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HANNIE VAN GOINGA

`HET KOMPT ALTEMAEL AEN OP HET
DtSTRIBUWEEREN'

I

n een brief uit 162 4 aan haar man, Hugo de Groot, over de beste manier
om diens werk De iure belli ac pacis uit te geven, schreef Maria van
Reigersberch: `... maer het kompt altemael aen op het distribuweeren'.

Deze zinsnede nam Bert van Selm over in de titel van een in 1 99 1 verschenen artikel
waarin hij pleitte voor intensivering van het onderzoek naar de boekdistributie in de
Republiek.' Kennis van de distributie is zowel onmisbaar voor een goed begrip van de
vorming van fonds, als voor inzicht in de voorraadvorming in grote en kleine boekwinkels. Het laatste is immers bepalend voor de keuzes die de kopers kunnen maken,
voor de geschiedenis van het lezen en de leescultuur.
Van de drie invalshoeken in het boekhistorisch onderzoek—productie, distributie, consumptie—was de distributie inderdaad lange tijd een tamelijk verwaarloosd
terrein. Deels omdat onderzoek hiernaar zeer tijdrovend is, deels door gebrek aan geschikt bronnenmateriaal. Aanvankelijk was de aandacht vooral gericht geweest op de
wereld van de drukkerij en de uitgeverij. Vervolgens, sinds het begin van de jaren
tachtig, oefende het onderzoek naar de kopers en lezers en de praktijk van het lezen
een grote aantrekkingskracht op boekhistorici uit. Maar bij de reconstructie van het
boekenbezit en -gebruik wordt men voortdurend geconfronteerd met de vraag hoe de
lezer toegang kreeg tot het gedrukte woord. Hoe functioneerde de boekhandel en
wat betekende dit voor de beschikbaarheid van boeken? Dit resulteerde in een toenemende belangstelling voor de geschiedenis van de boekdistributie. 2 Van Selm heeft
hierbij een voortrekkersrol gespeeld onder meer als medeorganisator van het internationale congres Le magasin de l univers. The Dutch Republic as the centre of the Europe-

1 B. van Selm, "`Het kompt altemael aen op het distribuweeren". De boekdistributie in de
Republiek als object van onderzoek', in: J.J. Kloek, W.W. Mijnhardt (red.), Balans en perspectief
van de Nederlandse cultuurgeschiedenis. De productie, distributie en consumptie van cultuur. Amsterdam 1991, 89-too. Bewerkte tekst van zijn lezing voor het congres Balans en perspectief van de
Nederlandse cultuurgeschiedenis. Utrecht 1989.
2 F. Barbier, S. Juratic [e.a.] (dir.), L'Europe et le livre. Réseaux et pratiques du négoce de librairie
xvle-xrxe siècles. Parijs 1996. (Cahiers d'histoire du livre, i); W. Kirsop, `Booksellers and their
customers: some reflections on recent research', in: Book history i (1 99 8), 283-304.
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an book trade in 1990. 3 De redactie koos dit thema voor het Jaarboek 2001 niet alleen
om nieuw onderzoek op dit terrein te entameren, maar ook als eerbetoon aan deze
tien jaar geleden overleden boekhistoricus, die zovelen wist te inspireren.
In dit jaarboek zijn tien artikelen gebundeld waarin aspecten zoals publiciteit, handelsusances, en de verkrijgbaarheid van boeken aan de orde komen. Een aspect dat tot nu
toe in Nederland nauwelijks aandacht heeft gekregen, betreft het fysieke transport
van boeken. Toch zou onderzoek naar de transportmiddelen en de wegen waarlangs
boeken vervoerd werden relevante informatie opleveren met betrekking tot de beschikbaarheid van boeken buiten de grote productiecentra. Een groep mensen die een
belangrijke rol speelde in de verspreiding van boeken zowel in steden als op het platteland vormen de marskramers. Salman presenteert in zijn bijdrage de resultaten van
een systematisch onderzoek naar de handel in boeken door rondtrekkende kramers.
Hij heeft een begin gemaakt met het in kaart brengen van mannelijke en vrouwelijke
ambulante handelaren in de achttiende eeuw en heeft op basis daarvan een typologie
ontwikkeld.
De kramers brachten vooral goedkope boeken aan de man. Over de samenhang
tussen de boekenprijs en de kanalen waarlangs boeken werden gedistribueerd, is nog
amper iets bekend. Veelal wordt verondersteld dat voor goedkope lectuur alternatieve
distributiekanalen met een ander publieksbereik bestonden.' Dat hierover nog zo
weinig bekend is, wordt ten dele veroorzaakt door het ontbreken van gegevens over
de historische boekenprijs. Van Selm wijdde weliswaar twee explorerende studies aan
dit onderwerp, maar daar is het tot nu toe bij gebleven.' De Kruif geeft een aanzet tot
systematisch onderzoek naar de ontwikkeling van boekenprijzen in de negentiende
eeuw. Een periode die bij uitstek een uitdaging vormt omdat technische innovaties in
de papierfabricage en het drukkersbedrijf aanleiding geven tot de veronderstelling
dat het boek toen goedkoper werd. Aan de hand van twee steekproeven naar de boekenprijzen, in 1828 en 1888, wordt nagegaan of de feiten deze hypothese bevestigen.
Vervolgens wordt dit kwantitatieve onderzoek in een nader perspectief geplaatst met
behulp van kwalitatief bronnenmateriaal dat de prijspolitiek van de uitgevers als collectief (de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels) belicht.
Ten slotte wordt bekeken hoe individuele uitgevers, binnen de regels van de Vereeniging, prijzen als verkoopinstrument strategisch konden inzetten.
Naast de prijs veroorzaken ook inhoudelijke factoren dat boeken via afwijkende
distributiekanalen worden verspreid. Een goed voorbeeld is muziekdrukwerk, dat,

