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Een recensie van maar twee zinnen: 'Ga
naar de winkel en koop dit boek want als u
dat niet doet, doet u zichzelf tekort.'
Gevolgd door .. .'en koop dan minstens één
extra exemplaar voor iemand die van u
houdt of desnoods voor iemand van wie u
niet houdt en die niet weet hoe mooi en
belangrijk boeken zijn.' Zoiets en dan met
wat mooie plaatjes erbij, klaar. Dat kan
alleen maar als je een wereldbekend autoriteit bent naar wie iedereen luistert, iemand
zoals Dan Brown, dus daarom ga ik u nu uitleggen waarom De boekhandel van de
, wereld een boek is dat u beslist moet kopen
en lezen (en niet zuinig alleen maar lenen
van een bibliotheek of een kennis).
Er zijn twee goede redenen om dit boek
te lezen. De belangrijkste is misschien wel
dat het zo goed geschreven is. Het nodigt
uit zoals de taal van sommige romanschrijvers je uitnodigt om een boek ademloos te
lezen tot de allerlaatste punt. Het is vertaald uit het Engels en die taal zie je heel af
en toe door de zinnen schemeren, maar de
mooie stijl blijft ook in vertaling overeind.
De tweede reden is dat dit boek een
nieuwe en originele visie geeft op de boekhandel in onze Gouden Eeuw. Het is ook in
die zin te vergelijken met Overvloed en onbehagen van Simon Schama (1988), het boek
dat onze zeventiende-eeuwse Republiek
internationaal op de kaart zette. Wat niet in
De boekhandel van de wereld staat, maar wat
u in gedachten moet houden: de uitgevers
in de Republiek maakten in de loop van
twee eeuwen (1600-1800) tezamen meer
winst dan de hele VOC en WIC bij elkaar.
En dat deden ze zonder het bloedvergieten
dat onze geschiedenis zo pijnlijk maakt,
zonder koloniale avonturen, zonder slavenhandel, zonder dat elk jaar minstens twintig
procent van het personeel onder ellendige
omstandigheden crepeerde en zonder al die
corruptie die uiteindelijk de ondergang van
de Republiek veroorzaakte.
In plaats daarvan verspreidden onze uitgevers en drukkers de ideeën van Spinoza,
Locke en Voltaire, drukten ze het werk van
Galileo in een tijd dat je in de rest van Europa in de kerkers van de Inquisitie eindigde
als je zoiets deed én vervaardigden ze de
mooiste en meest monumentale boeken die
ooit in Europa zijn gedrukt. De wereld werd
er beter van en we hoeven ons niet in aller-
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lei bochten te wringen om ze in de Canon
op te nemen of juist niet. Evenmin ontstaat
er ruzie over het al dan niet aanbieden van
verontschuldigingen aan de nazaten van de
lezers van toen.
Hoe kan zo'n belangrijk economisch en
intellectueel fenomeen zo onbekend zijn?
De redenen daarvoor zijn eenvoudig: we
kunnen de talen niet lezen waarin die boeken zijn gedrukt. Zeventiende-eeuws
Nederlands is voorbehouden aan specialisten en vlot Latijn lezen kan tegenwoordig
zelfs een hoogleraar klassieke talen niet
meer. De boeken zijn voor het overgrote
deel verdwenen en wat er nog is, staat in
bibliotheken waar je niet zomaar binnen
komt. De meeste kunst uit die tijd is óók
verdwenen, maar wat ervan over is wordt
gekoesterd en bewonderd in musea over de
hele wereld. De kunstwerken zijn toegankelijk, ze ontroeren. Een zeventiendeeeuws boek is een alien die er gek uitziet en
raar praat.
In de Gouden Eeuw waren het juist de
boeken die letterlijk wereldwijd dankbare
lezers vonden. Voor de realistische schilderkunst waar we nu zoveel van houden was
internationaal nauwelijks belangstelling.
Deze simpele constatering had ik, op basis
van wat ik weet, zelf kunnen bedenken
maar ik dank hem aan dit boek.
De auteurs behandelen de geschiedenis van
het boek tegen de achtergrond van de
geschiedenis van de Republiek. Want tussen
die unieke republiek en de even unieke
handel in boeken bestaat een nauwe band.
