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He1: Ams1:erdam 
wan he1: Zuiden 
Paul Dijstelberge 

Amsterdam en Vene 
met elkaar vergeleke1 
van het vele water, d 
het verleden werden 
de handel en de culti 
lijken de twee steden 
andere Italiaanse ste 
den in de Republiek. 

Kaart van Venetië 
(135 x 282 cm). De 
kunstenaar Jacopo 
de' Barbari sneed de zes 
houtblokken waaruit 
deze kaart bestaat. Hij 
werkte er drie jaar aan. 
De kaart verscheen in 
1500. Rijksmuseum, 
Amsterdam. 
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Amsterdam en Venetië worden al sinds de zestiende eeuw 
met elkaar vergeleken, en terecht. Door de ligging te midden 
van het vele water, door de manier waarop de steden in 
het verleden werden bestuurd door een lokale elite, door 
de handel en de cultuur - en tegenwoordig het toerisme - 
lijken de twee steden meer op elkaar dan Venetië lijkt op 
andere Italiaanse steden - of Amsterdam op andere ste 
den in de Republiek. 
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Beide steden speelden meer dan een eeuw lang een hoofd 
rol in de wereld van het boek. Niet gelijktijdig overigens. 
Venetië had een cruciale rol in de beginjaren van de 
boekdrukkunst en de Venetiaanse drukkers en uitgevers 
bereikten hun grootste bloei in de zestiende eeuw. Na 
het midden van die eeuw verdween het elan langzamer 
hand. In Amsterdam begon de boekhandel na 1620 
onstuimig te groeien. Daar duurde de bloei vervolgens 
bijna anderhalve eeuw. 

Uitgevers en drukkers bleven in beide steden ook 
na de bloeiperiode een belangrijke factor voor de stede 
lijke economie, maar het belang nam relatief af.' Ze waren 
niet langer toonaangevend op Europees niveau. Welke 
factoren bepaalden de bloei 1 Wat waren de overeen 
komsten en verschillen tussen beide steden 1 

De Italiaan Guicciardini was vermoedelijk de eerste 
die Amsterdam 'het Venetië van het Noorden' noemde. 
Lodovico Guicciardini (1521-1589), de neef van de 
beroemde historicus Francesco Guicciardini ( 1483-1540 ), 
was een Florentijns edelman die het grootste deel van 
zijn leven in Antwerpen zou doorbrengen. Hij arriveerde 
in 1542 in de stad waar hij als vertegenwoordiger van 
Florentijnse handelshuizen aan de slag zou gaan.2 Daar 
schreef hij het boek dat hem beroemd maakte: een 
beschrijving van de Nederlanden waarvan alleen al in de 
Nederlanden vijftien uitgaven zouden verschijnen, waar 
onder vier bij Willem Jansz. Blaeu.3 De eerste druk ver 
scheen in 1565 in Antwerpen, de laatste in 1669 in Brussel. 

Je kunt je afvragen of het Amsterdam van rond 
1560 werkelijk met Venetië kon worden vergeleken. 
Venetië was in de zestiende eeuw een stad met rond de 
170.000 inwoners en kon terugkijken op een geschiedenis 
van meer dan duizend jaar.4 Venetianen dreven sinds jaar 
en dag handel met het grootste deel van de toen bekende 
wereld. De stadstaat was dankzij haar rijkdom en 
machtspositie in het oostelijk deel van de Middellandse 
Zee en op het Italiaanse vasteland, de 'terra firma,' een 
wereldmacht. Amsterdam was in 1560 nauwelijks drie 
eeuwen oud. De stad had nog geen 30.000 inwoners en 
er werd hoofdzakelijk handel gedreven op de Oostzee, 
in graan en hout. Het lijkt alsof Guicciardini het Amster 
dam van een eeuw later beschrijft, toen de beroemde 
grachtengordel was aangelegd en de vloer van het monu 
mentale stadhuis ingelegd met de reusachtige marmeren 
afbeelding van de aarde, het wereldwijde handelsimperium 
van de Amsterdammers. 

Toch roemt Guicciardini Amsterdam in de eerste 
plaats als machtige en rijke handelsstad. En hij merkt op 
dat Amsterdam net als Venetië onkwetsbaar is dankzij 
haar ligging tussen het vele water, waarbij in geval van 
nood omliggende polders ook onder water konden 
worden gezet, zoals in 1672 zou gebeuren. Contempo 
raine kaarten laten zien hoe het zestiende-eeuwse 
Amsterdam werd omringd door meren en poelen en 
door een fijnmazig netwerk van vaarten en rivieren. 
Over land kon de stad alleen bereikt worden via smalle 
dijken die diep gelegen polders beschermden tegen de 
zee. De grachten maakten de stad tot een eilandenrijk, 
de ligging aan zee hield de lucht fris. Het waren voldoende 
eigenschappen om Amsterdam een tweede Venetië te 
noemen. 

