Muller, Antoon van Leest en Gerard
Janssen van Kampen. De vervaardiging van prenten in intaglio liet hij eveneens
over aan een handvol personen. De meeste prentontwerpen werden aangeleverd door Pieter van der Borcht, Crispijn van den Broeck, Gerard van Groeningen en Maarten de Vos. De ontwerpen werden in plaat gebracht door dezelfde
Van der Borcht of graveurs als Pieter Huys, Pieter van der Heyden, Johannes
en Hieronymus Wierix, Jan Sadeler, Abraham de Bruyn en bij uitzondering
Philips Galle.98 Plantijn wilde de drukvormen die hij had zo optimaal mogelijk gebruiken. Ze werden daarom opnieuw afgedrukt in latere edities van het
werk waarvoor de vormen waren gemaakt, maar ook in andere werken die met
dezelfde voorstellingen konden worden geïllustreerd. Bij uitstek functioneel
waren de platen die Plantijn liet maken om de brevieren, missalen en getijdenboeken te illustreren die hij met alleenrecht uitgaf voor de Lage Landen en de
Spaanse domeinen.99 Plantijn wist zeker dat hij deze platen vaak kon gebruiken. Voor het drukken van bepaalde prenten liet hij bij voorbaat twee of meer
koperplaten vervaardigen. Soms liet hij wel vijf platen naar hetzelfde ontwerp
maken. De platen waren inwisselbaar en vaak naast elkaar in gebruik. Volgens
Karen Lee Bowen en Dirk Imhof, die onderzoek deden naar de boekillustraties
van Plantijn, bouwde deze uitgever een voorraad aan koperplaten op waaruit
naar believen kon worden geput. Bij deze werkwijze bepaalden alleen de staat,
het onderwerp en de afmetingen van de plaat of een koperplaat kon worden
hergebruikt. Dat een uitgave een stilistisch consistent geheel aan illustraties
had, was minder van belang.100
Van 1600 tot 1694 werd het grootste deel van de boekillustraties van de Officina Plantiniana gegraveerd door de prentuitgevers- en graveursfamilie Galle.
Theodoor Galle (1571-1633) was in 1598 getrouwd met een dochter van Jan Moretus (1543-1610), de opvolger van Plantijn in Antwerpen. Regelmatig maakte
96 Voor het uitgeven van illustraties als losse prenten zie McDonald 2003, p. 38 en
Griffiths 2016, pp 189-190.
97 Zie over het hergebruik van siermateriaal Stallybrass 2011. Over het hergebruik
van houtblokken in incunabelen zie Kok 2013.
98 Bowen & Imhof 2008, pp 40-53.
99 Zie hierover onder andere Bowen & Imhof 2008, pp 118-119, 123-175.
100 Bowen en Imhof 2008 spreken in dit verband over Plantijns ‘mix-and-match
approach’ (pp 154, 179) en de ‘interchangeability of plates’ (p. 185).
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Galle ook ontwerpen voor prenten. Vanaf 1612 leverde ook de schilder Peter
Paul Rubens ontwerpen, vooral voor titelpagina’s. De houtsnijders in dienst van
de Moretussen waren Christoffel van Sichem I en Christoffel Jegher.101
De al eerder genoemde Cornelis Claesz in Amsterdam heeft verschillende
prenten die hij als illustratie gebruikte ook als onderdeel van een beeldreeks en/
of als losse prent verspreid. Zijn Itinerario, voyage ofte schipvaert, van Jan Huygen
van Linschoten, naer Oost ofte Portugaels Indien van 1596 werd voorzien van zes
topografische prenten en dertig andere illustraties, gegraveerd en geëtst door
Joannes van Doetecum en zijn zonen Baptista en Johannes de Jongere. De dertig prenten van de bewoners en gewoontes van India en het Verre Oosten en
van Aziatische gewassen werden tevens als prentserie gepubliceerd. Onder elke
prent in boekdruk een kort excerpt van de tekst uit de Latijnse editie van de
Itinerario. In 1604 verschenen de prenten onder de titel Icones habitus gestusque
Indorum ac Lusitanorum per Indiam viventium.102 Volgens het Const en caert-register
van Cornelis Claesz waren de prenten van het werk van Jan Huygen van Linschoten ook elk afzonderlijk te koop: ‘De figueren ende caerten van Jan Huygen
[…] sijn te coop elck bysonder’.103 Wat elke prent afzonderlijk kostte wordt niet
vermeld. Gebonden exemplaren van de Latijnse en Nederlandse editie van de
Itinerario die Cornelis Claesz volgens zijn catalogus van 1609 op voorraad had,
kostte 7 respectievelijk 8 gulden. Een tweede voorbeeld van prenten die zowel
als illustraties als los werden verspreid, waren de kaarten die Cornelis Claesz in
1609 opnam in zijn Franstalige editie van het werk van Lodovico Guicciardini,
getiteld Description de touts les Pays-Bas. Volgens het Const en caert-register waren
deze ‘caertkens van heel Nederlant in cleyne blaeden’ te koop voor 8,5 stuiver per
stuk. Van de kaarten zijn afdrukken bekend met een Nederlandse beschrijving
in boekdruk aan drie of vier zijden van de voorstelling. [5 25] De tekst bij de
prenten was gebaseerd op de eerder door Cornelis Kiliaan gemaakte Nederlandse vertaling van Guicciardini’s Descrittione di tutti i Paesi Bassi.104
De in Amsterdam werkzame uitgever Pieter Jacobsz Paets (1587-1657) specialiseerde zich in met houtsneden geïllustreerde boeken met - opmerkelijk genoeg
in het protestantse Amsterdam - een sterke katholieke signatuur. De prenten
liet hij voor het merendeel snijden door Christoffel van Sichem II (1581-1658).
Van Sichem vervaardigde houtsneden naar prenten van vooraanstaande vijftiende- en zestiende-eeuwse prentmakers als Albrecht Dürer, Heinrich Aldegrever en Lucas van Leyden, maar ook naar het werk van graveurs als Hendrick
Goltzius, de gebroeders Wierix of Boëthius à Bolswert. [5 26,27] Veel hout-

101 Zie over de boekillustraties in de werken van Plantijn en zijn erfgenamen ook
Voet 1969-1972, dl 2, pp 194-241; Imhof e.a. 1996; Bowen 2009 en Imhof 2014.
102 New Hollstein Dutch, Van Doetecum, nrs 927-962; Van den Boogaart 1999 en
Schilder 2003, pp 202-203.
103 Const en caert-register, 1609 (BSC nr 2008, mf. 3293), fol. B1v. Zie ook Van Selm
1987, pp 220-221.
104 Const en caert-register, 1609 (BSC nr 2008, mf. 3293), fol. B2r-B2v; Deys e.a.
2001, p. 53 en Schilder 2003, pp 495-521.



25 | Jan Pietersz Saenredam, Caerte vanden lande ende
Graefschappe van Hollandt, gravure, 260 x 370 mm, met tekst
in boekdruk, 345 x 525 mm. Amsterdam, UB, HB-KZL
O.K. 6
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26 | Christoffel van Sichem II naar Maarten van Heemskerck, Haman leidt Mordekai in koningsgewaad over de marktplaats,
houtsnede, 109 x 82 mm, in: Historien ende prophetien uut der
H. Schrifturen, Amsterdam 1645, fol. 2A6v. Amsterdam, UB,
OK 62-4771

27 | Philips Galle naar Maarten van Heemskerck, Ahasveros
laat zich van Haman adviseren, gravure, 207 x 250 mm.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1904-3278

sneden van Van Sichem komen voor in meerdere uitgaven van Pieter Paets.105
De Londense boekverkoper en -uitgever Richard Whitacker (overleden 1648)
huurde illustratiemateriaal. Het ging in totaal om bijna drieduizend botanische houtblokken van Balthasar Moretus, een kleinzoon van Christoffel Plantijn. De figuren waren gebruikt voor het illustreren van de kruidboeken van
Rembert Dodoens en de werken van Carolus Clusius en Mathias Lobelius.
Whitacker zou met de betreffende blokken een nieuwe vermeerderde editie
drukken van The Herball or Generall Historie of Plantes van John Gerards. Deze
editie verscheen in 1633, een jaar nadat Moretus de eerste blokken vanaf Antwerpen via Duinkerken naar Engeland had laten verschepen. Uit de brieven die
zijn overgeleverd van de firma in Antwerpen aan Whitacker blijkt dat Moretus
drie jaar nodig had om de houtblokken terug te krijgen, in welke periode hij de
blokken zelf niet kon gebruiken en zelfs een aantal nieuwe figuren moest laten
snijden. Begin 1634 schreef Moretus dat hij de huurprijs van de blokken zou
hebben verdubbeld als hij had geweten dat Whitacker ze zo lang zou houden.
Voor het gebruik van de blokken betaalde Whitacker een vergoeding van 600
gulden. Bovendien had hij toegezegd een groot aantal boeken van Moretus aan
te kopen. Van die belofte om jaarlijks voor 2000 of 3000 gulden aan boeken
te kopen was echter nog weinig terechtgekomen. In december 1634 vond Balthasar Moretus dat hij recht had op nog eens 1200 gulden. Ook zou Whitacker
nog zo’n 8000 of 9000 gulden bij hem moeten besteden. Uiteindelijk drukte
Whitacker - tegen alle afspraken in - een derde editie van Gerards Herball, voordat hij de houtblokken terugzond naar Antwerpen. Ze arriveerden daar in juli
1636. In augustus 1642 bleken er drie blokken te ontbreken. Voor zover bekend
heeft de firma in Antwerpen de botanische blokken na de problemen met Whitacker niet meer uitgeleend.106
Voor de in Amsterdam werkzame uitgever Gillis Joosten Saeghman (16181704) was het kopen van bestaand illustratiemateriaal de oplossing. Saeghman
bracht reisverhalen in kwarto op de markt als populaire lectuur. Voor het illustreren van deze werken kocht hij bestaande houtblokken en koperplaten.
Zo verwierf hij blokken gesneden door verschillende leden van de familie Van
Sichem en figuren die eigendom waren geweest van de Leeuwarder uitgever
Gijsbert Sijbes. Daarnaast legde hij de hand op koperplaten uit het bezit van
Joost Hartgens uit Amsterdam. Waar nodig paste Saeghman de drukvormen
aan en hij had er geen problemen mee een deel van de tekst te herschrijven om
een extra prent te kunnen plaatsen. Zo beschikte Saeghman over een reeks
houtblokken met voorstellingen van dieren. Eén van de dieren in de reeks was
de dodo. Saeghman drukte het houtblok af in zijn Journael ofte beschryvinge, van
de avontuerlijcke reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn, maar ook in het
Journael van de voyagie gedaen met ses scheepen, door de Straet Magalanes, naer de
105 Poortman 1986, dl 2a, nr 34; Verheggen 2006, pp 237-240 en Kolfin 2011, p. 23,
maar ook Hollstein Dutch, C. van Sichem II. Zie over Pieter Jacobsz Paets verder
Dietz 2012.
106 Voor het lenen van de botanische houtblokken door Whitacker zie Imhof
2001, pp 179-186.
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Molucques, onder het beleydt van den heer admirael Joris van Spilbergen. Om de prent
in het tweede reisjournaal te kunnen gebruiken, veranderde Saeghman de tekst
en voegde hij bij de beschrijving van de Baai van Spilbergen een passage over
de dodo toe. Op dezelfde manier lastte Saeghman prenten en fragmenten in
over olifanten en krokodillen in het Oprechte journael van de ongeluckige reyse van’t
jacht de Sperwer in’t jaer 1653 dat Hendrick Hamel schreef over zijn schipbreuk
en verblijf in Korea. Dodo’s en krokodillen komen niet voor in Zuid-Amerika
of Korea.107
In 1668 verscheen bij The King’s Printing House in the Savoy in Londen
het werk getiteld The Strengthening of Strongholds. Voor dit boek werden de illustraties ingekocht. Het werk was een vertaling van het in Amsterdam door
Joan Blaeu (1596-1673) uitgegeven boek van Henrick Ruse, de Versterckte vesting,
uytgevonden in velerley voorvallen en geobserveert in dese laeste oorloogen, soo in de Vereenigde Nederlanden, als in Vranckryck, Duytslant, Italien, Dalmatien, Albanien, en
die daer aengelegen landen. De illustraties in de Engelse vertaling werden gedrukt
met dezelfde koperplaten als de prenten in de Amsterdamse druk. Blaeu drukte
de illustraties voor de Engelse editie van 1668, waarna de afdrukken naar Engeland werden verscheept. In ieder geval blijkt uit enkele brieven van Blaeu dat
de uitgever in Londen in 1669 nog een aantal afdrukken van de prenten nodig
had. De exacte reden is niet duidelijk maar mogelijk was een deel van de eerder
geleverde illustraties beschadigd of zoek. In maart 1669 leverde Blaeu afdrukken
van negen verschillende prenten voor het illustreren van dertig exemplaren van
de Engelse uitgave, in totaal 270 prenten voor 2 stuivers per stuk.108
1.4.2 Het drukken van tekst en beeld
Een voordeel van het inkopen van afdrukken was dat de uitgever geen zorg had
voor het drukken. Er waren uitgevers die een boekdrukpers én een plaatpers
hadden, maar een boekuitgever-drukker zonder plaatpers had voor het afdrukken van koperplaten een plaatdrukker nodig, zoals een prentuitgever-drukker
zonder boekdrukpers zich moest wenden tot een boekdrukker om de door hem
gewenste typografische teksten te laten zetten en drukken.
Cornelis Claesz in Amsterdam beschikte over ‘verscheyden parsen om const
en caerten op te drucken’.109 Hij had eveneens een boekdrukpers, al waren zijn
mogelijkheden als boekdrukker beperkt. In ieder geval werden meerdere boeken die blijkens het impressum door hem werden uitgegeven of bij hem werden
verkocht, niet door hem gedrukt.110 Ook het eerder genoemde bedrijf van Van
de Venne in Middelburg had vanaf 1623 beide soorten persen tot zijn beschikking. Eerder werd het drukken van de teksten nog uitbesteed aan stadsgenoot
Hans van der Hellen.111 In 1623 noemde Jan Pietersz van de Venne zich voor
107 Over Saeghman zie Verhoeven 1991 en Verhoeven 1992, pp 330-338.
108 Biemans 2011.
109 Catalogus vant gheene tot Amsterdam, by groote menichten vercocht sal worden, uyt de
winckel van saligher Cornelis Claesz, 1610 (BSC nr 2009, mf. 3294), fol. B4r.
110 Van Selm 1987, p. 179. Zie ook de TB en de STCN.
111 Venne/Van Vaeck 1994, p. 11.
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28 | Drukkersmerk Jan van de Venne, ‘Cunst en Boeckdruckery’, houtsnede, 67 x 76 mm. Arkyves, Printer’s
Devices, dpd_0634

