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'De sulden 1aijd heef1 
een wooraanaer aehad' 
Ondernemingsgeest en organisatietalent in 
de vroege Amsterdamse drukkerswereld 
Gwendolyn Verbraak 

In 1526 drukte Doen I 
met talrijke ingekleu 
zilveren munten die c 
Al snel liet hij vijf niet 
zijn er nog meer gew 
verouderd, de tijd nie 
boekjes uit de noord, 
allemaal van de druk 
'vermaerde coopstac 

Convoluut met 
twee valutaboekjes 
gedrukt door Doen 
Pietersz met op 
blanco bladen aan 
vullingen in hand 
schrift. Het exem 
plaar behoorde toe 
aan Allart Pieter 
Boelensz en Joost 
Buijck Sijbrantsz. 
De laatstgenoemde 
was een schoon 
zoon van de rijke 
Amsterdamse 
bankier Pompejus 
Occo, die naast een 
geleerde bibliotheek 
ook een munten 
verzameling had. 
Allard Pierson, 
Universiteit van 
Amsterdam. 
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ad' 
In 1526 drukte Doen Pietersz een klein langwerpig boek 
met talrijke ingekleurde afbeeldingen van de gouden en 
zilveren munten die op dat moment in omloop waren. 
Al snel liet hij vijf nieuwe uitgaven volgen. Waarschijnlijk 
zijn er nog meer geweest, maar hebben deze, eenmaal 
verouderd, de tijd niet overleefd. Het zijn de oudste valuta 
boekjes uit de noordelijke gewesten die we kennen, 1 

allemaal van de drukker die zijn stad aanprees als de 
'vermaerde coopstadt Amstelredam'. 
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De muntwetgeving was recent herzien en kennelijk was 
er vraag naar een overzicht van de wisselkoersen voor het 
geld dat daar overvloediger ging stromen. In de eerste 
helft van de zestiende eeuw beleefde Amsterdam een 
sterke groei als doorvoerhaven, terwijl het inwoneraantal 
meer dan verdubbelde.' Ook de populariteit die de stad 
als bedevaartsoord had, maakte dergelijke gidsen onmis 
baar. Sinds jaar en dag en van heinde en ver kwamen 
pelgrims om een bezoek te brengen aan de kapel van de 
Heilige Stede in de Kalverstraat, die gebouwd was op de 
plaats waar in 1345 een wonder was gebeurd. Volgens de 
overlevering kreeg een stervende man daar in zijn woning 
een hostie toegediend. Hij was zo ziek dat hij moest over 
geven. De hostie werd opgevangen en in het haardvuur 
gegooid, maar kon er naar verloop van tijd weer onge 
schonden uitgehaald worden. Daarna zouden meer 
wonderlijke geschiedenissen volgen. 

Tussen de rijke koopmanshuizen in de Kerkstraat 
(de huidige Warmoesstraat) stond de 'Engelenburcht'. 
Dat is vlakbij de plek waar de Amsterdamse kooplieden 
bijeenkwamen op de inmiddels verdwenen Papen brug, 
die lag waar de Papenbrugsteeg uitkwam op het Damrak, 
nu Beursplein. Daar werkte Doen Pietersz, de meest 
productieve van de vroege Amsterdamse drukkers. Hij 
bracht ongeveer 55 titels op de markt in uiteenlopende 
genres en verschillende talen.3 Met zijn valutaboekjes, 
enkele prognosticaties, overheidspublicaties en nieuws 
berichten speelde hij handig in op de actualiteit. Door 
de variatie in zijn religieuze uitgaven, die het grootste 
deel uitmaakten van zijn fonds, onderscheidde hij zich 
ruim twintig jaar lang, van circa 1510 tot 1532.4 

