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Michiel van Groesen, The Representations of the Overseas World in the De Bry Collection of 
Voyages (1590-1634). (Library of the Written World 2/ The Handpress World 2). 
ISBN 978-90-04-16449-9 Leiden, Brill, 2008; 570 pp.) € 99,= 
 
Het tijdperk van de Europese ontdekkingsreizen mag zich verheugen in een grote 
belangstelling. Kennelijk spreken de verslagen van de oudste contacten van zeevaarders met 
de buiten-Europese wereld nog steeds tot de verbeelding, getuige de constante stroom van 
tekstedities van journalen en heruitgaven van reisteksten, al dan niet in hertaalde vorm. In de 
zestiende en zeventiende eeuw was het gedrukte reisverhaal vrijwel de enige manier om 
kennis te nemen van de pas ontdekte gebieden buiten Europa. Eén van de belangrijkste 
uitgevers van reisliteratuur, en een vernieuwer van het genre, was de firma De Bry, die zich 
kort voor 1590 in Frankfurt vestigde, ook toen al van de Europese boekhandel. Van 1590 tot 
1634  publiceerde het familiebedrijf De Bry de ene na de andere bundel met reisteksten, 
heruitgaven van publicaties die eerder waren verschenen in Italië, Engeland, Spanje, Portugal, 
het Duitse Rijk en in Nederland. In het bundelen van verschillende reisverhalen waren zij niet 
de eerste, de Venetiaan Ramusio had tussen 1550 en 1559 bijvoorbeeld al zijn driedelige 
Delle navigationi et viaggi  gepubliceerd. Maar in omvang en invloed is de ‘De Bry Collectie’ 
onovertroffen. Het is vooral via de De Bry’s dat de hele geletterde wereld kennis bijvoorbeeld 
kon nemen van het Itinerario van Jan Huygen van Linschoten of van Gerrit de Veers relaas 
van de overwintering op Nova Zembla. De manier waarop de De Bry’s zich profileerden op 
de boekenmarkt van hun tijd, en de wijze waarop zij hun teksten kozen, bewerkten, 
vertaalden, en – niet in de laatste plaats - illustreerden, vormen het onderwerp van deze 
uitgebreide studie waarop Michiel van Groesen (*1975) in 2007 cum laude promoveerde aan 
de Universiteit van Amsterdam.  
 
De wortels van de uitgeverij liggen in de Zuidelijke Nederlanden. Oprichter Theodore de Bry 
(1527 of 1528 - 1598), geboren in Luik beoefende oorspronkelijk het ambacht van goudsmid, 
vervolgens dat van graveur. Van dat laatste ambacht was de stap naar de uitgeverij nog maasr 
betrekkelijk klein. De Bry’s professionele mobiliteit loopt parallel met de veranderingen in 
woonplaats: van Luik naar Straatsburg, vervolgens naar Antwerpen en Londen en ten slotte 
naar Frankfurt.  
Daar verscheen in 1590 het eerste deel reisbeschrijvingen, Thomas Harriot’s A briefe and true  
report of the new found land of Virginia. Dit eerste deel kwam uit in Engels, Frans, Duits en 
Latijn, maar de latere delen verschenen alleen in het Duits en het Latijn. Het boek van Harriot 
werd het eerste deel van wat zou uitgroeien tot de India Occidentalis-reeks, gewijd aan de 
Amerika’s. Vanaf 1598 kwam daar de India Orientalis-serie bij, reizen naar Azië. Tot 1634 
hield de stroom aan, met als resultaat een corpus van vele werken. Voor menig boekhistoricus 
en bibliothecaris vormde De Bry’s reisbibliotheek een onontwarbare kluwen van vertalingen, 
versies en herdrukken, en alleen om die reden al is Van Groesens uitgebreide onderzoek meer 
dan welkom. 
Het boek bevat drie delen. De eerste vier hoofdstukken gaan in op de context waarin de 
uitgaven van de Bry’s verschenen: reisliteratuur in de zestiende  eeuw, de geschiedenis van de 
familie en de uitgeverij van De Bry en zijn zoons Johan Theodoor en Johan Israel de Bry en 
de wijze waarop de serie tot stand kwam. In het tweede deel van het boek analyseert de 
schrijver het beeld van de buiten-Europese wereld zoals dat naar voren komt in de 
‘Reiscollectie’. Dat gebeurt niet alleen op basis van de tekst, maar ook en vooral aan de hand 
van de illustraties. De gravures lenen zich bijzonder goed voor het beantwoorden van de vraag 
naar de opvattingen van de uitgevers. Afbeeldingen zijn voorzien van uitgebreide bijschriften, 
die niet in de oorspronkelijke uitgaven zijn te vinden, waardoor ze samen een soort 
kaderteksten vormen met de essentie van de tekst, volgens de uitgever. De illustraties uit de 