29 | Adriaen van de Venne, Middelburgse drukkerij van Jan
van de Venne, 1623, olieverf op paneel, 465 x 762 mm. Daily
Mail and General Trust (via Bibliopolis.nl)

het eerst ‘cunst ende boeckdrucker’.112 Eén van de drukkersmerken die Van de
Venne voerde, toont een ‘cunst en boeck-druckery’ met plaatpers en boekdrukpers.113 [5 28] In 1623 schilderde Adriaen van de Venne de drukkerij in Middelburg in vol bedrijf met links de houten drukpers en rechts de plaatpers.
Op lijnen daarboven hangen de bedrukte vellen te drogen.114 [5 29] Een ander
bekend voorbeeld van een onderneming die naast tekst en houtsneden, gravures en etsen kon drukken, is de firma Blaeu. Volgens de Beschreibung der Stadt
Amsterdam van Philipp von Zesen, verschenen in 1664, had Blaeu een drukkerij
aan de Bloemgracht met negen boekdrukpersen en zes plaatpersen. Deze drukkerij was in 1637 in gebruik genomen.115 Janssonius, de grote concurrent van
Blaeu, was eveneens in het bezit van beide typen drukpersen.116 De boekdrukker Hendrick Harmens en de kaartverkoper Jacob Robyn deelden vanaf mei
1693 de kosten van een winkelpand met personeel, werkruimte en drukpersen
om boeken, kaarten en prenten te kunnen drukken.117
Plantijn besteedde het drukken van de prenten uit. Volgens de bedrijfsarchieven liet hij zijn intaglio-boekillustraties een enkele keer drukken door
de graveur Pieter Huys - die een eigen plaatpers had - maar vaker door de
zelfstandig werkzame prenthandelaar en ‘afsetter’ Myncken Liefrinck en de
verder onbekende Jacques van der Hoeven. Huys werd in de jaren 1566-1568
simpelweg gevraagd de platen af te drukken die hij ook in opdracht van Plantijn had gegraveerd. In de jaren daarna waren Liefrinck en Van der Hoeven
de vaste plaatdrukkers. De prijs die Liefrinck vroeg voor het drukken van
honderd vel varieerde van 8 stuivers tot 80 stuivers. Het bedrag was afhankelijk van de complexiteit van de opdracht. Meestal vroeg zij 10, 12 of 13 stuivers
per honderd vel. Over Jacques van de Hoeven is eigenlijk niets bekend. In
tegenstelling tot Mynken die per opdracht werd betaald, werkte hij voor een
vast tarief van slechts 7 stuivers per dag. De boekhouding van Plantijn geeft
geen informatie over waar hij werkte en onder welke voorwaarden.118 Jan Moretus, de opvolger van Plantijn, liet de gravures en etsen vanaf 1594 tot 1600
drukken door Lyncken van Lanckvelt, de dochter van Mynken Liefrinck die
112 Zie het impressum van Constantijn Huygens’ Kerkuraia mastix, satyra. Dat is, ’t
Costelick mal, 1623.
113 Zie Jacob Cats, Self-strydt, 1625; Jacob Cats, Houwelyck, 1625 en Jacobus Colius,
Paraphrasis, ofte verklaringe ende verbreydinge van den CIIII psalm des propheten Davids,
1626. Over de drukkersmerken van Van de Venne zie ook Porteman 1985, pp 329-345.
114 Over dit schilderij zie De la Fontaine Verwey 1976a, pp 68 en Rijkse 2014.
115 Von Zesen 1664, fol. 2D4r-2D4v. Zie over de drukkerij aan de Bloemgracht
ook Van Netten 2014, p. 240.
116 Amsterdam, SA: Oud Notarieel Archief, notaris D. Doornick: toegang 5075,
inv. 1955, 24 juli 1664 en Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916, pp 1324-1325.
117 Amsterdam, SA: Oud Notarieel Archief, notaris A. van Paddenburg: toegang
5075, inv. 5780, 6 jan. 1693; Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916, pp 635-637 en
Kolfin 2011, p. 35.
118 Voet 1969-1972, dl 2, pp 221-222, 206, 227 en Bowen & Imhof 2008, pp 54-56,
120-121, 339-346.
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in 1593 was overleden. Vanaf 1600 werd het grootste deel van de boekillustraties gegraveerd én gedrukt door Galle.119
Zoals de Officina Plantiniana zich tot plaatdrukkers wendde voor het afdrukken van zijn koperplaten, zo wisten graveurs en prentuitgevers de firma Plantijn
te vinden voor het drukken van typografische teksten bij hun prenten. Het uitbesteden van drukwerk aan boekdrukkers was in de meeste gevallen praktisch
en economisch voordeliger dan de aanschaf van een boekdrukpers met letters,
bijbehorende accessoires en het in dienst nemen van het benodigde personeel.
Eén van de prentuitgevers die bij Plantijn teksten liet drukken was Philips Galle (1537-1612). Na zijn vestiging in Antwerpen omstreeks 1570 kon Galle aanvankelijk terecht bij de boekdrukker Gillis Coppens van Diest en diens opvolger Anthonis Coppens van Diest. Na het overlijden van Anthonis in 1574 ging
Galle naar Plantijn. Naast series prenten met teksten in boekdruk, publiceerde
Galle onder andere zakatlassen en embleembundels. Met het zetten, opmaken
en drukken verdiende Plantijn minder dan Mynken Liefrinck met het drukken
van boekillustraties. In de jaren zeventig van de zestiende eeuw vroeg Plantijn
in het algemeen 18 tot 20 stuivers per riem (500 vel). In de jaren tachtig vroeg hij
meestal 40 stuivers. Bij uitzonderlijke drukopdrachten konden de prijzen hoger
zijn, tot 70 of 90 stuivers per riem. De kosten voor het benodigde papier waren
hierbij niet inbegrepen. Een paar keer werkten Galle en Plantijn als uitgevers
samen aan een project. Dan deelden ze de werkzaamheden en de kosten van de
productie en verdeelden ze de gedrukte oplage. Logischerwijs drukte Galle dan
de prenten en Plantijn de tekst. Wie de platen aanleverde en wie het benodigde
papier was per project verschillend.120
Meer prentuitgever-graveurs hadden een min of meer vaste boekdrukker om
teksten bij hun prenten te laten drukken. Zo werkte Crispijn de Passe vanaf
1604 regelmatig samen met de boekdrukker Jan Jansz in Arnhem.121
Het drukken van tekst en prent kon ook beide worden uitbesteed. De rederijkerskamer de Witte Acoleyen in Leiden liet in aanloop van de rederijkerswedstrijd die zij in 1596 organiseerde twee koperplaten vervaardigen door graveur Jacques de Gheyn II, één met het blazoen van de kamer om af te drukken
op de uitnodigingen voor de reguliere wedstrijd en één plaat met een zotskap
ter introductie van een apart zotten-onderdeel. [5 30,31] Het drukken van de
platen werd uitbesteed aan Pieter Bailly (1554-na 1604). De van oorsprong als
schrijfmeester opgeleide Bailly bekleedde de functie van pedel aan de Universiteit van Leiden. In 1595 verleende de universiteit hem toestemming om ramen in het dak van zijn woning te maken voor meer licht in huis zodat Bailly
daar de ‘constpersse’ kon installeren waarmee hij onder andere werkte voor de
academiedrukker, de firma Raphelengius. Het werd Bailly ook toegestaan een
kleine winkel te openen aan de universiteitspoort. De Witte Acoleyen gaven
Bailly de opdracht voor het maken van driehonderd afdrukken van elke plaat
119 Imhof 2014, p. 17.
120 Bowen & Imhof 2008, pp 248-250, 256-278, 288, 286-311 en appendix V, pp
393-428.
121 Veldman 2001a, pp 154-156.



30 | Jacques de Gheyn II, Blazoen van de Witte Acoleyen,
gravure, 112 x 84 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-POB-9944

31 | Jacques de Gheyn II, Narrekap met de wereld, gravure,
58 x 56 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, Amsterdam,
Rijksmuseum, 332 D 13/RP-P-1987-67b
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van De Gheyn. De tekst van de kaarten en mee te sturen reglementen werden
in opdracht van dezelfde rederijkerskamer gezet en gedrukt door de in Leiden
werkzame boekdrukker Cornelis Symonsz. Helaas zijn de gedrukte uitnodigingen en reglementen niet bewaard gebleven.122
1.4.3 Het samenvoegen van tekst en beeld
Als tekst en beeld moesten worden samengevoegd vergde dat een goede organisatie.123 Wanneer hoogdruk en diepdruk moesten worden geïntegreerd op
één vel papier konden de boek- en plaatdrukker niet tegelijk aan de slag. In
de meeste gevallen werd de tekst eerder gedrukt dan de gravures of etsen. De
plaatdrukker wachtte op de vellen met hoogdruk die hem vanuit de werkplaats
van de boekdrukker moesten worden aangeleverd. Dit betekende ook dat stapels bedrukt papier van de ene naar de andere werkplaats moesten worden gebracht, met alle risico’s van dien. Verder had de zetter van de tekst bij het maken
van de drukvormen rekening te houden met de grootte en toekomstige positie
van de prenten. De plaatsen tussen de tekst waar prenten moesten komen werden in de drukvormen gevuld met ‘wit’. Dat zetmateriaal was lager dan de letters waardoor het bij het drukken niet in aanraking kwam met de degel van de
drukpers. Na het drukken van de tekst vulde de plaatdrukker de vrijgehouden
plekken op. Er waren daarbij meerdere werkwijzen mogelijk. Bij één werkwijze
legde de plaatdrukker steeds een met tekst bedrukt (ongevouwen) vel papier op
een laag vilt op de plaatpers en plaatste hij één of meer koperplaten ondersteboven op de uitsparingen tussen de tekst. Na het afdekken met een laag vilt werd
het geheel tussen de twee rollen van de pers door gedraaid. Het vilt zorgde voor
de benodigde veerkracht. De drukker moest opletten dat hij elke prent op de
goede pagina drukte, netjes tussen de tekst, haaks en in de juiste richting. Daarbij werden fouten gemaakt. Een prent die op een verkeerde pagina was gedrukt,
werd wel beplakt met een afdruk van de prent die daar had moeten staan.
Eenvoudiger dan het drukken van tekst en beeld op één vel papier was het
drukken van tekst en beeld op afzonderlijke bladen die ná het drukken werden
samengevoegd. Een korte of lange begeleidende tekst in boekdruk kon aan of
onder een prent worden geplakt. In boeken was het een optie om de afzonderlijk
gedrukte prenten op maat te knippen en in de daarvoor opengelaten plaatsen
op de pagina’s te plakken.124 Over het algemeen werden de bladen met prenten
echter ingevoegd tussen de tekstbladen. Bij het drukken van prenten op afzon122 Prinsen 1904, pp 474-475. Voor de prenten van Jacques de Gheyn II zie Filedt
Kok 1990-I, p. 263; Filedt Kok 1990-II, nrs 301, 301a en New Hollstein Dutch, J. de
Gheyn II, pp xxix, xxxi en nrs 256, 257. Over Pieter Bailly zie Molhuysen 1913-1924,
dl 1, p. 93 en Wurfbain 1988, pp 49-50.
123 Voor het drukken van boekdruk met gravures of etsen op één vel papier
of het samenvoegen van afzonderlijke bladen zie Verkruijsse 2003; Gaskell 2004;
Verhoeven & Verkruijsse 2008, pp 147-149; Bowen & Imhof 2008, pp 25-27 en p. 112,
noot 118; Stijnman 2012, pp 366-368; Griffiths 2014, p. 324 en Griffiths 2016, pp 182185.
124 Zie hiervoor Stijnman 2012, p. 44 en Griffiths 2016, p. 182.
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derlijke bladen werd met het oog op het inbinden voldoende marge gelaten om
één zijde van het blad in de kneep als kim rond de tekstbladen te kunnen vouwen. Anders werd er een extra strook papier aan de bladen gemonteerd. De illustraties werden meestal ingebonden volgens de nummering op de prenten, het
‘register der figueren’ of de instructie ‘voor den boeck-binder’. [5 32] Een derde
optie voor het samenvoegen van tekst en beeld in boeken was om één of enkele
katernen met tekst vooraf te laten gaan aan een serie prenten.
Bij het drukken van teksten en prenten op afzonderlijke bladen konden teksten plaatdrukker tegelijk en op verschillende plaatsen aan de slag. Ze hoefden
niet op elkaar te wachten. Het drukproces was korter en overzichtelijker. Maar
er waren nog andere redenen om tekst en beeld op afzonderlijke vellen te drukken. Zo kon een prent met begeleidende tekst te groot in afmeting zijn om alles
op één vel papier als één geheel te kunnen drukken. De elementen werden dan
in delen gemaakt en aan elkaar gezet. De tekstonderdelen werden samen op een
vel papier gedrukt dat niet zelden voor de montage van de prent moest worden
versneden. [5 33,34] De onderdelen van een grote prent met tekst konden soms
op meerdere manieren worden samengevoegd.125 Een andere reden om de tekst
los van de prent te drukken kon zijn dat de uitgever de tekst wilde aanbieden in
verschillende talen. De koper kon dan bepalen met welke tekstversie de prent
of prentserie moest worden gecombineerd. [5 35]
Een voordeel van het opnemen van een prent op een apart blad in een boek
was dat de afmetingen van deze prent groter konden zijn dan het betreffende
boek. Een dergelijke grote prent werd ingebonden en één of meerdere keren
gevouwen. [5 36] Een specifieke soort ‘uitklapbare’ boekillustraties zijn de zogenaamde ‘throw-outs’. Deze bladen met prenten werden zo ingevoegd dat wanneer ze werden uitgeklapt - niet een gedeelte van de prent, maar de gehele
voorstelling naast het boek te zien was. Op deze manier konden tekst en beeld
samen worden bestudeerd.126 Kleine illustraties kwamen buiten de collatie van
een boek terecht wanneer de voorstellingen op één plaat waren gegraveerd en/
of op dezelfde vellen papier waren afgedrukt. Na het drukken werden de vellen
versneden en de losse prenten ingevoegd.127 [5 37]
Een mogelijkheid die ontstond als de prenten op afzonderlijke bladen werden
gedrukt, was dat zij ook zonder de tekst konden worden verspreid en dat de
tekst mét, maar voor een lager bedrag ook zonder prenten kon worden verkocht. Er werden zo verschillende uitgaven van een boek gecreëerd. De door
Plantijn in 1582 uitgegeven Franstalige editie van Descrittione di tutti i Paesi Bassi
van Guicciardini bijvoorbeeld - La description de tous les Pais-Bas - kostte 7 gulden
inclusief vier prenten in het voorwerk en 78 kaarten en topografische prenten.
Zonder deze prenten in diepdruk - uitsluitend met de kaart der Nederlanden
- werd het werk verkocht voor 2 gulden en 10 stuivers.128 Exemplaren van de in
125 Zie de plakinstructie voor de Kaert Figuratief van Delft; Amsterdam,
Rijksmuseum: RP-P-AO-11-93.
126 Zie over deze ‘throw-outs’ ook Gaskell 2004, pp 226-227.
127 Zie Verkruijsse 2003, pp 12-13 over de Afbeeldinge van’t nieu Romen, 1661.
128 Voet 1980-1983, dl 3, PP 1278-1279 en Deys e.a. 2000, pp 40-45, nrs 6-7.