Voorgangers 

De boekdrukkunst kwam in Amsterdam laat op gang in 
vergelijking met andere steden in de Nederlanden. In de 
vijftiende eeuw waren er nog geen drukkers gevestigd, 
terwijl er in andere steden al tal van persen stonden. In 
de zuidelijke gewesten zorgden het Bourgondische hof, 
de Leuvense universiteit en de rijke handelaren voor de 
vraag naar boeken. In het Noorden begon men het vak 
uit te oefenen in steden waar de Hanze actief was of waar 
schrijfateliers van de Moderne Devotie een lezerspubliek 
hadden gecreëerd, zoals in Delft, Deventer, Gouda, 
Haarlem, Kampen, Utrecht, Zutphen en Zwolle. Deventer 
groeide uiteindelijk uit tot de voornaamste drukkersplaats 
in de Nederlanden. Pas rond 1518/19, toen de Deventer 
drukkers Jacob van Breda en Dirk van Borne overleden 
en Albert Pafraet als enige actieve drukker overbleef, 
kreeg Antwerpen de leiding.5 Rond die tijd nam het 
boekdrukken een voorzichtige aanvang in Amsterdam. 

Bij Hugo Jansz. van Woerden - zijn huis was in 
de Kalverstraat schuin tegenover de Heilige Stede6 

- 

verscheen de oudste bekende Amsterdamse druk, met 
als jaar van uitgave 1506 en de titel: Hier beghint een 
wandelinghe der kersten menschen mit}hesu den bruidegom 
der sielen in den hof der bloemen. Deze devotietekst was al 
drie jaar eerder op de markt gebracht door zijn collega 
Jan Seversz in Leiden, de stad waar Van Woerden als 
drukker was begonnen. Het was een veilige keuze van 
hem om terug te grijpen op een gebleken succes. In de 
jaren erna drukte hij nog enkele titels in het traditionele 
genre van stichtelijke literatuur, waarvoor hij voldoende 
kopers zal hebben gevonden in Amsterdam. De stad 
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telde in de eerste helft van de zestiende eeuw maar liefst 
twintig kloosters, bij uitstek plekken van devotie. De 
invloed van deze vroomheidsbeleving reikte voorbij de 
kloostermuren tot in de huisgezinnen.7 En de stad liep 
natuurlijk over van de pelgrims. 

Toen de 'nomadendrukker' Van Woerden Amster 
dam verliet om zich, via Delft, in Den Haag te vestigen, 
trad Pietersz naar voren. In 1516 kreeg hij officiële toe 
stemming om te drukken.8 Zijn eerste boek verscheen 
in samenwerking met Thomas van der Noot, op dat 
moment de enige drukker in Brussel. Het is een tekst van 
de Spaanse bisschop Pedro Ximenez de Prexano, zowel 
vertaald als gedrukt door Van der Noot onder de titel 
Dat licht der kersten in 1518. Pietersz presenteerde zich 
toen nog alleen als uitgever, maar in 1520 noemde hij zich 
ook drukker in het devote werkje Onser lieuer vrouwen 
mantel, dat eerder bij zijn voorganger Van Woerden was 
verschenen. Hij had maar weinig concurrenten in 
Amsterdam na het vertrek van Van Woerden. Pieter 
Jansz Tyebaut bezorgde twee overheidspublicaties, een 
bundeling kerkelijk statuten, twee devote werkjes en 
een kaart. Van de drukker Jan Seversz die Croepel ver 
schenen twee boeken in de tijd dat Pietersz werkzaam 
was: Crepels Ca/engier (1526), dat bijna 25 jaar later, in 
1550, op de keizerlijke index terechtkwam, en een 
psalterium (1530). 
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De populariteit van reuzenhoutsneden 

Pietersz was al vóór 1518 begonnen als uitgever van 
prenten in groot formaat. Ze werden gemaakt door 
verschillende afdrukken van houtblokken aan elkaar te 
monteren tot één prent. Het geheel kon een paar vier 
kante meter in beslag nemen. De 'reuzenhoutsneden' 
waren bedoeld om aan de muur te hangen, in kloosters, 
kerken, scholen en woonhuizen. Dit gebruik verklaart 
waarom er veel gehavend en incompleet zijn overgele 
verd of zijn verdwenen. Meestal waren op zulke reuzen 
houtsneden triomftochten of stadsgezichten afgebeeld, 
maar Pietersz maakte ze in samenwerking met de schil 
der en houtsnijder Jacob Cornelisz van Oostsanen voor 
religieuze doeleinden. Inhoudelijk worden de levendige 
en kwalitatief hoogstaande afbeeldingen wel vergeleken 
met de doorgaans kleinere devotionele wandprenten 
van Albrecht Dürer en Lucas van Leyden. 