3 C. Berkvens-Stevelinck [e.a.] (eds.), Le magasin de l'univers. The Dutch Republic as the centre
of the European book trade. Papers presented at the International Colloquium, held at Wassenaar,
5-.July tggo. Leiden 1992. (Brill's studies in intellectual history, 31).
4 B. van Selm, "`... te bekomen voor een Civielen prijs". De Nederlandse boekprijs in de
zeventiende eeuw als onbekende grootheid', in: De .Zeventiende eeuw 6 (199o) I, 98-I16, hier 98.
5 Zie noot 4, en: B. van Selm, `Uit de voorgeschiedenis van de vaste winkelprijs', in: Idem,
Inrichten en vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel. Amsterdam 1992, 46-61.
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zoals Rasch in zijn artikel aantoont, niet alleen in boekwinkels te koop was, maar ook
bij buiten het gilde staande, gespecialiseerde muziekuitgevers, onder wie een aantal
music i .

Een categorie uitgaven waarvan het voor de hand lijkt te liggen dat die (ook) via
andere instanties werd gedistribueerd, wordt gevormd door werken waarvan de verspreiding voor kerkelijke instituties van belang was. Goudriaan verkent de rol van
kerkelijke organen en personen bij de boekdistributie in de periode van de incunabelen en postincunabelen.
Een bijzondere groep boeken vormen de prijsboeken die in de zeventiende en
achttiende eeuw aan scholieren van de Latijnse scholen werden uitgereikt. Hoewel
hiervoor velerlei soorten boeken in aanmerking kwamen, bestond het merendeel uit
geannoteerde edities van een beperkt aantal klassieke auteurs. Spoelder onderzocht
de rol van het Leidse uitgevers- en boekhandelaarshuis Luchtmans als distributeur
van prijsboeken in de achttiende eeuw.
Een ander type drukwerk dat zich door inhoud en gebruiksdoel duidelijk onderscheidt op de boekenmarkt is het schoolboek. Van der Laan stelde vast dat in Groningen in de late achttiende eeuw schoolboeken werden uitgegeven die voornamelijk
aftrek vonden op de regionale markt. Toen in het begin van de negentiende eeuw het
onderwijs een verantwoordelijkheid was geworden van de nationale overheid ging
dit gepaard met ingrijpende onderwijshervormingen die grote veranderingen in de
markt voor schoolboeken teweegbrachten. Het lokale karakter verdween en Groningse schoolboeken werden een product voor de nationale markt. Dit heeft hij kunnen afleiden uit de afname van in Groningen uitgegeven schoolboeken zoals die blijkt
uit de boekverkopers- en klantenboeken van de Middelburgse boekverkoper Samuel
van Benthem.
Boekhandelsadministraties zoals die van Van Benthem en die van de zo-even genoemde firma Luchtmans, vormen voor het onderzoek naar handelsgebruiken niet te
overtreffen bronnen. Vree gebruikte eveneens de boeken van Van Benthem om de
verspreiding van de uitgaven van de Amsterdamse uitgever Jan Hendrik den Ouden
in Zeeland in de periode 182 3 -18 3 6 te traceren. Den Ouden was een kleine uitgever
met voornamelijk werken van orthodox gereformeerde signatuur in zijn fonds. Vree
ging na welke boeken van Den Ouden Van Benthem in voorraad had, voor welke
prijs hij deze had ingekocht en voor welk bedrag ze aan particuliere kopers over de
toonbank gingen. Dankzij de klantenboeken van Van Benthem kon hij de kopers die
geïnteresseerd waren in deze gereformeerde leer op het spoor komen. De discrepanties tussen het aantal exemplaren dat Van Benthem door Den Ouden geleverd kreeg
en het aantal dat volgens de particulierenboeken verkocht werd, wettigen de veronderstelling dat er sprake moet zijn geweest van een aanzienlijke contanthandel, vooral
voor goedkoper drukwerk. En aangezien contante aankopen niet in de klantenboeken
werden opgetekend, blijft uiteindelijk een deel van de kopers buiten het gezichtsveld.
Ideaal is dus ook deze bron niet.
Een specifieke vorm van distributie doet zich voor bij boeken die bij intekening
uitkwamen. Het uitgeven bij intekening, hetzij door de uitgever, hetzij door de au-
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teur, kwam in Nederland in het laatste kwart van de zeventiende eeuw in zwang.
Cornelis de Bruijn verzorgde in 16 9 8 zelf de uitgave en de distributie van zijn Reien