Het vele water in en om de stad en de drassige 
weilanden deden de Florentijn ongetwijfeld denken aan 
de moerassige delta die Venetië scheidde van het vaste- 



land. Maar Amsterdam en Venetië hadden meer gemeen. 
Beide steden werden bestuurd door een oligarchie 
waarvan de exclusiviteit en de macht toenamen in de 
loop der tijd én beide steden waren gebouwd op palen. 
Die palen vermeldt Guicciardini wel als weetje over 
Amsterdam; de overeenkomst met Venetië noemt hij 
niet. Het kan zijn dat hij niet wist dat Venetië net als 
Amsterdam op palen was gebouwd. 

Historicus Peter Burke zag genoeg overeenkomsten 
tussen Venetië en Amsterdam om er een boek over te 
schrijven.5 Het ging hem in de eerste plaats om de Vene 
tiaanse en Amsterdamse cosmopolitische handelselite 
met netwerken die zich over heel Europa en grote delen 
van de rest van de wereld uitstrekten. Juist daardoor 
leken de twee steden meer op elkaar dan op willekeurig 
welke andere stad of streek in Europa. In Venetië hadden 
de oudste en belangrijkste families zichzelf in 1315 tot de 
adelstand verheven.6 In Amsterdam werd minder aan 
titels gehecht, maar de families die sinds jaar en dag 
door middel van de vroedschap de dienst uitmaakten 
waren niet minder elitair. 

De rijke Venetianen bouwden in de zestiende 
eeuw buitenhuizen langs de Brenta, de Amsterdammers 
zouden in de zeventiende en achttiende eeuw hetzelfde 
doen langs de Amstel en de Vecht. Het waren huizen die 
bedoeld waren om tijdelijk te worden bewoond, als 
zomerhuis. Daarin verschilden de Amsterdammers en 
Venetianen van de rest van Europa.7 In Frankrijk of 
Engeland was het verwerven van een permanent te 
bewonen landhuis met zoveel mogelijk land een eerste 
en noodzakelijke stap op weg naar een adellijke status. 
Op geld verdienen met handel werd neergekeken. 
Als je het eenmaal had verdiend maakte het nageslacht 
vervolgens misschien nog carrière als bestuurder of als 
jurist maar zeker niet als koopman of fabrikant van het 
een of ander. Het ultieme doel van iedere ambitieuze 
Parijse of Londense familie waren een titel en een inkomen 
dat door land werd voortgebracht in de vorm van pacht. 
Als het beginkapitaal ooit met handel was verdiend, dan 
werd die bron zo snel mogelijk weggemoffeld.8 Venetianen 
én Amsterdammers deden daar niet moeilijk over. Zo 
vond je in Amsterdam de familie Roeters die de bron 
van hun vermogen vol trots als drie gouden stokvissen 
lieten afbeelden in hun familiewapen. Haringen en bier 
pullen kwamen ook voor. 9 

Geen van beide steden beschikte over een universi 
teit, maar Venetië ligt ongeveer even ver van de beroemde 
universiteit van Padua als Amsterdam van de niet minder 
belangrijke universiteit van Leiden. De schilderkunst 
bloeide zowel in Amsterdam als in Venetië, net als de 
letteren, ook hebben ze gemeen dat de bewoners van 
beide steden op enig moment in hun geschiedenis voor 
oppervlakkige cultuurbarbaren werden uitgemaakt. En 
de boekdrukkunst bloeide in beide steden uitbundiger 
dan elders. Over die wereld van het boek, in Venetië en 
Amsterdam, gaat dit artikel. 

Venetië 1469 

'O Deus! 0 pietas! 0 sancta fides veneranda!' 'Oh God, 
oh deugd, oh heilig en vereerd geloof!' Het is een regel 
uit een smeekbede in dichtvorm van Filippo de Strata, 
een benedictijn die, net als veel anderen, in Venetië met 
het overschrijven van boeken een goede boterham ver- 
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diende - tot de eerste drukkers in 1469 in de stad arri 
veerden. '0 Die verpestten de markt én de jeugd met hun 
lelijke boeken vol pornografie. Dankzij de drukpers 
kwamen gedichten van Tibullus en Ovidius nu in handen 
van jonge meisjes! En dat was niet eens het ergste. Die 
drukkers - allemaal even onbeschaafde als onbeschofte 
buitenlanders - zaten in de duurste tenten wijn te zuipen 
en tegen elkaar te schreeuwen in hun barbaarse talen - 
en dat terwijl de ooit zo eerbiedwaardige kopiist als een 
varken in een stal moest leven en honger leed. Het edele 
schrijverschap was ooit een schone maagd, maar dankzij 
de drukpers was het een gevallen vrouw geworden. 

De Strata was al in 1450 als kopiist actief. Er is ten 
minste een dozijn handschriften van hem bekend, voor 
het merendeel devote werken. In 1469 zag hij de eerste 
drukkers in Venetië arriveren, Wendelin en Johann de 
Spira, op de voet gevolgd door niemand minder dan 
Nicolas Jenson. Een van de eerste uitgaven van Wendelin 
de Spira is een Catullus. De statige uitgave in folio ziet 
er niet uit als een boek dat Venetiaanse pubers in de 
verlokking zal hebben gebracht. 