Een dergelijk groots tableau maakt de kans
op een abstract, bijna onleesbaar boek
levensgroot. Door te kiezen voor een
exemplarische opzet wordt dat gevaar op
elegante wijze vermeden. Zoals het hoort
bij echte wetenschap worden grote bewegingen uitgelegd aan de hand van kleine
details. Soms zijn die overbekend, maar dan
krijgen aloude feiten alsnog een opfrisbeurt,
een originele invalshoek waardoor ze
opnieuw interessant zijn. Denk daarbij aan
archetypen als schoolmeester Bartjens en
schipper Bontekoe.

Boeken

Alle genres komen zo aan de beurt: nieuws,
pamfletten, het geloof, het zingen in kroegen, de wereldvermaarde atlassen, de reisverhalen, academische proefschriften en
wetenschappelijke verhandelingen. Veel
informatie was natuurlijk voorhanden, maar
je zou lang moeten zoeken om al die gefragmenteerde kennis bijeen te sprokkelen en
de onderlinge verbanden te zien. Dat doe je
niet als lezer, zelfs niet als je trouw de tijdschriften bijhoudt. In die zin is dit boek een
overzichtswerk dat de beschikbare kennis
samenbrengt in een leesbaar en onderhoudend verhaal. Maar het is meer dan dat. De
visie van de auteurs is zonder meer nieuw
en origineel. Andrew Pettegree en Arthur
der Weduwen zijn hands on wetenschappers, die vooral hebben gekeken naar het
drukwerk zelf en minder naar wat er over
dat drukwerk is geschreven. Vooral daarom
is het zo'n goed en belangrijk boek.
Zoals het hoort in zo'n boek zie je soms
zaken die net even anders in elkaar zitten
dan de schrijvers denken. Je kunt dan als
recensent laten zien dat je er ook best wat
vanaf weet. En zo had ik over sommige
onderwerpen inderdaad graag meer gelezen: over de leerboeken van Comenius, die
niet alleen veel werden gebruikt - weet ik
nu dankzij dit boek- maar ook radicaal
nieuw waren. En in een volgende druk verwacht ik dat Israel de Paul de eer krijgt die
hem toekomt: hij was de drukker van
Spinoza en niet Jan Rieuwertsz.
Er is geen ander boek van uitgever
Rieuwertsz dat door Israel de Paul is
gedrukt. Nu ga ik even speculeren. Kan
Spinoza niet bij die drukker terecht zijn
gekomen dankzij zijn vriend Koerbagh? En
als we het toch over Koerbagh hebben: die
werd opgesloten in het Rasphuis, waar hij al
snel overleed. Maar dat hij net als de echte
boeven het harde verfhout moest raspen
van 's ochtends vroeg tot's avonds laat - ik
betwijfel het ten zeerste. Ook hier wordt
de indruk gewekt dat hij daar is overleden
door uitputting, een frêle Martelaar van het
Vrije Woord, weerloos tussen analfabete
rabauwen met eelt op hun handen en hun
ziel. Maar Koerbagh zat natuurlijk in de
afdeling 'wittebroodskinderen', wat zeker
niet leuk was maar ook weer niet heel
dramatisch.
Het zijn een paar kleine dingen. Daar
tegenover staat een overvloed aan details
en verbanden die schrijver dezes nooit zijn
opgevallen in de 34 jaar dat hij met boeken
uit de zeventiende eeuw bezig is. Tijdens
het lezen noteerde ik het ene idee na het
andere, zodat ik nu over een lijst te onderzoeken verschijnselen beschik die mij tot
lang na mijn dood bezig zal houden. Neem
de pamfletten rondom Balthasar Bekkers Betoverde Wereld. Zijn uitgever publiceerde zelf anoniem pamfletten tegen Bekker. Van tijd tot tijd voeg ik me af waarom
hij dat deed. Nu ik weet dat de verkoop van
Bekkers baanbrekende boek tegenviel,
begin ik de uitgever te verdenken van het
opstoken van een vuurtje om de aandacht
aan te wakkeren. Maar dat is misschien iets
teveel gedacht vanuit het hier en nu.
Onze wereld is zoals bekend stokoud.
Tijdens het lezen van dit boek voelde ik me
even Miranda uit The Tempest: 'Oh brave
new world .. .' Ik hield al zoveel van mijn
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vak, boekgeschiedenis, en nu I
veel meer van! En dus herhaal
spraak van het begin: als je var
houdt, koop dit boek. Koop e1
één exemplaar weg. En de bet
want die zijn er natuurlijk ook
denken 'waarom zou ik dat do
dat allemaal al bekend was' - z
uitnodigen om de schrijvers n,
niet te overtreffen. Vergezicht
inmiddels ouder boek dat min
heet en waar ik een gruwelijke
had vanwege een eigenschap d
din heel precies beschreef: 'aai
likken.' Sommige kinderen doe
wetenschappers kunnen er oo
Daar had ik bij De boekhanc
wereld nu juist geen last van. Er
veel overhoop gehaald in dit b,
alleen een waardige samenvatt
we weten, maar dat ook ruimt
is een uitnodiging om een speu
ondernemen naar het nieuwe.
schrift dicht, hoe laat is het? N
genoeg tijd om naar een goede
te fietsen en dan stilte. Lezen.