door Klein Asia. Gnirrep analyseerde de lijst van intekenaren op dit werk en stelde
vast dat De Bruijn voor de verspreiding van zijn werk gebruikmaakte van een uitgebreid netwerk van familieleden, vrienden en relaties. Velen van hen tekenden in voor
meerdere exemplaren, waarvan mag worden aangenomen dat zij die vervolgens distribueerden. Een verrassende constatering van Gnirrep is dat de verspreiding van dit
werk voor bijna de helft via alternatieve distributiekanalen geschiedde.
Voor uitgevers en boekverkopers is het van essentieel belang potentiële kopers te
informeren over de beschikbaarheid van boeken. Het gebruik van fondscatalogi voor
de distributie van boeken kwam al vroeg in zwang. Coppens heeft voor de periode
tot 1600 alle fondscatalogi van drukkers en boekhandelaren geïnventariseerd. Tot nu
toe waren er ongeveer 15o bekend, dit aantal is nu op zo'n 225 gebracht. Het is een
eerste stap in de ontsluiting van deze fundamentele bronnen die onder meer het basismateriaal vormen voor hetgeen in de boekhandel verkrijgbaar was.
Van Selm zag de boekgeschiedenis als de sociaal-culturele geschiedenis van de communicatie door middel van het gedrukte woord. Het doel is om inzicht te verwerven
in de manier waarop opvattingen en denkbeelden in gedrukte vorm worden doorgegeven en hoe de confrontatie met drukwerk het denken en het gedrag van mensen
heeft beïnvloed. Daarmee bekende hij zich een medestander van onder anderen de
Amerikaanse (boek)historicus Robert Darnton. Deze heeft voor het gedrukte boek
een model ontwikkeld dat de transmissie van teksten van auteur tot lezer voorstelt
met allen die bij de productie en verspreiding betrokken zijn. 6 De jongste digitale ontwikkelingen hebben nieuwe mogelijkheden geopend om teksten openbaar te maken, te
vermenigvuldigen en te verspreiden. Aan de hand van Darntons communicatiecircuit
gaat Van der Weel na welke economische veranderingen de productie, distributie en
consumptie van boeken sinds het Gutenberg-tijdperk hebben ondergaan en hoe
de onderlinge verhouding van deze drie elementen zich wijzigde. Het model blijkt
ook bruikbaar voor een beschouwing van de economische aspecten van de jongste
digitale ontwikkelingen. Neemt men in navolging van D.F. McKenzie' aan dat het
object van de boekwetenschap bestaat uit in een of andere vorm vastgelegde teksten
en hun transmissie, inclusief productie en receptie, dan behoren ook elektronisch geregistreerde teksten logischerwijs tot haar terrein.
Tot slot wil ik u attenderen op een belangrijke verandering. In dit Jaarboek ontbreekt
de sinds 1 996 verschijnende rubriek met recente publicaties op het terrein van de
boekwetenschap. Het zal niemand ontgaan zijn dat het aantal titels in de loop der ja-