Rond 1472, toen De Strata zijn smeekbede in zijn 
netste handschrift kalligrafeerde om het als geschenk 
naar de Doge te brengen, waren er inmiddels twaalf 
drukkers actief. 

De opkomst van Amsterdam 1500-1550 

Portret van koop 
man/ historicus 
Luigi Guicciardini, 
gegraveerd in 1762. 
Rijksmuseum, 
Amsterdam. 

Voor 1501 kwamen er al mee 
Venetiaanse persen. Tussen· 
nog eens 6777 edities." Als v. 
vijfhonderd exemplaren steil 
dan vijf miljoen boeken op: je 
bouwen van Venetië naar het 
jaren 1501-1540 330 namen v. 
overgeleverd. Ter vergelijkin; 
STCN voor die jaren 161 edit 
kleine, weinig omvangrijke be 
voor devotie en conternplatu 
aan die Amsterdamse uitgave 
Doen Pietersz als een profes: 
worden beschouwd die ook l 
zouden andere Amsterdamse 
Van Pietersz zijn 55 uitgaven b 
geïllustreerd, een aantal was · 

Het is zeker niet toeval! 
het Allard Pierson 110 Veneti: 
zijn en iets meer dan 200 Vene 
1501-1540.'3 Dat is minstens vi 
Amsterdamse drukken in onz 
lijkertijd niet meer dan een pa 
Venetiaanse boekproductie. V 
Van de 6777 edities tussen 15c 
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Portret van koop 
man/ historicus 
Luigi Guicciardini, 
gegraveerd in 1762. 
Rijksmuseum, 
Amsterdam. 

Voor 1501 kwamen er al meer dan 3700 edities van de 
Venetiaanse persen. Tussen 1501 en 1540 verschenen er 
nog eens 6777 edities." Als we de oplage op gemiddeld 
vijfhonderd exemplaren stellen, levert dat in totaal meer 
dan vijf miljoen boeken op: je zou er een brug van kunnen 
bouwen van Venetië naar het vasteland. Er zijn uit de 
jaren 1501-1540 330 namen van drukkers en uitgevers 
overgeleverd. Ter vergelijking: Amsterdam telt in de 
STCN voor die jaren 161 edities. Dat waren voornamelijk 
kleine, weinig omvangrijke boekjes, meestal bedoeld 
voor devotie en contemplatie. Van de negen namen die 
aan die Amsterdamse uitgaves verbonden zijn, kan alleen 
Doen Pietersz als een professionele drukker en uitgever 
worden beschouwd die ook Latijn drukte - pas na 1610 
zouden andere Amsterdamse drukkers hem dat nadoen." 
Van Pietersz zijn 55 uitgaven bekend. De meeste waren 
geïllustreerd, een aantal was flink van omvang. 

Het is zeker niet toevallig dat in de magazijnen van 
het Allard Pierson 110 Venetiaanse incunabelen te vinden 
zijn en iets meer dan 200 Venetiaanse uitgaven uit de jaren 
1501-1540.'3 Dat is minstens vier maal zoveel als het aantal 
Amsterdamse drukken in onze bibliotheek. Het is tege 
lijkertijd niet meer dan een paar procent van de totale 
Venetiaanse boekproductie. Wat drukten de Venetianen? 
Van de 6777 edities tussen 1501 en 1540 hebben 1599 

bede in zijn 
; geschenk 
els twaalf 
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Uitgave van het 
Corpus Juris, het 
belangrijke wetboek 
van Justinianus 
waarin het Romeinse 
recht is samengevat 
en van commentaar 
voorzien. Het ver 
scheen in Venetië in 
1499-1501. De initia 
len zijn met de hand 
in het boek geschil 
derd. De rode letters 
en paragraaftekens 
zijn wel gedrukt 
(Biemans p. 322). 

Oceanus Juris. Aan 
het eind van de zes 
tiende eeuw ver 
scheen te Venetië 
dit monumentale 
werk met commen 
taren op het Corpus 
Juris. Uitgever Fran· 
cesco Ziletti was er 
vier jaar mee bezig 
(1583-1586). In die 
zelfde vier jaar gaf 
hij overigens nog 90 
andere werken uit. 
De aantallen zeggen 
iets over de hoeveel 
heid geld die de uit 
gever kon investeren. 

2 

~~- 

~-...... .'.· .. :.· .;;.,.. 'I~· "" ~ •.. - ?Jo··: ... -.-.-.. ·:. 1... ~.- :.... ;.,. 
: '·l . . . !> ·,- ·: -. 