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Jos van Waterschoot
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vak, boekgeschiedenis, en nu houd ik er nog
veel meer van! En dus herhaal ik mijn uitspraak van het begin: als je van boeken
houdt, koop dit boek. Koop er twee en geef
één exemplaar weg. En de betweters want die zijn er natuurlijk ook, degenen die
denken 'waarom zou ik dat doen aangezien
dat allemaal al bekend was' - zou ik willen
uitnodigen om de schrijvers na te volgen, zo
niet te overtreffen. Vergezichten. Er is een
inmiddels ouder boek dat min of meer zo
heet en waar ik een gruwelijke hekel aan
had vanwege een eigenschap die een vriendin heel precies beschreef: 'aan alle koekjes
likken.' Sommige kinderen doen dat en
wetenschappers kunnen er ook wat van.
Daar had ik bij De boekhandel van de
wereld nu juist geen last van. Er wordt heel
veel overhoop gehaald in dit boek, dat niet
alleen een waardige samenvatting is van wat
we weten, maar dat ook ruimte schept. Het
is een uitnodiging om een speurtocht te
ondernemen naar het nieuwe. En nu tijdschrift dicht, hoe laat is het? Nog net
genoeg tijd om naar een goede boekwinkel
te fietsen en dan stilte. Lezen.

Portret van Wouter

Nijhoff door
H.J. Haverkamp,
1923.
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Jas van Waterschoot
Martinus Nijhoff is een naam die onverbrekelijk verbonden is met boeken. Het grote
publiek denkt meteen aan de dichter van
'Awater' en aan regels als 'Ik ging naar Bommel om de brug te zien' (afkomstig uit het
onlangs in opspraak geraakte gedicht 'De
moeder de vrouw', het thema van de Boekenweek 2019). Een wat kleiner, boekhistorisch geïnteresseerd publiek zal denken aan
de uitgeverij met die naam, het onderwerp
van dit boek. De auteur Bob Jongschaap is
een oud-medewerker van de firma Nijhoff.
Eerder heeft hij de bedrijfsgeschiedenis van
de eveneens Haagse boekenfirma Van
Stockum op papier gesteld, deze keer heeft
hij zich gewaagd aan die van Nijhoff. En
'gewaagd' is hier een terechte term, want
veel en belangrijk bronnenmateriaal werd
vernietigd of raakte verloren door slordigheid. Jongschaap refereert hieraan in zijn
Verantwoording: 'In de loop der jaren bleek
er inderdaad veel verloren te zijn gegaan
[ ... ]. Ik kan dan ook niet genoeg benadrukken hoe onpraktisch het ontbreken van een
archief uiteindelijk bleek te zijn. Daardoor
zal dit boek gedeeltelijk, maar onvermijdelijk een verhalend karakter dragen.' Dit is
belangrijk om te weten, want bij lezing
bleek mij regelmatig dat juist dát aspect de
geschiedschrijving van deze firma bij vlagen
niet ten goede komt.
Het boek komt langzaam op gang. Wanneer Martinus Nijhoff (1826-1894) begint
met zijn bedrijf in Den Haag, is daar al een
eeuw boekgeschiedenis aan voorafgegaan
dankzij zijn voorvaderen, boekhandelaren
in Arnhem. Martinus leerde het vak spelenderwijs bij zijn vader, maar ging ook in de
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leer bij zijn beroemde tijdgenoot Frederik
Muller. Deze zag het talent van de jonge
Nijhoff en dwong hem de belofte af geen
boekhandel te beginnen in Amsterdam. Na
zijn vestiging in Den Haag in 1853 liet Nijhoff zien dat Muller er kijk op had. In enkele
decennia wist hij een bloeiende firma op te
bouwen die rustte op drie pijlers: het antiquariaat, de uitgeverij en de boekhandel.