32 | Instructie voor de boekbinder, in: Jan Jansz Orlers,
Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien, 1610
(colofon 1611), fol. 2E2v. Amsterdam, UB, KF 61-34
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33 | Anoniem, uitgegeven door Claes Jansz Visscher, Kaart
van het beleg van Sas-van-Gent door het Staatse leger onder
Frederik Hendrik, begonnen 28 juli, veroverd 5 september 1644,
ets, 435 x 542 mm, met Nederlandse tekst in boekdruk,
in zes genummerde kolommen (laatst vermelde datum 8
augustus 1644). Amsterdam, UB, HB-KZL O.K. 106

34 | Onversneden tekstblad bij de Kaart van het beleg van
Sas-van Gent, zes genummerde kolommen, in twee delen
gedraaid boven elkaar gedrukt (laatst vermelde datum 8
augustus 1644), 390 x 305 mm. Amsterdam, Rijksmuseum,
RP-P-OB-81.537B
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35 | Onversneden tekstblad bij een latere uitgave van de
Kaart van het beleg van Sas-van Gent, links de tekst in het
Nederlands en rechts de tekst in het Frans (met laatst
vermelde datum 5 september 1644), 430 x 299 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-81.538
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36 | Zacharias Heyns, Const-thoonende juweel, Zwolle 1607,
met uitvouwbare prenten. Amsterdam, UB, O 62-2368
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37 | Onversneden blad met negen genummerde boekillustraties en een titelpagina voor een onbekend boek over de
rooms-katholieke leer, Antwerpen 1738, ets en gravure, 215
x 319 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1921-845

1587 bij Plantijn verschenen Vyftich meditatien van de gantsche historie der Passie
en Cinquante meditations de toute le histoire de la Passion van Franciscus Costerus
werden zonder illustraties verkocht voor 6 of 7 stuivers en mét de vijftig etsen
van Pieter van der Borcht voor 2 gulden en 5 stuivers.129
Natuurlijk kwamen ook de eerdergenoemde prenten die een uitgever bij een
collega had besteld buiten de collatie terecht, net als de prenten die op initiatief van een boekverkoper of consument worden toegevoegd. Zo nodig werden
deze prenten geplakt op extra ingebonden blanco bladen.
1.4.4 Het illustreren in delen, edities en uitgaven
De benodigde oplage van een boek werd in één keer gedrukt, maar het was niet
noodzakelijk om deze oplage in één keer te illustreren. Uit het archief van Plantijn blijkt dat na het drukken van de tekst niet alle exemplaren van het boek
werden geïllustreerd, maar dat van tijd tot tijd een deel van de oplage van prenten werd voorzien. Op deze manier betaalde de uitgever niet voor het drukken
van prenten voor boeken die misschien nooit zouden worden verkocht en sleten de koperplaten niet onnodig. De kosten voor het drukken van de prenten
werden zo ook gespreid. Bovendien was een plaatdrukker sneller klaar met een
kleinere opdracht.130 Het drukken van de illustraties met tussenpozen kon tot
gevolg hebben dat er verschillen waren tussen de prenten in één boekeditie. In
de periode tussen het illustreren van het ene deel van de oplage en het drukken
van de prenten in het andere deel kon een koperplaat zijn bijgewerkt, aangepast
of zelfs vervangen. In verschillende exemplaren van dezelfde editie waren dan
verschillende staten van dezelfde prent of zelfs verschillende prenten te vinden.
Variaties tussen de prenten in één editie ontstonden ook wanneer tijdens het
129
130

Bowen & Imhof 2008, pp 221-222, 224.
Bowen & Imhof 2008, pp 25-26 en Griffiths 2016, pp 184-185.
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drukken tegelijkertijd twee of meer drukvormen werden gebruikt voor één afbeelding. De koperplaten werden naast elkaar of om-en-om gebruikt om het
drukproces te versnellen.
De genoemde verschillen tussen de prenten in boeken waren niet bedoeld om
twee of meer uitgaven van een editie te creëren. In andere gevallen werd de oplage van een gedrukt werk juist wél met dat doel in delen geïllustreerd. In 1570
en 1571 verdeelde Plantijn de gedrukte oplagen van de Horae beatissimae Virginis
Mariae en de Humanae salutis monumenta elk in twee uitgaven. Er werden exemplaren geïllustreerd met alleen de voorstellingen en er werden exemplaren
gemaakt waarin een extra ornamentrand om deze gravures werd gedrukt.131
Vanaf 1573 publiceerde Plantijn getijdenboeken, missalen en brevieren in verschillende formaten waarbij elke editie werd opgesplitst in een aantal exemplaren geïllustreerd met houtsneden en een aantal exemplaren geïllustreerd met
prenten in diepdruk. Van de 2200 exemplaren van een brevier in kwarto die
Plantijn in januari 1575 naar Spanje verscheepte waren er 1900 geïllustreerd met
houtsneden en 300 met kopergravures. De exemplaren met houtsneden - de
facto zeven houtsneden en een gravure - kostten 3 gulden, die met acht gravures
4 gulden. Van een brevier in folio, waarvan de exemplaren in oktober 1575 naar
Spanje werden gezonden, waren er 1083 geïllustreerd met houtsneden en 117
met gravures. De prijzen van de beide uitgaven zijn niet bekend.132 Onder Jan
Moretus werd deze praktijk van illustreren voortgezet. De vraag naar boeken
met gravures en etsen werd steeds groter, zo ook het deel van de oplage van het
boek dat werd geïllustreerd met prenten in diepdruk.133
1.5 Locatie, markt en stadsgilde
Een uitgever had bij het opzetten van zijn bedrijf en het bepalen van zijn beleid rekening te houden met alle praktische en technische bezwaren die er waren wanneer hij gebruik wilde maken van verschillende grafische technieken.
Hij moest vaststellen of het hem problemen opleverde wanneer hij prenten
en boekdruk zou combineren. Het beleid van de ondernemer werd echter nog
door andere zaken bepaald, zoals door de locatie van zijn bedrijf, de markt die
hij van daaruit kon bedienen en de regels binnen de bedrijfstak in de betreffende plaats. Deze zaken konden een ondernemer aanmoedigen of juist belemmeren om bepaalde keuzes te maken.
Een goede ondernemer kende de markt en zag de mogelijkheden en beperkingen, hij kende de infrastructuur en voorzieningen ter plaatse en hield rekening
131 Voet 1980-1983, PP 588, 1365-1368. Zie hierover Bowen 2003 en Bowen &
Imhof 2008, pp 107-113.
132 Bowen & Imhof 2008, pp 135-136; Voet 1969-1972, dl 2, pp 203, 381 en Voet
1975, pp 386-387. Voor deze en andere voorbeelden zie ook Voet 1980-1983, dl 1, pp
822-824, 827, 829, 832-835 (de brevieren), dl 4, pp 1680, 1685-1686, 1688, 1689, 1690,
1697, 1699-1702 (de missalen) en pp 1769-1773 (de getijdenboeken). Zie voor de
getijdenboeken ook Bowen 1997, pp 234-258. Zie verder Voet 1980-1983, dl 2, pp 890,
892, 894, 895 (m.b.t. Petrus Canisius, Manuale catholicorum).
133 Bowen 1996; Bowen & Imhof 2001 en Imhof 2014, dl 1, pp LXXV-LXXVI.
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met zijn concurrenten. De markt voor het geïllustreerde boek was niet overal
even groot. Het transport van met tekst bedrukte vellen naar een plaatdrukker
was niet overal even makkelijk en betaalbaar. En als een collega de beoogde
doelgroep reeds met cartografische en geografische werken bediende, was het
misschien beter een ander segment van de markt te kiezen of te verhuizen.
Zo’n situatie was aan verandering onderhevig. Soms deden zich opeens nieuwe
mogelijkheden in de markt voor omdat er een collega overleed. Ook politieke gebeurtenissen konden de omstandigheden wijzigen. In politiek en religieus turbulente jaren hadden uitgevers en drukkers bijvoorbeeld te maken met
strengere censuurmaatregelen van kerk en staat. De Val van Antwerpen in 1585
en de afsluiting van de monding van de Schelde door de opstandelingen uit de
Noordelijke Nederlanden - waardoor de haven van Antwerpen vanuit de zee
onbereikbaar werd - waren een keerpunt in de geschiedenis van de stad. Ze veroorzaakten een uittocht van Vlamingen en Brabanders naar het noorden. De
rol van Antwerpen als belangrijkste productie- en distributieplaats van drukwerk werd begin zeventiende eeuw overgenomen door Amsterdam.
De burgers van een stad waren verplicht zich aan te sluiten bij het gilde van
de beroepsgroep waarin zij werkten. Elk gilde behartigde de economische en
sociale belangen van hun leden. Hun regels en richtlijnen gaven een kader waarbinnen elke persoon en onderneming in de stad geacht werd zich te bewegen.
Deed men dat niet dan werd hij of zij door het gilde teruggefloten. Aan de andere kant waren de stadsgilden ontstaan uit en bleven zij zich veranderen met
de werksituatie in de betreffende stad. Net als een ondernemer, die zich niet
alleen liet leiden door de locatie van zijn bedrijf maar zijn locatie ook koos op
basis van zijn wensen, behoeften en mogelijkheden.
1.5.1 Clustering en profilering
Het boek- en prentbedrijf waren met elkaar verbonden, vaak ook door de nabije
ligging van de ondernemingen. De ondernemers stelden vergelijkbare eisen aan
hun locatie en bedienden voor een deel dezelfde markt. In Antwerpen en Amsterdam konden ondernemingen gebruikmaken van een goed ontwikkeld nationaal en internationaal transport- en handelsnetwerk. In Antwerpen vestigden
de meeste boek- en prentbedrijven zich in de hoek van de Lombardenvest, Kammenstraat en Steenhouwersvest en bij de Nieuwe Beurs. In Amsterdam waren de
bedrijven vooral gevestigd op en rond het Damrak, de Dam en in de Kalverstraat.
Leiden en Den Haag hadden als universiteitsstad en hofstad een eigen karakter.
Daar vestigden de bedrijven zich bij de Academie en op en rond het Binnenhof.134
De vestiging van een onderneming in de nabijheid van andere boek- en prentbedrijven had verschillende voordelen. Een ondernemer kon dan gebruik maken van de opgeleide arbeidskrachten ter plaatse - van zetters, prentontwerpers,
graveurs tot drukkers - en gebruikmaken van dezelfde leveranciers bij het bestellen van bijvoorbeeld het benodigde papier of de noodzakelijke houtblokken
134 Orenstein, Leeflang e.a. 1993, p. 168. Zie ook Keblusek 1997; Van der Stock
1998, pp 60-61, 68-69; Bouwman e.a. 2008, pp 200-201; Kolfin 2011, pp 13-15, 50.
Verder Griffiths 2016, p. 223 en Rasterhoff 2017, pp 92-96, 134-137.
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of koperplaten. Hij profiteerde van de kennis en kunde die in de stad of regio
aanwezig waren. De mogelijkheden voor samenwerking waren legio en de reisen transportkosten bleven relatief laag.135
Maar, hoe meer bedrijven in elkaars nabijheid, hoe groter de noodzaak voor
een bedrijf om zich te profileren ten opzichte van anderen. Dit leidde tot
arbeidsverdeling, specialisatie en productdifferentiatie, maar het betekende
niet per se een scheiding tussen het boekbedrijf enerzijds en het prentbedrijf
anderzijds. Uitgevers probeerden zich met hun producten te onderscheiden
van hun buren. Dat kon ook door je bijvoorbeeld als enige te richten op geïllustreerde werken of prentboeken. Accenten in een fonds of assortiment
groeiden uit tot specialismen. Andere uitgevers zochten een niche in de
markt, bijvoorbeeld een product waar vraag naar was maar dat nog niet door
collega’s werd geleverd. Concurrentie binnen een bepaalde productgroep zette aan tot vernieuwing. Er werd ook met elkaar geconcurreerd op prijs en
kwaliteit.136
Er waren manieren om concurrentie tegen te gaan. De ene uitgever zocht naar
samenwerking met zijn directe concurrent. De andere uitgever kocht houtblokken en koperplaten op zodat zijn rivaal daar niets mee kon doen. Een derde
manier om eigen publicaties tegen concurrenten te beschermen, was met een
privilege. In de Noordelijke Nederlanden benaderde een auteur, graveur of uitgever daarvoor de Staten-Generaal of de Staten van Holland. Een privilege
verbood anderen in de Republiek om hetzelfde werk zonder toestemming uit
te geven, te drukken en/of te verkopen. Het alleenrecht gold meestal voor een
periode van zes tot vijftien jaar. Voor zowel boeken als prenten werden privileges verleend. Enkele uitgevers verwierven een privilege voor hun werk.137
1.5.2 Van Sint-Lucasgilde tot zelfstandig boekengilde
De ondernemers waren ook via het gilde met elkaar verbonden. In veel steden
waren zij die werkzaam waren in het boek- en prentbedrijf in eerste instantie
gehouden zich te verbinden aan het kunstenaarsgilde of Sint-Lucasgilde, zo
ook in Amsterdam. Ik zal deze stad hier als voorbeeld nemen.
Onder het gilde in Amsterdam vielen vanaf 1579 de schilders, glazeniers,
beeldsnijders, figuursnijders, borduur- en tapisseriewerkers, leemwerkers en
‘alle andre die haer metter penseel ofte metter verwe generen’. Boekverkopers
en binders werden geacht lid te zijn omdat zij zich van ‘penseel en quast’ bedienden. In een amplificatie op het gildereglement van januari 1621 worden ook
de ‘boecke-binders ende verkoopers’ expliciet genoemd en worden naast de figuursnijders ook nadrukkelijk de plaatsnijders vermeld. Boek- en prentdrukkers - ‘alle de gene, die hen mette pers generen’ - werden niet beschouwd als