. - . . . ~ . 
'Ir ,.. . . - '1" .,.;. ,.,· 

Iv. ·I 1-~ .. ,. ir <l - 
·1r . ,:,1· ·~ .. ~ ,. .. , . ;~~ ,.J:, ;; 

~ :, ·. ... - . ·:"'1(. _.. _--.. '; 

' ! ')J 

I 

I.··· 1" .. • •• ,. .. 
t ; I ; ; I i; ~ .. l 
PJJalNIIIi 
i ~ • I 1' ~ I • -"' ~ ~ m ~ g ~ ! ~ ~ z '~ ~ ;,,tt: :~--~~;. ~:~ -~ -.~ 4.Ó(; 

-1• ~ ~ •• ; ···~ ·,'\, . • ' 

~ 8 • e ~ 
• 8 ~ L 
~ j ~ 
t & ~ 
~ ! ~. - > 

•r~ t .t ,, , • ~1,:"1~ .• ~:·" 

Het Amsterdam van het Zuiden 23 



een religieus onderwerp, 1299 betreffen literatuur, 
329 gaan over wetenschap in de breedste zin, 208 over 
geschiedenis. De belangrijkste auteur was Aristoteles 
met 239 uitgaven, gevolgd door Cicero met 125, Thomas 
van Aquino met 114 en Erasmus met 94. 3631 uitgaven 
verschenen in het Latijn, 2550 in het Italiaans en 185 in het 
Grieks. En dan zijn er de formaten. Het is een bekend 
gegeven dat boeken meer overlevingskans hebben naar 
mate ze groter zijn. De Amerikaanse historicus Daniel 
Boorstin heeft het over de 'law of survival of the great 
unread' - wat omgekeerd hetzelfde uitdrukt als het 
bekende axioma dat de boeken die vroeger het algemeenst 
waren en het meest gelezen werden, nu verdwenen zijn. 
Voor het formaat van de overgeleverde Venetiaanse 
drukken geeft Universal Short Title Catalogue (USTC) 
de volgende cijfers, in volgorde van aantal: 2689 octavo, 
1752 folio, 1748 kwarto, 137 in-ré, 84 duodecimo. Een 
steekproef lijkt erop te wijzen dat de kleinere formaten 
bijna allemaal dikke boekjes zijn en veelal klassieken. 
Je hoefde dus niet groot te zijn om te overleven, dik zijn 
hielp ook. 

Wat in onze Amsterdamse collectie onmiddellijk 
opvalt: de in het Hebreeuws gedrukte werken. Dat zijn 
er niet minder dan 51, terwijl de USTC er maar 19 telt. 
Het zijn meteen de enige werken waarvan makkelijk is 
vast te stellen wat ze in onze bibliotheek doen en hoe ze 
er terecht zijn gekomen. Ze behoren voor het meren 
deel tot een van onze Bijzondere Collecties, de Biblio 
theca Rosenthaliana, die een van de grootste collecties 
judaïca en hebraïca in Europa vormt. Van andere boeken is 
de herkomst lastiger vast te stellen. Zo zijn de vele werken 
van de persen van Aldus Manutius om allerlei redenen 
op allerlei tijdstippen in de bibliotheek gearriveerd. Het 
betreft een buitenproportioneel groot aantal edities, 
iets dat mogelijk te maken heeft met de aan Manutius 
toegeschreven typografische kwaliteit." Ook voor veel 
andere Venetiaanse boeken geldt dat zij niet aangekocht 
zijn vanwege de inhoud, maar vanwege de vormgeving. 

Jos Biemans geeft in zijn geschiedenis van de Uni 
versiteitsbibliotheek van Amsterdam een gedetailleerd 
overzicht van de boeken in de catalogus van 1612.15 

Daaronder vinden we de volgende Venetiaanse uitgaven: 
Livi us, Ab urbe condita, 1511; een Corpus juris, 1499-1501; 
Justinus, Epitome, 1489-90; Gratianus, Decretum, 1479-80; 
Nikander, Theriaka, 1522-23; Vergilius, Aeneis, 1491; 
Manutius, Thesaurus, 1496. Waar waren die boeken vóór 
de oprichting van de stadsbibliotheek? Van een aantal 
uitgaven weten we dat. Van andere kunnen we het ver 
onderstellen. Zo is het aannemelijk dat de 22 boeken die 
met aspecten van de katholieke liturgie te maken hadden 
uit Amsterdamse kloosters of kerkelijke bibliotheken 
afkomstig zijn. 

Een aantal kenmerken van de Amsterdamse Vene 
tianen viel mij op tijdens een heel ander onderzoek 
waarvoor de complete collectie Venetiaanse drukken 
van voor 1600 langskwam: heel veel van die boeken 
bevatten sporen van lezers en vroegere eigenaars en het 
merendeel zit nog in de originele band." En ook als er 
een nieuwere band om het boek is gezet, is die meestal 
interessant. Sommige incunabelen zijn in Italië gedeco 
reerd, andere gingen pas in de Nederlanden langs de 
miniaturist of rubricator. Het zou zonder meer de moeite 
waard zijn om dat allemaal heel precies in kaart te bren 
gen. Dat is geen onderzoek 'omdat die berg daar staat', 

De Boekenwereld 36 . 2 I 2020 

maar omdat de conclusies veel verder zullen reiken dan 
de geschiedenis van het boek. 