6 R. Darnton, `What is the history of books', in: K.E. Carpenter (ed.), Books and society in
history. New York 1983, 3-26.
7 D.F. McKenzie, `The book as an expressive form', in: Bibliography and the sociology of texts.
Londen 1986. (The Panizzi lectures 1985), 4-5.
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ren snel is toegenomen zodat het overzicht een relatief groot aantal pagina's opeiste,
zelfs bij gebruik van een kleiner korps. Navenant kostte het opstellen van dit overzicht steeds meer tijd en moeite. Een woord van welgemeende dank aan de samensteller, Marieke van Delft, is dan ook stellig op zijn plaats. De beslissing om de
rubriek te laten vervallen werd enigszins vergemakkelijkt door het operationeel worden (in juni 2001) van Book history on line, de elektronische versie van de Annual

bibliography of the history of the printed book and libraries (ABHB).8 Op dit moment is
deze bibliografie nog beperkt tot het gedrukte boek, maar haar redactie overweegt
verbreding van het terrein. Een voornemen dat de redactie van het Jaarboek krachtig
wil ondersteunen.

8 Raadpleegbaar via de site van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag: www.kb.nl.
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ADRIAAN VAN DER WEEL

THE COMMUNICATIONS CIRCUIT
REVISITED'

A

s we enter the twenty-first century, the spread of internet has already conclusively shown that digital transmission of texts is here
to stay. Indeed, its significance is only set to rise. Robert Darnton's

communications circuit 2 is a very useful model to study the interaction between the
many agents involved in the transmission of texts through society. As Darnton has
suggested, `With minor adjustments, it should apply to all periods in the history of
the printed book'. 3 It will be instructive to see how the model is equipped to deal with
a period that its maker had not intended it to serve. For one thing, when Darnton first
proposed his model the internet had not yet established itself as the popular medium
for textual transmission it has since become. For another, it is by no means a foregone

Publisher

Author

Printers:
Compositors
Pressmen
Warehousemen

Binder

Suppliers
Paper
ink
t%pe
labor

Readers:
Purchasers
Borrow-ers
Clubs
I.ibranes

Shippers
Agent
Smuggler
Entrepot Keeper
Wagoner etc

Bookseller,
Wholesaler
Retailer
Peddler
Binder etc

The communications circuit
1 This paper was originally delivered at the

SHARP conference,

Mainz, July 2000.

2 R. Darnton, `What is the history of books?', in: Daedalus, Summer 1982, 65-83; repr. in: R.
Darnton, The kiss of Lamourette. Reflections in cultural history,

107-135, II2.

I am grateful to the

author for his permission to reproduce the diagram here.
3 Darnton, The kiss of Lamourette, 111-113.
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conclusion that book historians should want to study the internet as another means of
textual transmission—if for no better reason than that it begs the question how far to
stretch the meaning of the term `text'. On the internet, it includes still and moving
images, speech, shopping transactions, music: anything in fact that can travel in the
form of bits.' In this paper I should like to examine the internet as a medium for textual transmission, and to use Darnton's communications circuit as a conceptual model, to prevent an exploration of analogies from degenerating into an incoherent list of
chance observations.
While I should like to use Darnton's basic concept, instead of suggesting all sorts
of adjustments to his well-established model, I should like to start from scratch and
sketch a number of versions of the model that stress the conditions prevailing at a
particular time rather than attempting to present a single model to fit all times.
`Sketch' is the operative word here. I trust that the reader will show some forbearance
while I concentrate on major historical developments with no apparent concern for
subtleties.
The first version schematises some of the economic conditions that prevailed
when the printing press first became established as the chief instrument for textual
transmission. Scheme A shows a number of challenges that presented themselves to
the early printers:
1

The key areas to discuss here are
production, marketing, and distribution. Contrary to the world of
manuscript reproduction, which
required a limited up-front investment, since production took place

Finance

in response to known demand,
printing required a considerable
investment in paper and labour