135 Over ‘spatial clustering’ zie ook Rasterhoff 2017, pp 22-24.
136 Zie hierover ook Kolfin 2011; Boers 2012, pp 16-33 en Rasterhoff 2017.
137 Over boekprivileges zie Van Eeghen 1960-1978, dl V-1, pp 193-236; Hoftijzer
1990 en Hoftijzer 1993. Over het verlenen van privileges voor prenten zie Orenstein
2006, pp 313-346 en Kolfin 2011, pp 25-30.
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volwaardig lid. Zij betaalden als inkomstgeld geen 5 maar 3 gulden.138
De regels van het Sint-Lucasgilde bepaalden wanneer iemand als zelfstandig meester aan de slag mocht en vertelden bijvoorbeeld hoeveel leerlingen een
ondernemer mocht hebben. De combinatie van allerlei beroepen binnen het
Lucasgilde had echter tot gevolg dat er verder weinig expliciete regelgeving was
aangaande het boek- en prentbedrijf.139 Vanuit het gilde in Amsterdam was er
in ieder geval geen beletsel om een bedrijf op te zetten gericht op het maken,
uitgeven en/of drukken van tekst én beeld. Het gilde bevorderde als sociaal
netwerk juist het professioneel contact tussen de ondernemers in het boek- en
prentbedrijf.140 Conflicten tussen leden werden binnen het gilde opgelost.
Door de toename van het aantal uitgevers en drukkers en hun onderlinge concurrentie groeide de behoefte aan regelgeving die beter was afgestemd op de
betreffende bedrijfstak. In 1616 verzochten de boekdrukkers in Amsterdam om
met de boekverkopers en binders ‘in een gilde te koomen’. Ze benadrukten de
noodzaak om richtlijnen op te stellen en kwamen met tien ontwerpreglementen.
Volgens hun eerste artikel bijvoorbeeld mochten de Amsterdamse boekverkopers
hun uitgaven niet buiten de stad laten drukken zonder eerst te overleggen wat de
mogelijkheden in de stad waren. Het verzoek van 1616 en de voorgestelde reglementen van de drukkers werden uiteindelijk afgewezen.141
Pas in 1662 maakten de boekverkopers en binders in Amsterdam zich los van
het Sint-Lucasgilde om zich samen met de boekdrukkers in een eigen gilde te
verenigen. De leden betaalden voor het nieuwe gilde evenveel inkomgeld en
jaargeld als voor het Lucasgilde.142 Zeer interessant is de discussie die ontstond
tussen het nieuwe gilde en het oude Sint-Lucasgilde over de vraag waar de
prentdrukkers en prentverkopers zich moesten aansluiten. Volgens het tiende
artikel van het reglement van het boekverkopersgilde, opgesteld in november
138 Van Eeghen 1969, pp 66-67 en Rasterhoff 2017, p. 106. Voor de
gildereglementen zie de Handvesten ofte Privilegien ende octroye […] der stad
Amstelredam, derde stuk (1748), pp 1366-1374. Voor de opmerking dat boekverkopers
en binders geacht werden lid te zijn omdat zij zich van ‘penseel en quast’ bedienden
zie Amsterdam, UB: Stichting Bibliotheek van het Boekenvak, Archief van het
Amsterdams Boekverkopersgilde, inv. 56: Aenmerckinge op het request vande ses
overluyden van St Lucas Gilt.
139 Rasterhoff 2017, pp 107-109.
140 Voor het gilde als sociaal netwerk zie ook Van der Stock 1998, p. 110.
141 Amsterdam, UB: Stichting Bibliotheek van het Boekenvak (BKVB), Archief
van het Amsterdams Boekverkopersgilde, inv. 56 (1616): Aen mijn EE Heeren, de
heeren Burgemeesteren ende die van den Gerechte der stadt Amstelredam. Zie ook
Van Eeghen 1965, p. 102 en Rasterhoff 2017, pp 106-107.
142 Over de hoogte van het inkomgeld en jaargeld zie Amsterdam, UB: Stichting
Bibliotheek van het Boekenvak, Archief van het Amsterdams Boekverkopersgilde,
inv. 56: Extract uijt het register vande willekeuren der stadt Amstelredam getekent
met de letter N; Van Eeghen 1965, p. 104 en vergelijk de Handvesten ofte Privilegien ende
octroye […] der stad Amstelredam, derde stuk (1748), pp 1217-1218 (artikel IV en VII) en
1368 (artikel 4).
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38 | Titelpagina van de reglementen van het
boekverkopersgilde, Amsterdam 1716. Rijksmuseum, KOG
O-524 [15]

1663, ‘sal mede niemant, hy sy kaert of plaet-drucker of ander, de druck-pars
mogen gebruyken, ten zy dat hy al vooren is poorter of borger deser stede, en
’t gild hebbe voldaen’.143 Toen het boekverkopersgilde daarop een aantal kunsten kaartverkopers sommeerde lid te worden ontstond er onenigheid met het
Sint-Lucasgilde. Op 13 maart 1664 werd bepaald dat ‘speelkaertmakers, en de
papiere konst oft prent winckeliers, de pars ghebruyckende’ nu en in de toekomst mochten kiezen tot welk gilde ze wilden behoren. Het merendeel van
hen koos in 1664 voor het boekverkopersgilde. De plaatsnijders werden nergens
expliciet vermeld en bleven mogelijk aan het Lucasgilde verbonden. Over de
verkopingen van papierkunst en kunstplaten werd op 8 juni 1666 besloten dat
zij zouden vallen onder het gilde waarbij de betrokkenen waren aangesloten.144
Toen het boekverkopersgilde in 1716 zijn reglementen liet drukken presenteerde het zich als het ‘boek- en konstverkoopers, nevens boek-kaart-plaatdrukkers, en boek-binders gilde’.145 [5 38]
De discussie tussen het Sint-Lucasgilde en het boekverkopersgilde - welke personen zich waar moesten aansluiten - was een prestigekwestie en een
geldkwestie: meer leden betekende voor een gilde meer inkomsten uit lidmaatschapsgelden. Maar de discussie en de uiteindelijke keuzevrijheid voor speelkaartenmakers en prentverkopers-drukkers kwam ongetwijfeld ook voort uit
de werksituatie in de stad. Er was blijkbaar voor beide opties wat te zeggen.
De oprichting van een zelfstandig gilde in 1662 betekende in elk geval geen
scheiding tussen het boek- en prentbedrijf. Eerder ontstond er een scheiding
tussen het prentmaken enerzijds en het prentuitgeven, -drukken en -verkopen
anderzijds of (zoals ook zal blijken in paragraaf 1.6.1) tussen enerzijds de kwalitatief hoogwaardige kunstprenten, gemaakt en verkocht door schilders om
hun artistieke en esthetische waarde en anderzijds de zakelijke en informatieve
prenten en eenvoudige grafiek, gepubliceerd en gedistribueerd door prentuitgevers en boekverkopers. Met de vrijheid om te kiezen tussen beide gilden was
er nog steeds ruimte voor allerlei typen ondernemingen op het grensvlak van
boek- en prentbedrijf. Vermoedelijk is die ruimte er geweest in de meeste steden in de Nederlanden. In Delft, waar Nicolaes de Clerck werkte, waren alle
ondernemers in het boek- en prentbedrijf de gehele zestiende en zeventiende
eeuw met elkaar verbonden in het Sint-Lucasgilde.
143 Handvesten ofte Privilegien ende octroye […] der stad Amstelredam, derde stuk
(1748), p. 1218.
144 Handvesten 1748, pp 1220 (artikel IV), 1371 (artikel 16) en Amsterdam,
UB: Stichting Bibliotheek van het Boekenvak, Archief van het Amsterdams
Boekverkopersgilde, inv. 56: Extract uyt het register vande willekeuren der stad
Amstelredam getekent met de letter O en idem, De overluyden vant boeckvercoper
ende boeckdruckers gilt […] 15 febr. 1664. Zie ook Van Eeghen 1965, pp 105-106 en
Van Eeghen 1969, pp 93-95.
145 Ordonnantie voor het boek- en konstverkoopers, nevens boek-kaart-plaatdrukkers, en
boek-binders gilde deser stede Amstelredamme. Amsterdam, 1716. Vergelijk de Ordonnantie
voor het boek- en konstverkoopers, nevens boeck-kaert-en plaet-drukkers, mitsgaders boeckbinders, papier en penneverkoopers gilde deser stede ‘s Gravenhage. Den Haag, 1702.
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1.6 De distributie van boeken en prenten
De verspreiding en verkoop van boeken en prenten liepen langs dezelfde kanalen. In allerlei middelgrote en grote steden waren boek- en prentwinkels. Op
het Binnenhof in Den Haag stonden marktkramen van boek- én prenthandelaren.146 Daarnaast bestond er een levendige ambulante handel van allerlei teks
tueel en visueel drukwerk. Straatverkopers, kramers en omlopers verspreidden
pamfletten, nieuwstijdingen, almanakken, liedteksten en eenvoudige verhalen,
maar ook bescheiden ‘constprenten’, kaarten en nieuwsprenten, heiligenprenten, gedrukte vaantjes, als ook koningsbrieven en papieren kronen voor het
feest van Driekoningen.147 [5 39]
Voor de internationale handel waren ook de beurzen van belang. De voornaamste beurs was de Buchmesse die elk voor- en najaar plaatsvond in Frankfurt. De Buchmesse was belangrijk voor het boekbedrijf maar evenzeer voor de
prent- en kaarthandel. Boekverkopers én prenthandelaren bezochten de beurs
of stuurden een agent om de zaken af te handelen.148 Al in 1520 verwonderde
de humanist Johann Cochlaeus zich er niet over dat er prenten in Frankfurt
werden aangeboden. Het was hem alleen opgevallen dat er dat voorjaar weinig
werk van Albrecht Dürer te vinden was terwijl de prenten van Lucas van Leyden ruim vertegenwoordigd waren. Cochlaeus schreef erover op 5 april 1520 in
een brief aan Willibald Pirckheimer, een vriend van Dürer.149
De graveurs en uitgevers Hendrick Goltzius en Jacques de Gheyn II lijken
hun prentproductie op de halfjaarlijkse beurs in Frankfurt te hebben afgestemd. Goltzius’ Huwelijksfeest van Cupido en Psyche was te koop op de Buchmesse van 1587. De Vlaamse humanist Dominicus Lampsonius schreef een brief
aan Abraham Ortelius waarin hij vroeg of hij één van de afdrukken van de prent
kon kopen die de cartograaf in Frankfurt had verworven.150 In 1604 schreef de
schilder en schrijver Karel van Mander in zijn Schilder-boeck dat Goltzius zijn
zesdelige serie over het leven van Maria in korte tijd graveerde ‘willende reedt
wesen tegen een Franckfoortsche Mis oft Marct’.151 Jacques de Gheyn II liet
begin maart 1592 per brief aan ene Ysbrandt Willems weten dat hij druk doen146 Kossmann 1932; Orenstein 1996, pp 135-136 en Keblusek 1997, pp 64-71.
147 Over de ambulante handel van boeken en prenten zie onder meer Salman
2006; Harms 2007; Harms e.a. 2013; Salman 2014 en Griffiths 2016, pp 375-391. Zie
voor afbeeldingen van straatverkopers ook Buijnsters-Smets 2012. Een koningsbrief
was een prent met 16 of 32 figuren - van zot tot koning - die moesten worden
uitgeknipt. Ze werden gebruikt bij het ‘koning-trekken’. Voor voorbeelden van
koningskronen en koningsbrieven zie Van der Waals 2006, pp 46-47.
148 Voor prenten en prenthandelaren op de Buchmesse in Frankfurt zie onder
andere Paisey 2006, pp 54-61 en Griffiths 2016, pp 289-290. Voor de prentverkoper
Clement de Jonghe op de Buchmesse zie ook Laurentius 2010, p. 79 en Van der
Coelen 1998a, p. 239. Zie verder Wuestman 1998, p. 175 en Kolfin 2011, p. 47.
149 Landau & Parshall 1994, p. 349; Cornelis & Filedt Kok 1998, p. 20 en Leeflang
2014, p. 125.
150 Orenstein, Leeflang e.a. 1993, pp 180, 198, noot 120.
151 Van Mander 1604, fol. 2N4v en Miedema 1993, pp 52-55.
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Marskramer met drukwerk, koningsbrieven en vaantjes, ets, in:
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de was met de serie Christus, de apostelen en Sint-Paulus. De apostelen moesten
over een maand klaar zijn zodat ze op ‘pelgrimage’ naar Frankfurt konden. Het
is maar goed dat hun reis in de zomer zal plaatsvinden, zo schreef De Gheyn
met enige humor, want hij graveerde de apostelen zonder schoenen aan hun
voeten.152