Een creatieve industrie 

Waarom veranderde de kunst van het boekdrukken te 
Venetië in een industrie? Waarom gebeurde dat in de 
vijftiende of zestiende eeuw niet in Amsterdam? Het 
eenvoudigste antwoord is dat Amsterdam rond 1500 
eenvoudigweg te klein was en te provinciaal. Venetië was, 
zoals eerder opgemerkt, een stad met rond de 170.000 
inwoners. De in de geschiedenis gewortelde elite was 
hoog opgeleid en erudiet. De schilderkunst floreerde: 
Bellini, Titiaan, Giorgone, Tintoretto, Veronese en 
Bassano zijn de wereldberoemde toppen van een ijsberg. 
Daarbij moet niet vergeten worden dat schilderijen rela 
tief goedkoop waren in verhouding tot beelden of moza 
ïeken, zoals gedrukte boeken goedkoper waren dan 
manuscripten. Kunst voor gierigaards! Rijke Venetiaanse 
families verzamelden schilderijen of doneerden die aan 
kerken. Ze verzamelden ook boeken en het bezit van 
een bibliotheek én kennis van de inhoud ervan waren 
vanzelfsprekend. 

De zelfbenoemde adel maakte zoals gezegd sinds 
eeuwen de dienst uit, maar het was geen elite voor wie 
handel en nijverheid vieze woorden waren. De Veneti 
aanse adel financierde de handel tot in China aan toe en 
trok er ook zelf op uit. De gewoonte om kortdurende 
overeenkomsten te sluiten waarbij bijvoorbeeld een reis 
werd gefinancierd, vinden we terug in Amsterdam waar 
je een aandeel in een schip, een lading en zelfs in een 
ontdekkingsreis kon nemen." De boekhandel werd op 
dezelfde manier gefinancierd.18 

De opkomst van Amsterdam 1500-1550 

Deze band, met 
venster waarachter 
de titel van het boek, 
bevat een Veneti 
aanse uitgave van 
Livi us' Decades van 
1511. De schenker 
was een Amster 
dammer, Bruyn 
Nicolaesz, die het 
boek waarschijnlijk 
voor 1520 aan de 
parochiebibliotheek 
van de Nieuwe Kerk 
doneerde. Zijn naam 
is in de koperen lijst 
vereeuwigd (Bie 
mans p. 144-145). 

rechterpagina 
Uitgave van de Canon 
van Avicenna door 
de Giunta's in 1595. 
De familie Giunta 
was vermoedelijk de 
succesvolste familie 
van uitgevers aller 
tijden. Generatie op 
generatie waren zij 
werkzaam in steden 
in Italië en Frankrijk 
(Biemans p. 346). 

Hebreeuwse Bijbel. 
In Venetië waren 
tal van uitgevers van 
Hebreeuwse teksten 
actief, onder wie 
Daniël Bom berg die 
in de jaren 1546-48 
deze bijbel uitgaf. 
Afbeeldingen waren 
taboe in het Joodse 
boek. Daarom wer 
den dergelijke boe 
ken vaak prachtig 
versierd met typo 
grafische middelen 
(Biemans p. 246). 
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Kapitaal en moraal laten zich zoals bekend niet makkelijk 
voor hetzelfde karretje spannen. Dat gold voor de Vene 
tianen en zou later ook voor de Amsterdammers gelden. 
De Venetianen stonden bekend als gewetenloos waar 
het om geld ging - niet geheel ten onrechte als we hun rol 
in de val en plundering door kruisvaarders van het toch 
ook christelijke Byzantium in 1204 bekijken. In Japan 
werden eeuwen later de Hollandse kooplieden als enige 
buitenlanders gedoogd vanwege hun complete desinte 
resse om het ware geloof te propageren. De Venetianen 
dreven handel met het Turkse Istanboel waarmee ze 
ook oorlogen voerden zoals de Amsterdammers tijdens 
de Nederlandse Opstand wapens zouden verkopen aan 
de Spaanse tegenstanders. Handel vereist flexibiliteit, in 
de omgang met andere volkeren en geloven én het ver 
mogen om nieuwe kansen te zien en te grijpen. 

En dan was er de voortdurende influx van vreemde 
lingen. De eerste generatie drukkers in Venetië bestond 
uit buitenlanders, die, ondanks de smeekbede van Filippo 
da Strata, niet werden weggejaagd. Auteurs kwamen 
ook vaak van elders. 