oorspronkelijke uitgaven werden soms getrouw gekopieerd, maar ook gecombineerd met 
andere of, waar geen afbeelding beschikbaar was, nieuw gemaakt op basis van de tekst. Al die 
aanpassingen hadden, zo betoogt Van Groesen, steeds een welbewust doel, bijvoorbeeld het 
benadrukken van de wreedheid of onbeschaafdheid van buiten-Europese volkeren of het 
accentueren van hun abjecte staat van heidendom. Zo werd een tamelijk neutrale afbeelding 
van Hottentotten die rauwe ingewanden eten (uit Historie van Indien, door Willem 
Lodewijcksz, 1598) , omgewerkt tot een onsmakelijk tafereel met woeste wilden die met 
dierlijke wellust een kadaver soldaat maken. Door toevoeging van adjectieven als ‘barbaars’ 
kon lezer de strekking absoluut niet ontgaan. 
Het derde deel van Van Groesens betoog gaat over de receptie van de Reiscollectie. Wie 
kochten de boeken, en welke strategieën pasten de De Bry’s toe om hun publiek zo goed 
mogelijk te bereiken? Het uitbrengen van twee edities, in het Duits en in het Latijn, was één 
middel dat de uitgevers toepasten. De twee versies verschilden regelmatig van elkaar. De 
Bry’s waren Calvinisten, maar wilden hun boeken graag verkopen in de katholieke delen van 
Europa. In de katholieke landen van Zuid-Europa was vooral vraag naar de Latijnse edities, 
en daarin zijn verwijzingen naar wreedheden door de (katholieke) Spanjaarden in de door hen 
gekoloniseerde gebieden soms afgezwakt of weggelaten. Voor de Duitse vertalingen werd dat 
minder nodig geacht. Bovendien werden die geacht bij een minder intellectueel publiek 
zouden aan te slaan, en dat was weer een reden om soms wat extra sensatie toe te voegen, 
bijvoorbeeld met afbeeldingen van kannibalisme. Ondanks de pogingen om de markt zo breed 
mogelijk te maken, ontkwamen de De Brys niet aan censuur, met name in Spanje en Portugal, 
waar anti-katholieke passages onleesbaar dienden te worden gemaakt.  
Van Groesen heeft met deze uitgebreide studie een uitstekend beeld gegeven van een 
uitgeversfirma op het grensvlak van de zestiende en zeventiende eeuw. Hij biedt de lezer een 
fascinerend inzicht in de manier waarop Theodoor de Bry en zijn opvolgers hun positie op een 
geheel West-Europa omvattende boekenmarkt wisten veilig te stellen en te versterken. Eén 
van de verdiensten van Van Groesen is het feit dat hij in zijn onderzoek zo’n ruime plaats 
inruimt voor de illustraties, die hij terecht ziet als de sleutel tot de opvattingen van de 
uitgevers. Zijn boek maakte duidelijk dat de De Bry-uitgaven veel meer zijn dan fraai 
uitgegeven, maar secondaire bronnen voor de ontdekkingsreizen. Gezien het succes van de 
uitgaven reflecteren ze de manier waarop men in geletterde kringen in Europa aankeek tegen 
de rest van de wereld, een wereld die door de natuur stiefmoederlijk was bedeeld met nuttige 
planten en dieren en voornamelijk bevolkt door wrede, drankzuchtige, heidense wilden. Aan 
het einde van zijn boek stelt Van Groesen met enige spijt vast dat het vrijwel onmogelijk is 
om vast te stellen welk effect de De Bry-uitgaven hadden op het Europese lezerspubliek. Eén 
ding zou men zich wel kunnen voorstellen: wie met instemming kennis nam van de inhoud zal 
in elk geval geen argumenten hebben gevonden tegen uitbuiting en kolonisering van die 
buiten-Europese wereld.  
De kwaliteiten van dit boek zijn vele: een grote beheersing van de materie en een heldere 
analyse, een grote leesbaarheid en een uitgebreide verantwoording. Buitengewoon nuttig zijn 
tenslotte de bijlagen, met onder meer overzichten van alle publicaties van de firma De Bry en 
een overzicht van de oorsprong van alle illustraties in de Reiscollectie.  
 