40 | Salomon de Bray, Kunst- en boekwinkel, ca. 1650, pen
en penseel, beide 76 x 76 mm. Amsterdam, Rijksmuseum,
RP-T-1884-A-290 en RP-T-1884-A-291

1.6.1 De verkoop van prenten in boekwinkels
Boek- en prenthandelaren maakten bij de verspreiding en verkoop van boeken
en prenten niet alleen gebruik van dezelfde distributiekanalen, maar profiteerden ook van elkaars distributienetwerk. Prenten werden evengoed verspreid via
het netwerk van boekverkopers en verkocht in boekwinkels. Ook op dit punt
waren boek- en prentbedrijf dus met elkaar verbonden. Een uitgever als Chris
toffel Plantijn trad op als groothandelaar in boeken én prenten. Hij beschikte
over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk en kocht grote hoeveelheden prenten en kaarten van Antwerpse prentuitgevers en graveurs om ze te
verkopen aan handelaren in steden als Parijs, Frankfurt en Augsburg.153 Waarschijnlijk fungeerden nog veel meer boekverkopers als handelaar in prenten. Een
boekverkoper hoefde geen prenten uit te geven om ze te kunnen verkopen. Hij
kon prenten voor in zijn winkel op rekening aankopen. Als zakenman namen
boekverkopers logischerwijs die prenten in hun assortiment op waarvoor zij
potentiële klanten hadden. Zeker in plaatsen waar geen gespecialiseerde prentwinkels waren is de kans groot dat de plaatselijke boekverkoper tegelijkertijd
prentverkoper was. Hij had een divers assortiment aan drukwerk en trad op als
tussenpersoon bij wie boeken én prenten besteld en geleverd konden worden.154
Omstreeks 1650 maakte de schilder Salomon de Bray (1597-1664) twee tekeningen van een winkel waar zowel boeken, prenten als schilderijen werden
verkocht.155 [5 40] De wandkasten in de winkel zijn gevuld met gebonden
boeken en pakken papier (ongebonden werken of schrijfpapier). De gebonden boeken staan met de snede en de sluitingen naar voren, een opstelling die
in de eerste helft van de zeventiende eeuw nog gebruikelijk was. Bovenop één
van de kasten staan enkele globes. Er ligt ook een jakobsstaf of graadstok, een
belangrijk navigatie-instrument op zee. Daarbij liggen enkele opgerolde vellen
papier, mogelijk kaarten. Aan de muren van de winkel hangen plano-vellen met
152 Zie hierover Filedt Kok 1990-I, p. 239 en Orenstein, Leeflang e.a. 1993, p. 169.
153 Voor Plantijn als prenthandelaar zie Delen 1932 en Bowen & Imhof 2008, pp
37-38, 279-288, 305.
154 Over de verkoop van prenten in boekwinkels zie ook Griffiths 2016, pp 19,
292, 334, 371.
155 De tekeningen worden verschillend behandeld of afgebeeld, namelijk als
boekhandel, boek- en prenthandel of als kunsthandel; zie Heijbroek 1984, pp 2223; Van Selm 1992a, pp 33-34; De Jongh & Luijten 1997, p. 18; Breugelmans 2003, p.
61; Bouwman e.a. 2008, pp 216-217; Van der Waals & Van Gelder 1992, pp 14, 20;
Westermann 1996, p. 39; Van Gelder & Van der Veen 1999, p. 24; Bibliopolis 2003,
§2.3.2, p. 88; Hoftijzer 2010, p. 23; Van der Horst 2011, p. 51; Boers 2012, p. 15 en Van
de Wetering 2016, p. 24.
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tekst en beeld en verschillende ingelijste schilderijen of prenten. Op en tegen de
toonbank staan de gereedschappen van een boekbinder: een naaibank, blokpersen en een klopsteen met hamer.
Dat prenten onderdeel konden zijn van het assortiment van een boekwinkel komt ook naar voren in de discussie tussen het oude Sint-Lucasgilde te
Amsterdam en het nieuw opgerichte boekverkopersgilde in dezelfde stad. In
1666 was er opnieuw onenigheid over de vraag bij welk gilde de prentverkopers zich moesten aansluiten en werd de vraag gesteld wie de leiding moest
hebben over de openbare verkopingen van papierkunst en koperplaten. Niet
de uiteindelijke besluiten - prentverkopers mochten nog steeds kiezen tot
welk gilde ze wilden behoren en de verkopingen vielen onder het gilde waarbij de betrokkenen waren aangesloten - maar de aangevoerde argumenten
van het Sint-Lucasgilde en het boekverkopersgilde zijn hier relevant. Het
kunstenaarsgilde meende dat de artistieke kwaliteit van de door hun leden
verkochte prenten aanzienlijk hoger lag dan het winkelgoed van de ‘boekdruckers en boeckverkopers en eenige weynige printwinckeliers’ binnen het
boekverkopersgilde. Dientengevolge hadden zij geen grondige kennis van de
voornaamste papierkunst, in ieder geval ‘soo veel niet als [diegene] die deselve [prenten] door sijn eygen inventie maekt, en door lanckheyt van tijdt
versamelt heeft, als mede door haer dagelijcksen handel meestendeel altemael
de fraeyste papieren konstverkopers sijn, gelijck sulcks bij alle heeren die liefhebbers van raere papiere konsten sijn genoegh is bekent.’ Het boekverkopersgilde wees in haar reactie op de ongerijmdheden in het betoog van het
Sint-Lucasgilde: het kunstenaarsgilde beweerde in eerste instantie - en ten
onrechte - dat de boekdrukkers, boekverkopers en prentwinkeliers van het
boekengilde ‘klijne kennisse off wel geen gemeenschap weegens de schilders
papiere konst hebbe’, om vervolgens wel te verlangen dat de prentverkopers
onder het Lucasgilde zouden vallen. Het Lucasgilde schreef zelf dat zij ‘maer
gebouwen, Fransse printjes en kaertjens verkoopen, twelck het naeste is tot de
boeckverkopers, die alle dat selve mede in hare winckels hebben’.156
1.6.2 Handgeschreven lijsten, gedrukte catalogi en advertenties
Prent- en boekverkopers zullen vooral via handgeschreven lijsten zijn geïnformeerd over de prenten die zij van collega’s voor hun winkel konden afnemen.
Daarnaast waren er catalogi en advertenties die zij konden gebruiken om te
achterhalen wat het aanbod was. Dergelijke catalogi werden bijvoorbeeld gedrukt nadat er een Frankfurter Buchmesse was geweest. De Augsburgse boekverkoper Georg Willer liet vanaf 1564 catalogi drukken om te laten weten welke
werken hij na zijn bezoek aan de Buchmesse kon leveren. Vanaf 1568 worden
in verschillende van deze catalogi ook prentboeken, losse prenten en kaarten
156 Amsterdam, UB: Stichting Bibliotheek van het Boekenvak, Archief van
het Amsterdams Boekverkopersgilde, inv. 56 (1666): Copye van een request vande
overluyden van ’t St Lucasgilt aen de E. Heeren van den Gerechte van Amsterdam en
idem, Aende Eed. Groodtachtbare Heeren mijne Heeren van de Gerechte der stadt
Amsterdam. Zie ook Van Eeghen 1969, pp 100-101 en Wuestman 1998, pp 146-147.
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genoemd, eerst onder de rubriek ‘Kunst-stücke’, daarna als ‘typi aliquot aenei,
aliique libelli picturas tantum continentes’ (kopergravures en andere boeken
met alleen prenten). De genoemde prenten en prentreeksen in de catalogi van
Georg Willer betreffen voornamelijk gravures afkomstig uit Duitsland, de Nederlanden en Italië. Zo wordt in de catalogus van het najaar van 1571 de prent
genoemd die Philips Galle maakte van het in dat jaar onthulde standbeeld van
de hertog van Alva op de binnenplaats van de citadel te Antwerpen.157 In dezelfde catalogus staat een serie prenten over de vernietiging van de Toren van
Babel en de verstrooiing van het Joodse volk, gegraveerd door Philips Galle
naar ontwerp van Maarten van Heemskerck.158 In Willers catalogus bij de najaarsmis van 1573 zijn aparte rubrieken met ongekleurde en gekleurde kaarten
opgenomen: ‘Allerley Mappen und Landtafflen weiss zu Venedig gedruckt’ en
‘Allerley Mappen und Landtafflen, auff Duch gezogen und gemalt’.159
Ook de boek- en prentuitgever Cornelis Claesz in Amsterdam reisde regelmatig
naar Frankfurt en liet magazijncatalogi drukken om zijn aanbod bekend te maken bij collega-handelaren en particulieren. In zijn catalogus met Latijnse boeken
van eind 1603 of begin 1604 en in zijn catalogus van 1608 staat een rubriek ‘Libri
cum figuris in aere incisis’ (boeken met kopergravures). Binnen de rubriek met
historische werken worden ook nog verschillende wandkaarten, ‘mappae mundi’,
en atlassen genoemd. In de catalogi van andere jaren zijn de prentboeken te vinden in de rubrieken waar ze qua onderwerp thuishoorden.160
In 1609 drukte Cornelis Claesz een catalogus van de prenten die hij uitgaf.
In dit al vaker genoemde Const en caert-register werden de prenten beschreven
waarvan Cornelis de koperplaten bezat, niet de andere prenten waarvan hij
weliswaar een ‘goede sorteringe’ in zijn winkel had liggen maar die hij niet zelf
kon drukken. De catalogus was zeker te gebruiken voor particuliere kopers
maar werd uitgegeven om de verkoop en gros te stimuleren. Het merendeel van
de prenten in de catalogus was niet afzonderlijk geprijsd, maar opgenomen in
rubrieken, met een eenheidsprijs van 25 vellen voor 18 stuivers.161 Informatief
voor prent- én boekverkopers was ook de fondscatalogus van de firma Visscher
in Amsterdam, uitgegeven omstreeks 1680 en getiteld Catalogus van groote en
kleene land-kaerten, steden, print-kunst en boecken.162
Vanaf 1640 tot en met 1652 publiceerde de in Amsterdam werkzame boekuitgever Broer Jansz een halfjaarlijkse catalogus met de titels van ‘alle de boecken
soo hier te lande ghedruckt worden’. In advertenties in verschillende kranten
verzocht hij ‘alle boeck-verkoopers en boeck-druckers’ de titels van hun uitga157 New Hollstein Dutch, P. Galle, nr 504.
158 New Hollstein Dutch, P. Galle, nrs 103-124 en New Hollstein Dutch, M. van
Heemskerck, nrs 237-258.
159 Voor een overzicht van de prenten en prentseries in de catalogi van Willer zie
Paisey 2006, pp 54-61.
160 Voor de catalogi van Cornelis Claesz zie Van Selm 1987, pp 174-319. Zie ook
Schilder 2003, p. 21, ill. 1.27.
161 Van Selm 1987, pp 217-225.
162 Van der Coelen 1998a, pp 204-205, 305-306.
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ven te laten weten zodat hij ze kon noemen in zijn Catalogus Universalis die hij
uitgaf ‘tot gherief van de boeck-handelaers, ende alle liefhebbers’.163 [5 41] De titels in de Catalogus Universalis werden in verschillende rubrieken ondergebracht.
Tussen de Latijnse werken aangaande de theologie, geneeskunde, het recht en
zo meer en de boeken in moderne talen over diverse onderwerpen worden ook
allerlei rijk geïllustreerde werken, prentreeksen en prentboeken genoemd, als
ook een aantal zelfstandig uitgegeven prenten.164 Zo vinden we de Duitstalige
Wapenhandelinge van Jacques de Gheyn II terug die in 1640 werd heruitgegeven
door Johannes Janssonius in Amsterdam en in de catalogus van 1652 staat een
nieuwe uitgave van het eerste deel van ’t Light der teken en schilderkonst van Crispijn de Passe de Jonge.165 Daarnaast worden in de Catalogus Universalis verschillende atlassen genoemd, zoals in 1640 het Nouveau theatre du monde, uitgegeven
in drie delen door Johannes Janssonius en Henricus II Hondius, en in 1646
het vierde deel van het Toonneel des aerdrycs, oft Nieuwe atlas van Willem en Joan
Blaeu.166 Er worden ook losse kaarten, globes en historieprenten genoemd. Ze
waren verkrijgbaar bij - onder meer - Hendrick Hondius en Adriaen Matham
in Den Haag en Claes Jansz Visscher en Jacob Aertsz Colom in Amsterdam.167
163 Zie hierover De Kooker 1986.
164 Vergelijkbaar met de Catalogus Universalis van Broer Jansz zijn de term catalogues die in Londen vanaf 1668 vier keer per jaar verschenen met de titels van alle
nieuwe boeken. Vanaf 1680 is één van de categorieën waarin de titels werden verdeeld
‘Plates, Mapps, etc.’ Zie hierover Griffith 2016, p. 351 en Arber 1903-1906.
165 De Kooker 1986, Catalogus Universalis, cat. II (1641), nr 67 en cat. XVI (1652),
nr 182. Over de Wapenhandelinge zie New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nrs 340457. Over ’t Light der teken en schilderkonst zie Veldman 2001a, pp 337-340.
166 De Kooker 1986, Catalogus Universalis, cat. I (1640), nr 104 en cat. X (1646), nr
67a. Andere atlassen of delen daarvan worden genoemd in cat. I (1640), nrs 36, 52-53,
109; cat. II (1640), nr 63; cat. VI (1642), nr 51; cat. VII (1643), nr 61; cat. X (1646), nrs
25-26, 160; cat. XI (1647), nrs 32-33, 71-72, 152-153; cat. XIV (1650), nr 150; cat. XV
(1651), nrs 25, 76.
167 Zie bijvoorbeeld het Koninklijke paleis van Marokko, gegraveerd door Adriaen
Matham ‘in 5 groote platen met Duytsche ende Fransche beschrijvinghe’ (cat. XI,
1647, nr 149; New Hollstein Dutch, A. Matham, nr 51); de Belegering van Smolensk
‘van 10 voeten langh ende 5 Rhijnlandtsche voeten hoogh’, te bekomen bij Hendrick
Hondius in Den Haag (Catalogus Universalis, cat. IV, 1641, nr 106); de Belegering van
Hulst met een ‘curieuse caert van ’t landt van Waes ende Hulster-Ambacht’ van Claes
Jansz Visscher in Amsterdam (cat. X, 1646, nr 151; Hollstein Dutch, C.J. Visscher,
nr 237) en13 de ‘Yrlandsche Tyrannije, met de beschrijvinge daer by, in groot plano’
eveneens van Visscher (cat. VI, 1642, nr 106). Vergelijk voor de ‘Yrlandsche Tyrannije’
het pamflet van James Cranford getiteld Yrelandtsche traenen, 1642 (Amsterdam, UB:
Pfl. D.z.1a) en de prent Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-OB-81.508A. Voor kaarten
en globes zie twee kaarten van Oost- en West-Vlaanderen te krijgen bij Visscher (cat.
X, 1646, nr 150; vergelijk Van der Krogt 1985, A75 en Hollstein Dutch, C.J. Visscher,
nr 242) en de hemel en aardglobe van Jacob Colom met een diameter van 13 duimen
(cat. I, 1640, nr 198). Voor andere globes zie cat. XI, 1647, nr 70; cat. XI, 1647, nr 151
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Deze prentuitgevers vonden het dus zinvol om het verschijnen van hun prenten
op deze manier aan boekverkopers bekend te maken. Bijzonder is de genoemde
kaart van Holland uitgegeven door Colom in 1639. Deze kaart bestaat uit maar
liefst veertig bladen en meet in totaal circa 1,6 x 3 meter (1620 x 2990 mm).168
Voor boeken, atlassen en prentuitgaven werden ook advertenties in kranten
geplaatst. In 1624, 1633 en 1635 stonden er namens de graveur en prentuitgever
Claes Jansz Visscher advertenties in de Courante uyt Italien ende Duytschland, de
krant van uitgever Jan van Hilten in Amsterdam. Visscher adverteerde met zijn
prent van het Beleg van Breda, zijn prent van het Beleg van Maastricht, zijn
Kaart van Brabant en zijn Beleg van de vesting Schenkenschans.169 De graveur Willem Hondius, de zoon van Hendrick Hondius in Den Haag, bracht
zijn kaart van Brazilië en zijn Beleg van Schenkenschans - beide gepubliceerd
in 1635 - onder de aandacht via advertenties in de krant van Jan van Hilten
en de Tijdinghen uyt verscheyde quartieren van Broer Jansz in Amsterdam. In de
advertentie voor zijn Beleg van Schenkenschans in de Courante werd expliciet
vermeld dat afdrukken van deze prent ook bij Jan van Hilten te verkrijgen waren.170 De prenten die in kranten werden genoemd hadden vaak een nieuwswaarde, maar in 1683 liet de firma Visscher, nu onder leiding van de kleinzoon
van Claesz Jansz, via een advertentie in de Oprechte Haerlemse Courant weten
dat ze vijftig kunstprenten uitgaf ‘seer konstig in Italien getekent, en op ’t koper
gebracht, na de uijtstekenste schilderijen van Titiano Vecellio de Cadore en
Paolo Caliari Veronese’.171 In 1694 berichtte dezelfde firma in de Amsterdamse
Saturdaagse Courant dat zij het werk van Gerard de Lairesse publiceerde. Visscher had de koperplaten van de kunstenaar verworven.172
De adverteerders in kranten gingen ervan uit dat niet alleen particulieren
maar ook collega’s hun aankondigingen zouden zien. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
de advertenties van de prentmakers Johannes Cornelisz Stichter en Christoffel
van Sichem IV. In 1665 respectievelijk 1666 en 1677 plaatsten zij advertenties in
verschillende kranten waarin zij kooplieden, boekdrukkers en boekverkopers
en cat. XII, 1648, nr 79.
168 De Kooker 1986, Catalogus Universalis, cat. I, 1640, nr 199: ‘Een groote Kaert
van Hollandt, bestaende in veertigh Platen, behalve de Tijtel ende Schriften’. Voor
deze kaart en overgeleverde exemplaren zie Sijmons & Kölker 1979; Donkersloot-De
Vrij 1981, nr 704 en Blonk & Van der Wijst 2000, nr 53.
169 Courante uyt Italien ende Duytschland, 21 dec. 1624, 28 mei 1633, 9 juni 1635 en 8
sept. 1635. De Courante is raadpleegbaar via Delpher.nl. Zie ook Kleerkooper & Van
Stockum 1914-1916, p. 886 en Van der Krogt 1985, A7, A18, A24 en A28. Zie voor de
prenten zelf Hollstein Dutch, C.J. Visscher, nrs 55, 73, 84 en 239.
170 Courante uyt Italien ende Duytschland, 8 en 22 sept. 1635 en Tijdinghe uyt verscheyde
quartieren, 22 sept. 1635. Beide kranten zijn raadpleegbaar via Delpher.nl. Zie ook Van
der Krogt 1985, A29-A31 en Orenstein 1996, pp 137, 183, nrs 226-227.
171 Oprechte Haerlemsche courant, 14 sept. 1683 (Delpher.nl); Kleerkooper & Van
Stockum 1914-1916, p. 889.
172 Amsterdamse Saturdaagse courant, 25 sept. 1694 (niet in Delpher); Wuestman
1998, p. 152.
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lieten weten dat ze waren verhuisd en wat hun nieuwe adres was zodat zij hen
konden vinden wanneer ze een figuursnijder nodig hadden.173 In 1670 ging ook
Pieter de la Tombe ervan uit dat handelaren zijn advertentie zouden lezen: ‘Wie
begerig is om papiere konst uit de hand te kopen, of te verhandelen tegen andere waren, die laat hem vinden bij Pieter de la Tombe op de Vijgendam, in de
Fransche bijbel’. De la Tombe, in 1622 ingeschreven als boekbinder bij het gilde
in Amsterdam, kon volgens zijn advertentie ‘boecken’ leveren met het werk van
- of naar ontwerp van - Albrecht Dürer, Lucas van Leyden, Heinrich Aldegrever, Rafaël, Titiaan, Maarten van Heemskerck, Antonio Tempesta, Paul Bril en
Jacques Callot, evenals tekeningen van Italiaanse, Franse en Duitse meesters en
leesboeken met diverse onderwerpen en in verschillende talen.174
Bijbelkaarten
Een specifieke groep prenten die in advertenties in de krant en ook in de Catalogus Universalis van Broer Jansz wordt genoemd - geschikt voor in de boekwinkel
- waren bijbelkaarten. Deze kaarten werden door prentuitgevers op de markt
gebracht in series van vijf, zes of zeven prenten en waren bedoeld om ingebonden te worden in bijbels.175 De Statenbijbel en vele van zijn gereformeerde
voorgangers verschenen zonder illustraties. Prentuitgevers zagen mogelijkheden en publiceerden - naast zelfstandige prentbijbels - prenten en kaarten van
verschillende afmetingen die aan bijbels van verschillende formaten konden
worden toegevoegd.176
Het was vooral Claes Jansz Visscher die zijn bijbelkaarten onder de aandacht
bracht van particulieren én boekverkopers. De Catalogus Universalis van 1642
maakte melding van Visschers uitgave van ‘vijf besondere landt-kaerten, yder
met een seer aengename beschrijvinge op de rugge gedruckt, heel dienstigh om
by alle bybels in folio ingebonden te worden, tot verlichtinghe des lesers’. In de
Catalogus van 1643 ging het om ‘vijf kaertjes, seer bequaem om in alle octavo by173 Oprechte Haerlemse Courant, 1665, nr 39; Tijdinghe uyt verscheyde quartieren,
10 juli 1666 en Amsterdamse Saturdaagse Courant, 13 mei 1677. De laatste twee zijn
raadpleegbaar op Delpher.nl. Zie ook Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916, pp 723,
795 en Kolfin 2011, p. 55, noot 147.
174 Oprechte Haerlemsche courant, 29 maart 1670 (Delpher); Kleerkooper & Van
Stockum 1914-1916, p. 838.
175 Het gaat om een wereldkaart (voor Genesis 10), een paradijskaart (voor Genesis 3), een kaart van de woestijnreis (voor Numeri 33), een kaart van de verdeling
van Kanaän onder de twaalf stammen (voor Jozua 13), een stadsplattegrond van
Jeruzalem (voor Nehemi 3), een kaart van het Beloofde Land (voor Mattheüs 1) en
een kaart van de zendingsreizen van Paulus (voor Handelingen 1); zie Poortman &
Augusteijn 1995, p. 24.
176 Zie hierover Van der Coelen 1997, pp 30-36 enVan der Coelen 1998a, pp
154-155, 163, 226. Zie ook Poortman 1986 en Veldman 1987, pp 28, 35-36. Voor een
voorbeeld van een Statenbijbel met ingebonden bijbelprenten zie Laurentius & Roos
2012. Deze Statenbijbel werd destijds aangekocht door Museum Boijmans-Van Beuningen.
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42 | Plattegrond van Jeruzalem, linksonder de tekst ‘dese
kaerte wert gestelt voor het 3. Cap. Nehemia’, nr 3 uit de
serie van vijf kleine bijbelkaarten uitgegeven door Claes
Jansz Visscher, 1643, gravure en ets, 170 x 215 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1982-306-254(V)