In 1453 viel Byzantium in handen van de sultan die er 
zijn hoofdstad van maakte. Daarmee kwam een stroom 
van vluchtelingen op gang naar de Italiaanse steden. 
Grieken vestigden zich in Rome, Florence en Venetië. 
Die brachten Griekse manuscripten mee en hun cultuur, 
kennis en kunde. Het Griekse schrift van de Byzantijnen 
werd in drukletters omgezet door Aldus Manutius, 
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inclusief de vele afkortingen die het lezen tegenwoordig 
flink tegenwerken, ondanks zijn mooie lettertypen.19 

Aldus zelf was heel lang schoolmeester in Rome. Rond 
zijn veertigste besloot hij uitgever te worden. Hij richtte 
geen drukkerij op in Rome, maar vertrok naar Venetië. 
Zonder twijfel omdat daar de meeste Griekse manu 
scripten te vinden waren, maar ook omdat hij daar de 
partners vond die zijn werk zouden financieren. 

In Venetië liet hij als eerste boeken in een cursieve 
letter drukken en bedacht hij de kleine uitgaven van de 
klassieken die hem beroemd zouden maken en zijn boeken 
tot verzamelobjecten. Eerder hadden de Venetiaanse 
drukkers de titelpagina bedacht en hadden ze de geschil 
derde sierinitialen vervangen door gedrukte terwijl het 
handwerk van de rubricator plaats had moeten maken 
voor witregels en gedrukte paragraaftekens. Ze namen 
als eersten geleerde redacteuren en correctors in dienst 
en gebruikten de paginacijfers, kopregels en inhouds 
opgave die boeken tot leesmachines maken. In de begin 
jaren van de boekdrukkunst trokken drukkers van stad 
tot stad om een enkel boek uit te geven alvorens verder te 
trekken. In Venetië werd de boekdrukkunst volwassen. 
Niet alleen vestigden drukkers en uitgevers zich voor 
lange tijd in de stad, ze stichtten ook dynastieën die, net 
als de Italiaanse bankiers en handelshuizen, vertakkingen 
hadden over heel Europa. Ook dat zou in de zeventiende 
eeuw in Amsterdam worden herhaald, zij het op minder 
grote schaal. 
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In de loop van de eeuw werden de Venetiaanse drukkers 
relatief minder belangrijk, al lijkt de productie in aantallen 
edities niet af te nemen. De oorzaken liggen voor de 
hand: daar was in de eerste plaats de reformatie, waar 
door Europa uiteenviel en er meer dan honderd jaar de 
ene oorlog na de andere zou worden gevoerd, daarnaast 
kwamen er andere belangrijke productiecentra bij zoals 
Bazel, Lyon en Antwerpen (Parijs was en bleef eeuwen 
lang belangrijk dankzij de concentratie van de wereldlijke 
macht van de koning, de kerk en de universiteit). Er ver 
anderde ook iets in het intellectuele klimaat van Venetië. 
De kerk werd invloedrijker en dat was niet langer de 
wereldse kerk van de Borgia's en de Medici's. Je ziet het 
op de pagina's van de Venetiaanse boeken waar de vrolijke 
sierinitiaaltjes met voorstellingen uit Ovidius plaats 
maakten voor een uniforme, abstracte stijl die voor het 
eerst in Rome opdook en die veel wegheeft van het al 
even abstracte siermateriaal dat de calvinistische drukkers 
in Genève gebruikten. 

Het aantal Venetiaanse drukken in Amsterdam is 
niet groot genoeg om verregaande conclusies te trekken 
over dergelijke ontwikkelingen, maar op basis van de 
boeken die ik heb gezien, lijkt de kwaliteit van het druk 
werk af te nemen. Aan de typografie wordt minder zorg 
besteed, het siermateriaal is soms ernstig beschadigd en 
vaak zien de boeken eruit alsof de inkt maar zo'n beetje 
op het zetsel is gesmeerd. Zelfs het papier wordt minder 
van kwaliteit. Het zwaartepunt van de boekhandel ver- 

schoof naar de andere kant van de Alpen en uiteindelijk 
naar Amsterdam. 

In de zestiende eeuw gold Venetië als de rijkste 
stad van Europa, een eeuw later was het Amsterdam 
waar het meeste geld werd verdiend, waar meer kunst 
werd gemaakt en gekocht dan waar dan ook ter wereld 
en waar de drukkerijen meer dan 10 procent van al het 
Europese drukwerk voor hun rekening namen en winsten 
maakten die zich laten vergelijken met die van de roem 
ruchte VOC. 20 
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Venetië 1.0 

De opkomst van het drukwerk in Amsterdam is in veel 
opzichten een herhaling van wat een eeuw eerder in 
Venetië gebeurde. In Amsterdam waren de omwenteling 
van 1578 en de val van Antwerpen in 1585 de katalysato 
ren. De alteratie bracht radicale financiële en culturele 
veranderingen en de Antwerpenaren droegen daar aan 
bij. Het aantal Vlaamse vluchtelingen dat zich in Holland 
vestigde was enorm en daar waren veel drukkers en uit 
gevers onder. Toch resulteerde dat voor de wereld van het 
boek niet onmiddellijk in een grote sprong voorwaarts. 
Eerder drukwerk uit de Zuidelijke Nederlanden valt, 
uitzonderingen waaronder Plantijn daargelaten, niet op 
door de aandacht die aan het uiterlijk van de boeken is 
besteed." De typografische verzorging was vaak onder de 
maat en dat gold ook voor het werk dat de zuiderlingen 
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Buitenplaatsen en 
trekschuiten, de 
Amstel en de Brenta 
in het midden van 
de achttiende eeuw. 
Rijksmuseum, 
Amsterdam. 