Van Oostsanen had zijn atelier in de Kalverstraat, 
schuin tegenover de Heilige Stede en dichtbij het huis 
van de rijke bankier en verzamelaar Pompejus Occo. In 
1507 ontwierp hij zijn eerste reuzen houtsnede. Het is 
een reeks van zeven bladen van elk circa 38x28 cm met 
daarop 27 voorstellingen uit het leven van Maria. Mogelijk 
was Pietersz hierbij al betrokken, want een fragment 
van een van de houtblokken heeft hij na 1526 gebruikt in 
zijn uitgave Een scoone stomme passye. Bovendien zijn het 
eerste en laatste blad in de reeks zo fragmentarisch 
overgeleverd dat het drukkersmerk wel eens verloren 
kan zijn gegaan.9 Op de eerstvolgende reuzenhoutsnede 
Heilige Ridders uit 1510 staat zijn naam wel vermeld. 

Pietersz gebruikte vaker houtblokken in een andere 
'samenstelling', bijvoorbeeld voor de drie verschillende 
uitgaven van de Grote en ronde passie, elk met een andere 
ornamentele omlijsting." De eerste uitgave ontstond 
tussen 1511 en 1514 en bevat twaalf voorstellingen uit het 
lijdensverhaal van Jezus, ontworpen door Van Oostsanen . 
In de tweede uitgave van 1517 zijn daar typografisch 
Latijnse bijschriften aan toegevoegd. De derde uitgave 
uit omstreeks 1519 is uitgebreid met andere houtsneden: 
elke afbeelding van het lijdensverhaal wordt nu vergezeld 
door een oudtestamentische voorstelling die de vooraf 
schaduwing ervan vormt en een vignet met portretten 
van twee profeten. De inhoudelijke samenhang tussen de 
voorstellingen is niet origineel, maar gaat terug op het 
Nederlandse blokboek Bib/ia pauperum uit de vijftiende 
eeuw. Bij het complexer maken van elke nieuwe uitgave 
had Pietersz naar alle waarschijnlijkheid weer nieuwe 
kopers in gedachten. 

Pietersz en Van Oostsanen maakten samen meer 
dere reuzenhoutsneden. De laatste van deze, De Twaalf 
artikelen des Ge/oofs, dateert van 1520/21 en is slechts in 
fragmenten overgeleverd." Daarna ging Pietersz zonder 
hem verder, waarbij hij de hulp inschakelde van andere 
kunstenaars. Voor de laatste drie uit omstreeks 1530 - 
Sibyl/en, Deugden en Ondeugden en Bib/ia pauperum - her 
gebruikte hij oud materiaal van Van Oostsanen, zoals 
de kleine houtsneden die voor het eerst voorkwamen in 
het boek in octavo-formaat Passio Domini nostri ( 1523), 
aangevuld met nieuw materiaal van Lucas van Leyden." 
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Jezus bidt in de hof 
van Getsemane. 
Zijn leerlingen 
Petrus, Johannes 
en Andreas zijn in 
slaap gevallen. 
Houtsnede van 
Jacob Cornelisz van 
Oostsanen in Passio 
Domini nostri uit 
1523. Allard Pierson, 
Universiteit van 
Amsterdam. 

Hergebruik door 
Pietersz in een 
fragment van de 
reuzenhoutsnede 
Bib/ia pauperum uit 
1530. Rijksmuseum, 
Amsterdam. 