belkens gebonden te worden’.177 [5 42] Voor de kleinere bijbelkaarten plaatste
Visscher hetzelfde jaar advertenties in de Tijdinghe uyt verscheyde quartieren en
Courante uyt Italien ende Duytschlandt.178
Dat boekverkopers inderdaad bijbelkaarten bestelden om naast de bijbels in
hun winkel te leggen, blijkt onder meer uit de boedelinventaris van de weduwe
van Paulus Aertsz van Ravesteyn. Ravesteyn was de drukker van de Statenbijbel van 1637. In zijn inventaris van 1662 worden allerlei bijbels genoemd, maar
ook 54 kaarten voor bijbels in folio en 24 kaarten voor bijbels in octavo.179 Ook
de boekuitgever-boekverkoper Pieter Niellius in Amsterdam had - volgens zijn
veilingcatalogus van 1658 - allerlei bijbels en kaarten voor bijbels in folio. Daarbij had hij nog twee prentbijbels in zijn assortiment, de Bibels tresoor uitgegeven
door Pieter Jacobsz Paets in 1646 en de Bibelsche figueren van Jan Philipsz Schabaelje van 1648.180 Dat boekverkopers die bijbels verkochten ook bijbelkaarten
en prentbijbels aanboden is goed te begrijpen. De klanten aan wie zij bijbels
verkochten waren ook de personen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in
de genoemde prenten. Om dezelfde reden konden geschiedwerken en historieprenten naast elkaar in de winkel worden gelegd, landbeschrijvingen en kaarten
of devotieboeken en devotieprenten.
1.6.3 Het assortiment aan prenten in boekhandels
Het aanbod was groot genoeg, maar welke prenten - naast de genoemde bijbelkaarten - daadwerkelijk in boekwinkels werden verkocht, is niet eenvoudig
vast te stellen. Magazijn- en veilingcatalogi van boekverkopers geven beperkte
informatie over wat er in de boekwinkel te verkrijgen was. In de catalogi zijn de
boeken geordend naar taal, discipline en formaat. De gebonden werken werden
daarbij los van de ongebonden boeken beschreven. Geïllustreerde werken, maar
ook prentboeken, kaartboeken en prentreeksen komen in de meeste catalogi
voor, enkelbladige prenten in het algemeen niet. Misschien betekent dit dat
boekverkopers geen grote aantallen losse prenten in hun winkel hadden liggen,
dat deze prenten als groep een te geringe waarde vertegenwoordigden om ze in
177 De Kooker 1986, Catalogus Universalis, cat. V (1642), p. 11, nr 58; cat. VI (1642),
p. 16, nr 105; cat. VII (1643), p. 21, nr 132; cat. XI (1647), p. 22, nr 150. De kaarten worden ook genoemd in de fondscatalogus van Visscher van omstreeks 1680; zie Van der
Waals 2006, p. 220. Voor de bijbelkaarten zelf zie Poortman & Augusteijn 1995, nrs
22-23. In 1647 maakte ook Cornelis Danckertsz reclame voor zijn bijbelkaarten; De
Kooker, Catalogus Universalis, cat. XI (1647), p. 22, nr 150 en Poortman & Augusteijn
1995, nr 24.
178 Tijdinghe uyt verscheyde quartieren, 6 juni 1643 en Courante uyt Italien ende Duytschlandt, 6 juni 1643 (via Delpher). Zie ook Van der Krogt 1985, A67 en A68.
179 Amsterdam, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J.V. Oli: toegang 5075, inv.
1559A, 30 aug. 1662, vanaf fol. 487. Zie ook Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916,
p. 593.
180 Catalogus variorum, insignium [...] librorum, 1658 (BSC nr 1802, mf. 3036-3037),
fol. P1v: ‘Bijbel-kaerten in fol: Amsterdam Clopp.’ en ‘Idem in fol. ibid. Savry 1648’.
Zie Poortman & Augusteijn 1995, nrs 21, 25.
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de catalogus te laten opnemen. De prenten op zich waren niet per se minder
waard dan boeken. Net als bij boeken waren er prenten in allerlei prijsklassen, van een kwart stuiver, een aantal stuivers tot meerdere guldens. Voor het
kleuren, monteren en opzetten van prenten werd nog een extra prijs betaald.181
Ook de omloopsnelheid van prenten kan een reden zijn geweest dat ze niet in
de catalogi worden genoemd, zeker in het geval dat boekwinkels vooral waren
geïnteresseerd in actuele prenten waarnaar veel vraag was en die snel werden
verkocht.
Meerdere veilingcatalogi vermelden dat niet het totale assortiment werd beschreven. De catalogus van de boekverkoper Jan Jansz Orlers in Leiden stelde in 1623 dat er ook werken zouden worden geveild die niet in de catalogus
werden genoemd, om niet een ‘al te grooten ende verdrietighen catalogue te
maecken’.182 Ook volgens de slotopmerking in de veilingcatalogus van de weduwe van de boekverkoper Evert Cloppenburgh te Amsterdam zou in april
1645 meer worden verkocht dan in de catalogus werd beschreven, zoals een
drukpers, lettermateriaal en boekbindersgereedschap, maar ook kantoorartikelen, perkamenten abc-boekjes en abc-bordjes, houtblokken en koperplaten die
hadden gediend om uitgaven te illustreren, platen en afdrukken van kaarten en
‘verscheyden snyelingen’.183 De term ‘snijling’ werd gebruikt voor een categorie
prenten die waren bedoeld om te worden verknipt. Veelal werden de snijlijnen meegedrukt. Kaartspellen behoren tot deze groep. De kaarten werden op
één vel papier gedrukt en op een bord geplakt. Om een stok kaarten te krijgen
moesten de prenten van elkaar worden losgesneden.184
Informatie over prenten die in boekwinkels werden verkocht, zijn vooral te
vinden in incidentele documenten. Deze documenten beschrijven welke prenten er voor de verkoop aan boekwinkels zijn geleverd of maken kenbaar welke
prenten een bepaalde boekverkoper aan zijn klanten heeft verstrekt. Hier volgen enkele voorbeelden.
Aangeleverd voor de verkoop
Zo weten we dat in 1618 verschillende boekverkopers het portret van de voormalige Leidse stadspensionaris en remonstrant Rombout Hogerbeets kregen geleverd. De prent was - voor zover bekend - de enige prentuitgave van
de Leidse boekuitgever en boekverkoper Govert Basson (ca. 1581-1643). Het
portret werd gegraveerd door Willem Delff naar een schilderij van Jan van Ra181 Over prijzen van prenten zie onder andere Hinterding 2006, pp 59-65 en
Kolfin 2011, pp 47-51.
182 Cataloge vande boeck-winckel van Jan Jansz Orlers, 1623 (Gent, UB: BIB.
HIST.000717/-5), fol. J1v.
183 Catalogus, van alle de boecken, 1645 (BSC nr 3474, mf. 5446), fol. B4v. Vergelijk
Jan Evertsz Cloppenburgh, de vader van Evert. Jan heeft volgens de Weeskamer van
Amsterdam op 29 maart 1640 ‘verscheijden boecken, plaeten, kaerten, kunst ende
anders’ ter waarde van omtrent 8000 gulden; zie Kleerkooper & Van Stockum 19141916, pp 130-131 en Van der Krogt 1985, nrs A47-48, A56.
184 Van der Waals 2006, p. 42.
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Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-68.282 - volgende
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vesteyn. Onder de voorstelling waren enkele versregels van Petrus Scriverius
gegraveerd.185 [zie 5 3] Hogerbeets was in augustus 1618 in opdracht van stadhouder Maurits gearresteerd als één van de medestanders van landsadvocaat
en raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt. De Staten van Holland namen
aanstoot aan het portret en aan de tekst van Scriverius en besloten in december
1618 dat de koperplaat en alle afdrukken van de prent in beslag moesten worden
genomen. Volgens de gerechtelijke stukken had Govert Basson op 8 maart 1619
al vijftig tot zestig portretten van Hogerbeets in zijn boekwinkel verkocht en
had hij een stuk of tien afdrukken aan Leidse boekverkopers geleverd. Naar
Den Haag, Rotterdam en Amsterdam waren inmiddels meer dan driehonderd
exemplaren gedistribueerd. Basson noemde de namen van verschillende boekuitgevers en boekverkopers: Hillebrant Jacobsz van Wouw, Samuel Faret, Aert
Meuris, Matthijs Bastiaensz, Hendrick Laurensz, Willem Jansz Blaeu, Michiel
Colijn, Hendrick Barentsz en Cornelis Lodewijcksz van der Plasse.186
Ook de Orangistische nieuwsprent getiteld Sinne-beeld. Ter eeren van Sijn Doorluchtighste Hoogheyt Wilhem de III. Prins van Oraenjen van Crispijn de Passe de
Jonge met een tekst in boekdruk van Mattheus Smallegange was al verspreid
toen zij in 1665 werd verboden.187 [5 43] Het Hof van Holland ondervroeg
een aantal Haagse boekverkopers. Deze boekverkopers verklaarden dat zij van
De Passe acht, tien, twaalf of zelfs vijfentwintig exemplaren hadden ontvangen
voor een inkoopprijs van 2 stuivers per stuk. Enkele boekverkopers hadden bovendien gevraagd om een tweede zending van exemplaren.188
Een andere bron doet vermoeden dat allerlei boekverkopers prenten bestelden van de graveur Willem Delff (ca. 1580-1638). In de boedelinventaris opgesteld
na het overlijden van de weduwe van Willem in 1639 wordt gerefereerd aan drie
schuldboeken (register a, b en c) waarin stond genoteerd wie bij de familie Delff
nog een rekening had openstaan. Daaronder waren heel wat kunst- én boekverkopers. Enkele graveurs en prentverkopers die worden genoemd zijn Hendrick
Hondius, Hendrick Hondius de Jonge, Broer Jansz en Andries Stock van Den
Haag, de in Polen werkzame graveur en uitgever Willem Hondius, een zoon van
Crispijn de Passe in Utrecht en de kunstverkopers Machtelt Jacobsdr en Willem
Segerman, werkzaam in respectievelijk Amsterdam en Haarlem. Vooral bekend
185 Hollstein Dutch, W. Delff, nr 33.
186 Zie over deze kwestie Bögels 1992, pp 160-170 en Weekhout 1998, pp 84-85.
De in beslag genomen koperplaat werd opgeslagen in het stadhuis van Leiden en in
de negentiende eeuw overgedragen aan museum De Lakenhal. Voor de genoemde
boekuitgevers en boekverkopers zie de STCN en Keblusek 1997.
187 FM 2306; Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-OB-68.282.
188 Er werden exemplaren geleverd aan Sirach Goudt, Christoffel Doll, Rogier
Comans, Jaspar Doll, Johannes Tongerloo, Michiel van Heijningen, Pieter Tongerloo, Jan van Meede, Jacobus Scheltus (via Pieter Tongerloo) en Simon de Putter. De
boekhandelaren Martijn Pepijn, Nicolaes van Coevenhove, Johannes Rammeseijn,
Adriaen Vlack en Levijn van Dijck ontkenden dat zij de prent hadden verkocht.
Zie hierover Weekhout 1998, p. 85; Veldman 2001c, pp 178-179; Kolfin 2011, p. 47 en
Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916, pp 546-552, 1431-1432.
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als boekuitgever en boekverkoper zijn Cornelis Jansz Timmer, Andries Cloeting
en Jan Pietersz Waelpot van Delft, Hans Mathijsz Gardenier van Den Haag,
Jasper Troyen van Dordrecht, Pieter Rammazeyn van Gouda, Herman Specht
van Utrecht, Claude Fonteyne van Leeuwarden, Balthasar Doll te Zierikzee en
Mathias Otten van Düsseldorf. De bedragen die de personen moesten betalen
varieerden van 3 gulden en 17 stuivers voor een onbekende boekverkoper van Tiel,
tot 79 gulden voor Willem Hondius.189 De bedragen zijn moeilijk te interpreteren, want de boedelinventaris beschrijft niet duidelijk waarvoor er nog geld moest
worden betaald. Toch lijkt het meestal te gaan om door Willem Delff en zijn
vrouw geleverde prenten. Delff graveerde voornamelijk portretten.190
Uniek is het winkelkasboek of debiteurenboek van de in Leiden als boekverkoper geregistreerde Jacob Lauwijck. Het geeft een overzicht van alle openstaande facturen over de periode 1643-1655.191 Volgens dit kasboek handelde Jacob Lauwijck met verschillende collega-boekverkopers en leverde hij hen naast
boeken ook prenten. Zo distribueerde Jacob Lauwijck naar de eveneens in Leiden werkzame boekverkoper Hieronymus de Vogel in totaal 44 landkaarten
van 4 stuivers per stuk, één of vier kaarten met ‘de 4 deelen vande werelt’ voor 16
stuivers, een wereldkaart op twee bladen ter waarde van eveneens 16 stuivers en
in totaal 37 portretten - 6 stuivers per stuk - van verschillende professoren van
de Universiteit van Leiden.192 Van deze portretten bezat Lauwijck de koperplaten. Er zijn in ieder geval afdrukken bekend met diens naam als uitgever.193
Aan zijn Leidse collega Jean du Pré zond Jacob Lauwijck eveneens portretten
van professoren, maar ook twee ‘prenten van het huys Nassou’ voor 10 stuivers
per stuk en twee bijbelkaarten, samen voor het toch wel behoorlijke bedrag van
2 gulden en 8 stuivers.194 Aan de Leidse boekverkoper Gerrit Schattenburgh
leverde Jacob Lauwijck onder andere ‘een groot kruys van Rubbens’. Schattenburgh betaalde daarvoor 1 gulden en 4 stuivers.195