Tegen het einde van de eeuw traden
mensen naar voren die wisten in te spelen
op de veranderende tijden: Martinus' zoon
Wouter en Herman Egbert Kern. Wouter
Nijhoff zorgde ervoor dat de firma uitgroeide tot een internationale exportboekhandel. In de periode 1900-1950 werden Amerikaanse universiteitsbibliotheken de
belangrijkste inkomstenbron voor het
bedrijf- die instellingen wilden in Europa
graag één adres, één leverancier met één
factuur hebben voor hun aankoop van
Europese boeken en tijdschriften. De legendarische H.E. Kern (1879-1960) zou ervoor
zorgen dat het antiquariaat van Nijhoff
wereldfaam verwierf.
Wouter Nijhoff (1866-1947) was als
mens niet erg geliefd, aldus de auteur, maar
wát een uitzonderlijk zakeninstinct bezat
deze man die bijna een halve eeuw het
bedrijf leidde. Vanaf het aantreden van
Wouter in 1894 loodstJongschaap de lezer
per decennium door de bedrijfsgeschiedenis. Personen, projecten en publicaties vormen telkens de leidraad. Voor wie vertrouwd is met de geschiedenis van het boekenvak komt er veel herkenbaars voorbij.
De derde generatie Nijhoff, gepersonifieerd
door Wouter Nijhoff Pzn., een neef van
Wouter, zou de laatste zijn. Geleidelijk kalfde het succes van het bedrijf af, totdat het
bedrijf in 2002 ten onder ging.
De persoonlijke betrokkenheid van de
auteur bij het bedrijf is even handig als storend. Met spijt en boosheid wijst hij herhaaldelijk vooruit naar het fiasco van de
opheffing. Dat kun je één keer doen in je
inleiding, maar bij herhaling wordt het larmoyant. De persoonlijke opmerkingen en
anekdotes in blauw hebben een subjectief
karakter en dragen niet bij aan vertrouwen
in de objectiviteit van de geschiedschrijving.
Gelukkig worden deze zwakheden ruimschoots teniet gedaan door pakkende
beschrijvingen van de tijd en de omstandigheden waarin het bedrijf, bijvoorbeeld ná
de Tweede Wereldoorlog, weer tot bloei
kwam.

Boeken

In het hoofdstuk 1950-1960 zien we daarvan
een aardig staaltje. Demografische gegevens
verklaren het opnieuw toenemende succes
van Nijhoff in Amerika: er komen steeds
meer jongeren, dus komen er meer universiteiten en is er meer behoefte aan aanvoer
van wetenschappelijke boeken uit Europa.
Daarin was, evenals voor de oorlog, opnieuw
een grote rol weggelegd voor Nijhoff als
exportboekhandel. Amerikaanse universiteiten stelden een basislijst op van boeken die je
als serieuze universiteit minimaal in huis
moest hebben. Nijhoff kreeg die lijst in handen en zorgde ervoor dat alle titels consequent leverbaar waren - een adequate reactie die getuigde van zakelijk instinct. Maar
opmerkelijk genoeg was de bedrijfsvoering
ouderwets-degelijk en sloot men de ogen
voor modernisering. Een concurrent als
Swets & Zeitlinger concentreerde zich al
vroeg op automatisering, terwijl Nijhoff niet
eens wilde nadenken over het ISBN dat in
zwang begon te raken. Mogelijk heeft dat iets
te veel achterover leunen bijgedragen aan het
langzaam teruglopende succes.
De laatste hoofstukken zijn gewijd aan
de ondergang en de kwalijke rol die bepaalde personen daarin gespeeld hebben. Hierin klinkt veel frustratie van enkele oudmedewerkers in door, wat het lezen niet
prettiger maakt. Maar al met al is Martinus
NijhoffN.V. 1853-2002 een mooi en interessant boek. De lezer wordt veel wijzer over
het reilen en zeilen van de Nederlandse
boekhandel in die anderhalve eeuw en over
de bedrijfscultuur van deze, ooit wereldberoemde firma in het bijzonder.
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Henk Slechte
Dit boek komt voort uit een onderzoek
naar de rol van de politieke prent in de veranderende relatie tussen politiek en publiek
tussen circa 1880 en 1919. Eerder was deelname aan de politiek voorbehouden aan de
liberale elite, nu betraden nieuwe groepen
het toneel. De confessionelen, door Abraham
Kuyper in 1879 verenigd in de Antirevolutionaire Partij, hadden hun zinnen gezet op de
gelijkstelling van openbaar en bijzonder
onderwijs. De socialisten eisten algemeen
kiesrecht; zij manifesteerden zich vanaf
1881 via de Sociaaldemocratische Bond van
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