De samenwerking met Alardus 
Amstelredamus en Cornelius Crocus 

Passio Domini nostri ( 1523) verbeeldt het leven en lijden 
van Jezus in 64 houtsneden, elk voorzien van een tekst 
in dichterlijk Latijn. De voorgeschiedenis van dit boek 
begint waarschijnlijk op 30 april 1520. Op die dag sloot 
Pietersz met Van Oostsanen en Occo als getuigen een 
contract met de Noorse kanunnik Hans Reff. Het initiatief 
ging uit van Erik Valkendorf, aartsbisschop van Trond 
heim, die de wens koesterde om een geïllustreerd passie 
boek in een oplage van 1200 exemplaren te laten maken. 
Er is echter geen passieboek van Pietersz overgeleverd 
dat aan de voorwaarden in het contract voldoet: 'bede 
boeck van die passie ons heren' in 'roet ende swart' 
gedrukt, met afbeeldingen van 'prophete', 'ewagelisten' 
en 'heiligen'. Wellicht is het nooit in de oorspronkelijke 
opzet verschenen, omdat Valkendorf een conflict kreeg 
met de Deense koning Christiaan Il, waardoor hij het 
land uit moest, zoals ook aan de orde komt in het artikel 
van Marike van Roon in dit nummer. Er wordt vermoed 
dat Van Oostsanen al wel begonnen was met het maken 
van de houtsneden en dat Occo het plan niet wilde 
opgeven. In ieder geval nam Occo contact op met de 
Leuvense priester Alard us Amstelredamus'3 om tekst bij 
houtsneden van Van Oostsanen te verzorgen, die dus 
mogelijk gesneden waren voor Valkendorfs passieboek. 
Alardus kreeg het door tijdgebrek niet voor elkaar en 
vroeg Theodoricus Syrenius een bewerking te maken 
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van de teksten van negentien verschillende klassieke en 
eigentijdse auteurs die hij bijeen had verzameld. Op 
2 april 1523 verscheen uiteindelijk Passio Domini nostri, 
bedoeld om in de geest van Erasmus via de schone lette 
ren in het geloof te onderwijzen. Enkele jaren later, na 
1526, drukte Pietersz 61 van de houtsneden nogmaals af 
in een plaatwerkje zonder tekst: Hier begint een scoene 
stomme passye, met negentien houtsneden van onder 
anderen Lucas van Leyden eraan toegevoegd." 

Op dezelfde dag als de Passio Domini nostri verscheen 
Ritus edendi Pascha/is agni, een tweede boek van Alard us 
gedrukt door Pietersz. Het inleidende gedicht opgedragen 
aan de Middelburgse priester Johannes Valeolatus schreef 
Alardus in Pietersz' huis. In 1523 woonde hij namelijk enige 
tijd in zijn geboortestad Amsterdam, waar hij vasten 
preken hield. Hij verwijst ernaar in het inleidende gedicht 
en verdedigt daarin het katholieke geloof tegenover de 
opkomst van de ketterbeweging, die hij vergelijkt met de 
plaag van de kikvorsen in Egypte. Als bewonderaar van 
Erasmus was hij verder mogelijk nog betrokken bij de 
eerste Nederlandse vertaling van het Enchiridion onder 
de titel Van die kerstelijcke ridder (1523). Want ook deze 
editie kwam van Pietersz' drukpers in hetzelfde jaar dat 
Alard us in Amsterdam verbleef. Het bleek een populaire 
tekst, want de vertaling verscheen nog veertien keer 
tussen 1540 en 1616. 

Passio en Ritus waren de enige twee bekende 
Latijnse boeken in het fonds van Pietersz, totdat het 
Allard Pierson (toen nog Bijzondere Collecties) in 2010 
met steun van de Vrienden een derde aanschafte: 
Propaedeumatum grammaticae institutionis libelli duo 
(1532). Het is de lang verloren gewaande eerste editie 
van Cornelius Crocus' Latijnse grammatica, die later 
drie keer in Antwerpen is herdrukt. Voorin staat een 
lovende brief aan Crocus, geschreven door Erasmus.'5 

Crocus was student van Alardus en tot aan 1549 rector 
van een van de twee Latijnse scholen in Amsterdam, 
waar hij de grammatica in zijn lessen goed kon gebruiken. 
Pietersz heeft het de leerlingen gemakkelijker willen 
maken door de naamvalsuitgangen in opvallend rood te 
drukken achter de stam in zwart." Griekse woorden 
zijn toegevoegd in handschrift. Pietersz beschikte blijk 
baar niet over Griekse drukletters. 