189 Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 3643-3644, dec. 1639-mei 1642.
190 Voor Willem Delff en zijn oeuvre zie Franken 1872; Metcalfe 1913 en Hollstein
Dutch, W. Delff.
191 Leiden, RA: Weesmeesters van Leiden, 1397-1860, Schuldboek van Jacob
Lauwijck 1643-1655: toegang 518, inv. 2480a/b. Zie ook Bouwman e.a. 2008, p. 239.
Voor enkele uitgaven van Lauwijck zie de STCN.
192 Leiden, RA: toegang 518, inv. 2480b, fol. 5r.
193 Hollstein Dutch, C. van Dalen, nrs 152 (Rivet), 165 (Vinnius); Hollstein
Dutch, J. Suyderhoef, nrs 68 (Boxhorn), 90 (Polyander van Kerckhoven), 97 (Van
Oppyck l’Empereur), 98 (Maestert) en Hollstein Dutch, C. de Passe II, nr 67
(Heurnius). Voor andere prenten met de uitgeversnaam van Lauwijck zie Hollstein
Dutch, M. Natalis, nr 181 ( Jacob Cats) en Hollstein Dutch, S. de Swaef, nr 1 (Bergen
op Zoom).
194 Leiden, RA: toegang 518, inv. 2480b, fol. 10v.
195 Leiden, RA: toegang 518, inv. 2480b, fol. 10v.



verbanden tussen het boek- en prentbedrijf

Verkoop van prenten aan instanties en particulieren
In het overgeleverde winkelkasboek van Jacob Lauwijck worden naast collega-boekverkopers ook particuliere klanten genoemd die kantoorartikelen,
boeken én prenten kochten. De professoren Marcus Zuerius Boxhorn en Jacob Maestert kochten van Jacob Lauwijck een aantal afdrukken van hun eigen portret. Zo bestelde Boxhorn vierentwintig portretten, gedrukt op groot
mediaan papier à 8 stuivers per stuk en nog eens vier portretten op satijn voor
1,5 gulden per stuk. Deze prenten hadden een dedicatie aan Peter Duvelaer,
burgemeester in Middelburg, de schoonvader van Boxhorn. De dedicatie werd
gedrukt met een losse koperplaat onder de voorstelling. [5 44] Boxhorn bestelde ook dertig afdrukken van zijn portret zonder dedicatie, gedrukt op fijn
schrijfpapier voor de reguliere prijs van 6 stuivers per stuk.196 Een niet nader
geïdentificeerde ‘Poolsche graef ’ kocht in 1655 kaarten van Holland, Duitsland
en Amsterdam voor in totaal 8 gulden, maar ook ‘de groote Selenus van Rubens’ voor 1 gulden, waarschijnlijk de Dronken Silenus van Jonas Suyderhoef,
vervaardigd naar een schilderij van Peter Paul Rubens. [5 45] Verder kocht de
Poolse graaf prenten van de Opwekking van Lazarus, een groot kruis en het
Laatste Avondmaal, voor in totaal 4 gulden en 15 stuivers, een portret van Oliver Cromwell te paard, voor 12 stuivers, en het tekenboek Artis Apellae liber met
ontwerpen van Abraham Bloemaert gegraveerd door zijn zoon Frederick voor 2
gulden.197 Prenten die Jacob Lauwijck aan andere particuliere klanten verkocht,
waren onder meer een met de hand gekleurde gedrukte kaart van Leiden voor
5 gulden, een prent met een voorstelling van de Belegering van Den Bosch van
Claesz Jansz Visscher voor 6 gulden en 10 stuivers en een prent van de Slag bij
Ter Heijde waarbij in 1653 luitenant-admiraal Maarten Tromp omkwam, voor
1 gulden en 4 stuivers.198 Verschillende kaarten die in de Leidse winkel werden
verkocht, waren op linnen geplakt en op rollen geslagen. In 1651 ontving Thomas Stafford, genoemd als handelaar in Amsterdam, een grote kaart van Londen ter waarde van 6 gulden. Het ‘spyckeren en opspannen’ kostte Stafford 10
stuivers.199 In 1647 restaureerde Jacob Lauwijck voor de heer Loosvelt een kaart
van Vlaenderen. Voor het ‘vermaecken met een nieuw stuck dat vander muysen

196 Leiden, RA: toegang 518, inv. 2480b, fol. 38r en 41r. Zie ook Hollstein Dutch,
J. Suyderhoef, nr 68.
197 Leiden, RA: toegang 518, inv. 2480b, fol. 164v. Voor de prent naar Rubens
zie Hollstein Dutch, J. Suyderhoef, nr 7. Voor het tekenboek van Bloemaert zie
Hollstein Dutch, naar A. Bloemaert, nrs 94-213 en Hollstein Dutch, F. Bloemaert,
nrs 36-155. Zie verder Bolten 1985, pp 51-53.
198 Leiden, RA: toegang 518, inv. 2480b, fol. 1r, 10v, 31r en 37r. Voor het Beleg van
Den Bosch vergelijk Hollstein Dutch, C.J. Visscher, nrs 65-66. Over de ‘Slagh van
Tromp’ verschenen in 1653 verschillende prenten. Vergelijk bijvoorbeeld de prent van
Pieter Hendricksz Schut uitgegeven door Nicolaes I Visscher (Hollstein Dutch, P.
Schut, nr 13) en de tweede staat van de tweebladige prent van Salomon Saverij naar
Abraham de Verwer (Hollstein Dutch, S. Saverij, nr 17).
199 Leiden, RA: toegang 518, inv. 2480b, fol. 18r.