later in het noorden zouden drukken. Ook in Holland 
was Plantijn, die al in 1583 een filiaal in Leiden had 
geopend, in eerste instantie de uitzondering. De boeken 
van Plantijn konden zich meten met het mooiste druk 
werk uit Frankrijk en Italië en met zijn komst deed de 
kwaliteit, die dertig jaar later een kenmerk zou worden 
van al het Hollandse drukwerk, zijn intrede in de Republiek. 

De Strata deed zijn beklag over de lompe Duitsers 
die met hun nieuwe machines zijn leven hadden verpest. 
Een dergelijke klacht vinden we niet in Amsterdam. 
Daarentegen schreef Bredere weer wel een toneelstuk 
waarin hij de immigranten uit het zuiden op de hak nam. 
De Spaanse Brabander gaat niet over drukkers maar over 
een oplichter en mooiprater die zich niet veel anders 
gedroeg dan de drukkers van De Strata. 

De internationale uitgeverij te Amsterdam begint 
met Cornelis Claesz (Leuven 1546-Amsterdam 1609), 
de eerste grote uitgever en drukker met een netwerk 
dat zich uitstrekte tot in Engeland en Frankrijk en van 
wie boeken werden heruitgegeven in Venetië. Na zijn 
dood in 1609 kwam Willem Jansz. Blaeu op, samen met 
zijn concurrent Janssonius en een aantal uitgevers die 
zich op de lokale markt richtten. Maar pas na 1620 kreeg 
het Amsterdamse drukwerk enige allure en begon de 
expansie die zou voortduren tot diep in de achttiende 
eeuw. De meeste drukkers uit het begin van de zeven 
tiende eeuw kwamen van buiten Amsterdam. Daarbij 
moet worden opgemerkt dat het voor een Amster- 

dammer in die tijd weinig ve 
hij met een Antwerpenaar o 
had - of met een Alkmaarder 
buiten en ze waren, als het g 
waren, meer dan welkom. 
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de economie op peil te houc 
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voordeel van de import was 
mers hun oude netwerken I: 
waren ze ook initiatiefrijker 
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Waarom tuiniere1 

Tot halverwege de zestiende 
drukpers vrijer dan elders. M 
veranderde dat, niet alleen ir 
katholieke wereld. Dat was r 
licisme, maar eerder een rea 
protestantse kerken. Je kunt 
eruit zou hebben gezien zone 

Het protestantse deel, 
intolerant. Calvijn had in Ger 
sitie, compleet met brandstap 
hadden ook in de Republiek 1 
voerd als zij de kans hadden ! 
ze niet omdat de gereformee 
staatskerk is geworden. De k 
dan verboden zijn, het was ni 
te zijn, of dopers of remonstr 
de afwezigheid van een effect 
bloei van de boekhandel in d1 
Amsterdam, langer dan in Ye 

Nadat koning Lodewijk 
had herroepen in 1685 kreeg 
impuls door de komst van de 
markt ontsloten en hun intell 
boeken die tot het mooiste d 
behoren. Ze gaven die zelf uit, 
bij uitgevers als Leers en Hair 
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begon in feite pas na 1700. Ya 
van drukkers en uitgevers ger 

I 
I 

Te,,,.i,_ j ~ .... ' 7Jedida. dd Pai.a,a;zo dd ..J $ r t:o .- Car rara . 
.Ce !P 'alacs du ~ XI ~ C-'omte Can-ara . 

28 Paul Dijstelberge De Boekenwereld 36. 2 I 2020 De opkomst van Amsterdam 1500-1550 



den drukken. Ook in Holland 
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rtie de uitzondering. De boeken 
meten met het mooiste druk- 
lië en met zijn komst deed de 
later een kenmerk zou worden 
werk, zijn intrede in de Republiek. 
1 beklag over de lompe Duitsers 
hines zijn leven hadden verpest. 
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Engeland en Frankrijk en van 
Jitgegeven in Venetië. Na zijn 
lem Jansz. Blaeu op, samen met 
us en een aantal uitgevers die 
richtten. Maar pas na 1620 kreeg 
verk enige allure en begon de 
uren tot diep in de achttiende 
ers uit het begin van de zeven- 
n buiten Amsterdam. Daarbij 
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dammer in die tijd weinig verschil zal hebben gemaakt of 
hij met een Antwerpenaar of met een Groninger te doen 
had - of met een Alkmaarder zoals Blaeu. Ze kwamen van 
buiten en ze waren, als het geen bedelaars of oplichters 
waren, meer dan welkom. 