Geen onderscheid naar geloof 

'Het jaar 1522 bracht een ommekeer in de geschiedenis 
van de Nederlandse bijbelvertaling." Toen verscheen bij 
Pietersz het evangelie volgens Mattheüs. Het is de eerste 
gedrukte versie van dit Bijbelboek in het Nederlands. 
Van de Bijbel was alleen nog maar het Oude Testament 
zonder de psalmen in het Nederlands gedrukt, 45 jaar 
eerder," waarna enkele losse psalteria volgden.'9 Het 
Mattheüs-evangelie is ook de eerste Nederlandse bijbel 
vertaling die niet de officiële Vulgaattekst biedt, maar 
gebaseerd is op Erasmus' vertaling in de editie Novum 
Testamentum (1519) naar de oorspronkelijke Griekse 
bronnen.2° De tekst is toegeschreven aan Johan Pelt, 
gardiaan van de franciscanen in Amsterdam. Bijzonder 
zijn de houtsneden boven elk hoofdstuk. Het Mattheüs 
evangelie is de enige overgeleverde bijbeluitgave die zulke 
geheugenbeelden heeft opgenomen. Dat zijn cryptische 
voorstellingen waarin de verschillende attributen een 
nummer hebben gekregen. Het nummer verwijst naar de 
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uitleg die betrekking heeft op een passage in het hoofd 
stuk. De afbeeldingen zijn dus te gebruiken als geheugen 
steuntje. Deze methode werd in de middeleeuwen vaker 
toegepast in boeken. Pietersz had de houtsneden waar 
schijnlijk laten kopiëren naar een van de uitgaven van 
Rosenheims bekende Rationarium evangelistarum." 

Het Mattheüs-evangelie kon de goedkeuring van 
de autoriteiten niet wegdragen en bezit ervan werd bij 
keizerlijk plakkaat op 23 maart 1524 verboden. Mogelijk 
hebben de kritische kanttekeningen die Pelt overnam 
van Erasmus en zijn hervormingsgezinde nawoord bijge 
dragen aan de veroordeling. Pelt werd gevangen genomen, 
maar kon vluchten naar Duitsland, waar hij tot aan zijn 
dood in 1562 aanhanger van Luther bleef. Pietersz lijkt 
niet te zijn vervolgd. Hij ging zelfs door met het uitgeven 
van reformatorische bijbelvertalingen. In 1523 drukte hij 
als eerste een volledige Nederlandse vertaling van het 
Nieuwe Testament van Luther," Het tweede deel met 
de brieven van Paulus en de apostolische brieven bevat 
kanttekeningen en voorredes die letterlijk van Luther 
zijn overgenomen. Het Hof van Holland gebood dan ook 
in 1525 deze 'boucxkens van Sinte Pouwels epistelen 
geprent by Doen Pietersz' te verbranden. Tot aan 1527 
drukte Pietersz nog enkele Nederlandstalige bijbeledities, 
de laatste was het Oude Testament met houtsneden van 
Van Oostsanen. Hij kon in relatieve vrijheid zijn gang gaan. 
Het Amsterdamse stadsbestuur was namelijk gematigd 
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katholiek in zijn tijd en wilde vooral de harmonie bewaren. 
Bovendien was de vervolging in handen van de schout 
Jan Huybrechts, die zelf 'ketterse' sympathieën had." Pas 
begin jaren veertig werd er strenger opgetreden. Niet 
alleen werden er meer onwelgevallige boeken verboden, 
maar elders in de Nederlanden werden ook drukkers ter 
dood gebracht. Dat lot is Pietersz bespaard gebleven. 

Pietersz bleef ondertussen katholieke gebeden- en 
meditatieboekjes uitgeven die net als de bijbelvertalingen 
verspreid werden om de individuele geloofsbeleving te 
stimuleren. Ze vormen het grootste deel van zijn fonds. 
Hij koos populaire teksten, zoals de prekenbundel Epis 
to/en ende Euangelien (1521) die daarvoor al meer dan 
vijftig keer gedrukt was." Een andere titel in het genre is 
Boecxken van verduldich lijden (circa 1530), in die tijd toe 
geschreven aan Bernard van Clairvaux, maar in werkelijk 
heid samengesteld uit teksten van meerdere auteurs, 
waaronder een fragment uit de Tweede Brief van de 
moderne devoot Gerlach Peters" en een Gronings spook 
verhaal uit 1449.26 Tussen 1501 en 1540 is deze compilatie 
dertien keer uitgegeven in verschillende steden." Maar 
nadat het werk in 1546 op de Leuvense index van ver 
boden boeken terecht was gekomen, zijn er voor zover 
bekend geen nieuwe uitgaven meer verschenen.28 