44 | Jonas Suyderhoef naar Pieter Dubordieu, uitgegeven
door Jacob Lauwijck, Portret van Marcus Zuerius Boxhorn, in
of na 1640, gravure, 326 x 232 mm, de dedicatie gedrukt van
een losse koperplaat 43 x 230 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1957-100

45 | Jonas Suyderhoef naar Peter Paul Rubens, Dronken
Silenus, ca. 1644-1650, gravure en ets, 343 x 280 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-60.654
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46 | Lucas Kilian, Anatomie en fysiologie van het mannelijk
lichaam, 1613, gravure en ets, 359 x 265 mm, met tekst
in boekdruk, 508 x 340 mm. Art Institute of Chicago,
1944.461

47 | Cornelis Cort naar Rafaël, Slag bij Zama tussen Scipio
en Hannibal, 1567, gravure, 420 x 540 mm. Amsterdam,
Rijksmuseum, RP-P-OB-7152

opgegeten was’ rekende hij een bedrag van 1 gulden en 8 stuivers.200 De indruk
die ontstaat uit het winkelkasboek van Jacob Lauwijck is dat er in de Republiek
een onweerstaanbaar groot aanbod aan prenten was.
Ook van de al genoemde boekuitgever en boekverkoper Govert Basson in
Leiden zijn rekeningen bewaard gebleven aangaande het leveren van prenten.201
Basson leverde in 1618 en 1619 voor 123 gulden en 17 stuivers respectievelijk 124
gulden en 18 stuivers boeken en prenten aan Otto Heurnius ten behoeve van
het anatomisch theater in de stad. [zie 5 18] Heurnius gaf de colleges in het
anatomisch theater na de dood van Pieter Pauw in 1617. Hij verzamelde net als
zijn voorganger objecten en informatie aangaande anatomie en geneeskunde,
al hielden niet alle prenten die Heurnius voor de collectie van het anatomisch
theater kocht direct verband met deze onderwerpen. De prenten waren bedoeld voor het onderwijs maar ook ter decoratie van het theater.202 Zo kocht
Heurnius drie ‘volvellen’ prenten met anatomische figuren die in lagen konden
worden opengeklapt. [5 46] De drie bladen kostten in combinatie met ‘tboexken daervan gebonden met zijde banden’ 4 gulden en 14 stuivers.203 Daarnaast
leverde Basson aan Heurnius voor 12 stuivers de allegorische prentencyclus de
Vier gedaanten van de arts, in 1587 uitgegeven door Hendrick Goltzius.204 Basson
verkocht ook kaarten en landschappen aan Heurnius: de vier werelddelen van
Willem Jansz Blaeu bevestigd op papieren borden met gemarmerde randen
voor 12 stuivers per prent, een kaart van Nederland op doek en afgezet voor
eveneens 12 stuivers en vier grote landschappen op papieren borden voor 2 gulden.205 Meer prenten die Basson leverde waren op papieren borden bevestigd,
zoals de ‘Quatuor Aetates Mundi’ (de Vier Wereldrijken) van 1,5 gulden en het
‘stuck van R. d’Urbyn’ van 1 gulden, vermoedelijk de Slag bij Zama tussen Scipio en
Hannibal gegraveerd door Cornelis Cort.206 [5 47] Verder leverde Basson onder
200 Leiden, RA: toegang 518, inv. 2480b, fol. 15v.
201 Deze en andere prenten worden niet genoemd in diens veilingcatalogus, zie
de Catalogus officinae librariae Godefridi Basson / Boeck-winckel van Govert Basson, 1630;
Leiden, UB: 2851 F 26, een kopie van het exemplaar in Oxford, Bodleian Library:
Mus. Bibl. III. 4° 1:3. Voor Basson en zijn toch vooral ongeïllustreerde boekuitgaven
zie Bögels 1992.
202 Zie voor de boeken en prenten die Basson aan Heurnius leverde Barge
1934, pp 28-29 en vergelijk de werken genoemd in de inventarissen van het theater
genoemd op pp 43-45, 58-61, 64, 67, 69-70. Zie ook Lunsingh Scheurleur 1975, pp
217-277; Bögels 1992, pp 65-66, 71, 315-322 en Huisman 2009, pp 48-50, 65-67, 71-73.
203 Zie over deze prenten onder andere Karr Schmidt 2011, pp 82-91.
204 New Hollstein Dutch, H. Goltzius, nrs 706-709.
205 Vergelijk de vanaf 1608 door Blaeu uitgegeven kaarten van Europa, Azië, Afrika en Amerika. Zie hierover Koeman, Schilder e.a. 2007, pp 1351-1353.
206 Bij de Vier Wereldrijken gaat het mogelijk om de prenten naar ontwerp van
Antonio Tempesta; zie Barge 1934, p. 64, nr 12 (‘de vier euwen des werelt van de inventie van Antonio Tempesta’). Vergelijk de prenten van Tempesta, Illustrated Bartsch,
dl 37, pp 169-172, nrs 1329-1332 en een serie gemaakt naar ontwerp van deze prenten:
Hollstein Dutch, R. Baudous, nrs 117-120. Vergelijk voor het ‘stuck van R. d’Urbyn’
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andere de Historie van Elias naar het ontwerp van Abraham Bloemaert voor 12
stuivers, de Harpocrates en Chilon van Jan Harmensz Muller voor 16 stuivers, de
Gestrande walvis gegraveerd door Jan Saenredam voor 14 stuivers, de grote Hercules van Hendrick Goltzius voor 14 stuivers en de Tafel van Cebes op drie bladen
gegraveerd door Jacob Matham naar Goltzius voor 1 gulden en 16 stuivers.207
[zie 5 13] Heurnius wilde ook portretten hebben. Zo betaalde hij 7 stuivers
voor een prent van Willem van Oranje en 12 stuivers voor twee portretten van
stadhouder Maurits en Frederik Hendrik.208 In 1619 verkocht Basson aan Heurnius onder meer een Vijf Zintuigen en een serie met de Vier Temperamenten,
als ook Tantalus, Icarus, Phaëthon en Ixion van Goltzius.209 [5 48]
Dat ook de zeventiende-eeuwse boekverkoper en binder Dirck Alberts in
Leeuwarden prenten kon leveren blijkt uit betalingsordonnanties van de gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland.210 Dirck Alberts was getrouwd met
de weduwe van de boek- en prentverkoper Pieter Pieters van Soutelande.211
Alberts leverde kantoorartikelen en boeken aan de Staten van Friesland maar
in 1617 offreerde hij namens de in Amsterdam werkzame Willem Jansz Blaeu
een exemplaar van diens globepaar met een doorsnede van 68 centimeter. Hij
ontving er maar liefst 156 gulden voor.212 De Staten-Generaal betaalden Blaeu
Barge 1934, p. 64 (‘een strijt met oliphanten van Raphael Urbijn ghesneden van C.
Cort’) en New Hollstein Dutch, C. Cort, nr 196.
207 New Hollstein Dutch, J.H. Muller, nrs 12-13; Hollstein Dutch, J. Saenredam,
nr 121; New Hollstein Dutch, H. Goltzius, nr 156 en New Hollstein Dutch, J.
Matham, nr 194. Vergelijk voor de Historie van Elias Barge 1934, p. 64 (‘de historie
van Elias in vier prenten, van de inventie van Bloemaert’) en Hollstein Dutch, J.
Saenredam, nrs 12-15.
208 Vergelijk bijvoorbeeld Hollstein Dutch, A. Stock, nr 30 en Hollstein Dutch,
W. Delff, nrs 57, 60.
209 New Hollstein Dutch, H. Goltzius, nrs 306-309. Zie voor de Vier Temperamenten de prenten van Jacques de Gheyn II in New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II,
nrs 135-138.
210 Leeuwarden, Tresoar: Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland, Registers van betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal van de kloostergoederen:
toegang 5, inv. 2654-2673. De registers - bewaard gebleven over de periode 1592-1646
- vermelden de uitgaven die werden gedaan met het geld dat het gewestelijk bestuur
ontving uit de verhuur van oude kloosterbezittingen. Deze waren in 1580 door de
Staten geconfisqueerd. Met het geld werden onder meer boekverkopers, drukkers,
kaartmakers, plaatsnijders en historieschrijvers beloond of betaald voor het leveren
van allerlei artikelen of het inbinden van werken.
211 Dolk 2010. In de boedelinventaris van Pieter van Soutelande, opgesteld in 1613,
worden boekbindersgereedschappen genoemd, een papiervoorraad ter waarde van
ruim 700 gulden, boeken ter waarde van enige duizenden guldens, maar ook ‘7 caerten op doeck gedaen’ en ‘194 bladen cunst’; Dolk 2010, p. 131.
212 Leeuwarden, Tresoar: Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland,
Registers van betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal van de
kloostergoederen 1616-1619: toegang 5, inv. 2665, fol. 78v.



48 | Hendrick Goltzius naar Cornelis Cornelisz van
Haarlem, Phaëton, gravure, diameter 329 mm, nr 3 uit de
serie van de Vier vallers, 1588. Amsterdam, Rijksmuseum,
RP-P-OB-10.364
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49 | Willem Delff naar Adriaen Pietersz van de Venne,
Tirannie van Alva, 1622, gravure, gedrukt op zijde, 428 x 588
mm. Amsterdam, Rijksmuseum, NG-1972-18

voor hetzelfde globepaar ‘slechts’ 50 gulden.213 In 1623 kreeg Dirck Alberts 96
gulden van de Staten van Friesland voor zestien ‘caerten vande tijrannie van
duc d’Alba op satijn gedruckt’. [5 49] Willem Delff graveerde deze allegorie op
de tirannie van de hertog van Alva in de Nederlanden in 1622 voor de uitgever
Jan Pietersz van der Venne in Middelburg.214 In 1626 verkocht Alberts aan de
Staten van Friesland zestien prenten van de lijkstatie van Prins Maurits voor
7 gulden per stuk. Het ging om de prent geëtst door Jan van de Velde II of de
prent vervaardigd door Gillis van Scheyndel.215 De veilingcatalogus van Dirck
Alberts, opgesteld na zijn dood in 1645, noemt boeken en enkele prentwerken
maar geen losse prenten, afgezien van de ‘treffelijcke caerten om in een groot
bijbel ghestelt te worden’.216 Dat er in 1646 toch prenten werden geveild zouden we kunnen opmaken uit de laatste regels van de catalogus waarin men het
heeft over ‘alderhande caerten’ en andere waren die niet in de catalogus waren
opgenomen.217 Overigens leverde niet alleen Dirck Alberts prenten aan de Staten van Friesland. Dat deden ook de Friese binders en boekverkopers Andries
Lauder, Joucke Pieters, Hans Willems en Ghijsbert Sijbes.218
213 Resolutiën b, dl 2, p. 737, nr 901. Voor het globepaar zie onder andere Koeman, Schilder e.a. 2007, p. 1367 en J. Mokre in Mettingen 2012, nrs 51-52.
214 Leeuwarden, Tresoar: Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland,
Registers van betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal van de
kloostergoederen 1622-1624: toegang 5, inv. 2666, fol. 56v. Het betreft Hollstein
Dutch, W. Delff, nr 97a.
215 Leeuwarden, Tresoar: Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland,
Registers van betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal van de
kloostergoederen 1624-1626: toegang 5, inv. 2669, fol. 63v. Voor de prent van Van de
Velde zie Fuhring 2004, dl 3, nrs 9617-9625; Hollstein Dutch, J. van de Velde II, nrs
82-101 en Landwehr 1971, nr 76. Voor de prent van Van Scheyndel zie Furhing 2004,
dl 3, nrs 9613-9616; Hollstein Dutch, G. van Scheyndel, p. 203, nr 8 en Landwehr 1971,
nr 75.
216 Catalogus variorum librorum, 1646 (Rome, Bibliotheca Angelica: YY.5.16/13),
fol. F3r. Een kopie van de catalogus wordt bewaard in het ‘Apparaat Breuker, Fryske
Akademy, Leeuwarden’. Ik dank Peter van der Meer voor zijn fotokopie.
217 Catalogus variorum librorum, 1646, fol. H4v: ‘Daer sal noch verkocht worden
een schoone druckerye met alle sijn gereedtschap ende toebehooren: Item noch
verscheyden schoon papieren, ende een menichte van school-boecken, ende
school-ghereedtschap: boeck-binders gereedtschap: alderhande caerten, ende noch
verscheydene schrijf-boecken, ende andere boecken, ende waren, in desen catalogo
niet ghestelt zijnde.’ In 1618 en 1642 publiceerde Dirck Alberts de kaart van Nicolaes
Geelkercken getiteld Frisia Occidentalis; Dolk 2010, pp 134, 138 en Donkersloot-De
Vrij 1981, nr 698.
218 De boekbinder Andries Lauder kreeg in 1607 3 gulden voor de ‘[zee]slach voer
Gibraltar’ (Leeuwarden, Tresoar: toegang 5, inv. 2659, fol. 26v); de boekverkoper Joucke Pieters leverde in 1611 zeventien grote niet nader beschreven kaarten, per stuk 7
gulden (idem, toegang 5, inv. 2662, fol. 22r); de boekbinder Hans Willems kwam met
zestien kaarten van de Belegering van Den Bosch in 1629 (idem: toegang 5, inv. 2670,
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Er valt altijd meer te zeggen maar het moge nu duidelijk zijn dat boek- en
prentwereld met elkaar verbonden waren, niet alleen bij het gebruik van het
gedrukte woord en beeld door de consument, maar ook bij de productie en distributie van tekst en beeld. Voor het juiste begrip van de vroegmoderne wereld
van boek en prent is het dus zinvol om het boek- en prentbedrijf in samenhang te bestuderen, aandacht te besteden aan de verschillende ondernemers
- graveurs, drukkers, uitgevers en handelaren - die op de een of andere manier
verbonden waren aan beide bedrijven en aan de vele boeken en prenten die in
samenwerking werden gemaakt en verspreid. Eén van de ondernemers die in dit
kader of onderzoeksveld meer aandacht verdiend is Nicolaes de Clerck. Hij was
werkzaam in Delft als boekbinder, boek- en prentuitgever, schrijver en vertaler,
boek- en prentverkoper en prentdrukker.

fol. 109v) en de boekverkoper Ghijsbert Sijbes leverde in 1639 voor 22 gulden een
‘caert van Breda’ (idem, toegang 5, inv. 2673, fol. 115r).