Alle steden in de zeventiende eeuw hadden een 
flink sterfte-overschot en om de maatschappij gaande en 
de economie op peil te houden was een voortdurende 
instroom van vreemdelingen nodig. Het bijkomende 
voordeel van de import was dat de nieuwe Amsterdam 
mers hun oude netwerken behielden en vermoedelijk 
waren ze ook initiatiefrijker en wie weet avontuurlijker. 
Dat gold bijvoorbeeld voor de Sefardische Joden die in 
Amsterdam de grootste synagoge ter wereld zouden 
bouwen en de beurshandel tot een kunstvorm verhieven. 

René Descartes vond het aangenaam in Amsterdam 
omdat het een stad was waar hij anoniem kon doen 
waar hij zin in had. Op het platteland had je misschien 
rust en meer vers fruit, maar verder was er niet veel te 
beleven. Nee, dan Amsterdam! Maar, zo schreef hij in 
1631 aan zijn vriend Balzac, hij werd er vooral met rust 
gelaten. iedereen was bezig met handeldrijven. Al die 
mensen die van vroeg tot laat bezig waren om geld te 
verdienen, wisten niet van zijn bestaan. Ze zagen hem 
niet eens zodat ze hem ook niet lastigvielen. Maar dankzij 
de drukke bezigheden van zijn stadsgenoten was op de 
markten en in de winkels alles te koop wat de wijde 
wereld te bieden had." Die door materialisme ingegeven 
onverschilligheid die Descartes beschrijft, maakte de 
Republiek in de zeventiende eeuw tot het meest vrije 
land ter wereld en de Amsterdamse uitgevers tot de 
belangrijkste van Europa. 

Waarom tuinieren nut heeft 

Tot halverwege de zestiende eeuw was de Venetiaanse 
drukpers vrijer dan elders. Met de komst van de inquisitie 
veranderde dat, niet alleen in Venetië maar in de hele 
katholieke wereld. Dat was niet inherent aan het katho 
licisme, maar eerder een reactie op de opkomst van de 
protestantse kerken. Je kunt je afvragen hoe de wereld 
eruit zou hebben gezien zonder Luther en Calvijn. 

Het protestantse deel van Europa was al even 
intolerant. Calvijn had in Genève een eigen lokale inqui 
sitie, compleet met brandstapels. De Hollandse calvinisten 
hadden ook in de Republiek een strenge censuur inge 
voerd als zij de kans hadden gekregen. Die kans kregen 
ze niet omdat de gereformeerde kerk nooit de officiële 
staatskerk is geworden. De katholieke kerk mocht er 
dan verboden zijn, het was niet verboden om katholiek 
te zijn, of dopers of remonstrant of wat dan ook. Dankzij 
de afwezigheid van een effectieve censuur duurde de 
bloei van de boekhandel in de Republiek, met name in 
Amsterdam, langer dan in Venetië. 

Nadat koning Lodewijk xiv het Edict van Nantes 
had herroepen in 1685 kreeg die boekhandel een nieuwe 
impuls door de komst van de Hugenoten die de Franse 
markt ontsloten en hun intellectuele leven vormgaven in 
boeken die tot het mooiste drukwerk van die periode 
behoren. Ze gaven die zelf uit, maar lieten ze ook drukken 
bij uitgevers als Leers en Halma. 

De grootste bloei van de Amsterdamse boekhandel 
begon in feite pas na 1700. Vanaf 1620 groeide de omzet 
van drukkers en uitgevers gemiddeld 3 procent per jaar 
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en in 1720 was de boekproductie verdubbeld ten opzich 
te van 1650 (een jaar dat vaak als het topjaar van de 
Amsterdamse boekhandel wordt gezien).23 Dat zie je 
overigens niet aan de toename van het aantal uitgaven, 
maar aan de hand van de steeds maar toenemende 
omvang van die boeken. Het aantal edities groeide veel 
minder hard dan het aantal bedrukte katernen! In 1767 
bestond 10 procent van het Amsterdamse winkelbestand 
uit boekwinkels.24 

In de achttiende eeuw was het aantal uitgaven groter 
dan ooit en de boeken waren dikker en mooier dan ooit, 
het lezerspubliek was even internationaal als de schrijvers. 
Rond 1700 werden de Nederlandse kooplieden renteniers 
en verzamelaars. In hun buitenhuizen creëerden ze biblio 
theken die werden gevuld met boeken die ze lazen in de 
theekoepels die zich spiegelden in de Vecht of de Amstel. 
Ze vermaakten zich niet veel anders dan hun Venetiaanse 
voorgangers een eeuw eerder in hun villa's aan de Brenta. 
'Beatus otium.' 

Het recept voor een dergelijke samenleving is 
overigens eenvoudig: deel je welvaart en de luxe tot op 
zekere hoogte, wees tolerant op het onverschillige af en 
onderhoud je tuin. Venetianen en Amsterdammers 
begrepen dat heel goed - de rest van de wereld niet 
(op Voltaire na dan). 
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