Christiaan Sepp vermoedde dat het boek op de index 
kwam, omdat er geen kerkelijke goedkeuring voor was 
aangevraagd, waartoe drukkers verplicht waren sinds 
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de pauselijke bul van 1520.29 Mogelijk had het mystieke 
karakter van het werkje, met de nadruk op de zuiverende 
werking van lijden en niet op goede werken, er ook mee 
te maken. Of was het misschien verdacht dat de oor 
spronkelijke bronnen van de compilatie niet te achter 
halen waren? In 2014 schafte het Allard Pierson (toen 
nog Bijzondere Collecties), wederom met steun van de 
Vrienden, een exemplaar aan van deze editie uit circa 
1530. Tot op heden is er nog geen ander exemplaar in 
Nederland gevonden." 

Besluit 

De laatste sporen van Doen Pietersz vinden we in 1536 
in Mechelen, waar zijn dochter Kathelijne woonde met 
haar man. Waarom hij Amsterdam verliet, kunnen we 
alleen vermoeden. Misschien was het klimaat hem te 
grimmig geworden na het oproer van de Wederdopers 
in 1535, toen het stadsbestuur minder verdraagzaam 
werd. De schout Huybrechts was inmiddels geschorst. 
Pietersz kon in ieder geval terugkijken op een veelzijdig 
bestaan als drukker en uitgever. Hij had langdurig 
samengewerkt met Van Oostsanen, wiens afbeeldingen 
zijn boeken en prenten aantrekkelijk maakten. Uiteindelijk 
bleek hij ook zelfstandig verder te kunnen. De hout 
blokken van Van Oostsanen die hij nog had, combineerde 
hij met materiaal van bijvoorbeeld Lucas van Leyden 
voor weer andere reuzenhoutsneden. Zijn bijbeledities 
waren vernieuwend, hij wist snel de Nederlandse ver 
talingen naar Erasmus en Luther te bemachtigen. Hij had 
andere succesvolle eerste drukken op zijn naam, zoals 
Erasmus' Kersteliicke ridder ( 1523) en Crocus' Latijnse 
grammatica uit 1532. En al die tijd bleef hij devotionele 
teksten op de markt brengen, waarschijnlijk om verzekerd 
te zijn van een inkomen. Daarin verschilde hij niet van 
collega's in andere steden. 

Terwijl bijvoorbeeld in Antwerpen meerdere grote 
drukkers aan het werk waren, was Pietersz in Amster 
dam nog de enige die op vergelijkbare schaal actief was. 
Die situatie veranderde pas na 1585, toen Antwerpen 
in handen viel van de Spanjaarden. Daarop vertrokken 
vele Zuid-Nederlandse koopmannen, kunstenaars, 
intellectuelen en boekdrukkers naar het Noorden en 
zou Amsterdam de vooraanstaande rol van Antwerpen 
overnemen. Je zou met Nicolaas de Roever kunnen 
beweren dat er wegbereiders zijn geweest die hadden 
gezorgd voor een gunstig vestigingsklimaat: 'De gulden 
tijd heeft een voorganger gehad, waarin de boomen 
werden geplant, die de gouden appelen zouden dragen.'3' 
Doen Pietersz was wellicht een van hen. 
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tot ongeveer 27.000).' Citaat uit: Ben Speet, 
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niets tot 1578. Amsterdam 2004. p. 93. Zie over 
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en daarna (ca. 1400-1632): Jos A.A.M. Biemans. 
Boeken voor de geleerde burgerij: De stadsbiblio 
theek van Amsterdam tot 1632. Nijmegen 2019. 

3 Het aantal van circa 55 is gebaseerd op verza 
melde titels in: E.W. Moes. De Amsterdamsche 
boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw. 
Deel r: Amsterdam 1900, p. 35-89; Wouter 
Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandse 
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Drucker im Amsterdam des frühen 16. Jahr 
hunderts. Münster 2005; Paul Valkema Blouw, 
'Amsterdam, Doen Pietersz', in: Hendrik 
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