1
Consumption

Distribution
I

1

I

(in addition to the original investment in the basic equipment).
The challenge was to create a re-

turn on the money invested when books sold slowly. While in manuscript production
the buyer was usually a known quantity, printing offered the challenge of matching
the much larger supply with a demand that was harder to locate, even if potential
buyers were sure to exist. Today we call the more or less methodical way to meet this
challenge `marketing'. In its crudest form, marketing is precisely that: estimating
whether the publisher will be capable of reaching these potential buyers in sufficient
numbers to make the publication worth his while and devising strategies to actually

4 Cf. D.F. McKenzie's definition of `texts' in his Panizzi lecture `The book as an expressive
form', in: Bibliography and the sociology of texts. London 1986. (The Panizzi lectures 1985), 5.
I shall return to this essay later.
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reach them. Distribution of print was of necessity less local than that of manuscripts.
The distribution challenge involved the exigencies of physical transportation (with
factors such as geographical distance and geopolitical impediments). It was met in
part by the creation of a network of middlemen: wholesale agents and fellow printerbooksellers.
Over time, the situation changed. Looking at the second half of the twentieth
century, we find that the effects of the existing challenges have been mitigated in various ways. This may be schematically represented thus:

By this time, production costs have

Production (investment)

come down spectacularly as the result
of mechanisation, improved techniques, cheaper materials (especially
paper), thus vastly reducing book
prices and investment levels. (The latter also as a result of the reduced
turnaround time for a printrun.) GeoI
Consumption
I

Distribution
I

graphical and geopolitical factors in
transportation have slowly diminished
in significance over time. Although

this was less as a result of developments within the book trade itself than as a result
of the expanding economy and infrastructure at large, the nett result is a vast reduction of the physical transportation challenge in book distribution. This development
was accompanied by the phenomenal spread of literacy, vastly increasing the number
of potential buyers in the local market. This enabled the booktrade to become more
local, and thus reduced the relative importance of the transportation cost factor even
further. In fact, the entire book distribution infrastructure is now a known quantity,
whose significance has been reduced to a percentage of the retail price: a high and
unavoidable, but predictable expense. Obviously the same factors that have minimised the distribution challenge have reduced the marketing challenge. With the
growing size of the local market, and the ever-increasing general understanding we
have of people 's media use (and consumption patterns in general), marketing has become a great deal more mechanical. It may never become a predictable factor in the
same way as distribution, but at least it is now a familiar concept. In addition, a wide
variety of resources have been developed for matching supply with demand, such as
catalogues, advertising, bibliographies and so on.
While some of the early challenges have been mitigated by various historical developments, at the same time new challenges have presented themselves, and other
developments magnify existing challenges. This results in the following version of
the Darnton model:
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'

At the same time as

Production (investment)

went through a process of simpli-

Paper

Í

marketing,g

fication and streamlining, it became more complex as a result of
the gradual change from a demand-driven to a supply-driven
book trade economy. As both the
title production and the number
of potential buyers exploded in
i

Consumption

Distribution

the nineteenth century, matching
supply with demand has become a

greater challenge. The widespread tendency of book trade

specialisation in the nine-

teenth century was one way to counter the effects of this challenge. The printer
ceased to sell the books he prints for his own risk, for he became a mere middleman
to that party we now call the publisher, who was a new appearance on the scene. This
publisher has had to deal with the

professionalisation of authorship.

Authors have, as

time goes by, become increasingly interested in direct financial rewards (as against
the indirect rewards of patronage or remuneration in copies or no remuneration at all
of earlier times). Not coincidentally, the notion of intellectual property developed to
become a major issue.
Of course we can decide that the printer of the incunable period in many respects
resembles what we now call a publisher, and we may call him one. If we do so, we
can see that while some of the challenges facing the publisher have changed dramatically, there are some that have essentially remained the same from early days when he
was still primarily a printer. So by what characteristics may we define the function of
the publisher? A definition such as that given by

Glaister's glossary of the book is re-

markably unhelpful:

PUBLISHER:

a person or a company in business to issue for sale to the public through

booksellers books, periodicals, music, maps, etc. In the 16th century London trade the
licence to print a work was assigned to a printer who was, by implication, the publisher
of it, though sometimes in association with sponsors. Later in the same century bookseller-publishers became more influential and commissioned printers to work for them.
Publishing as a business separate from bookselling dates from the early 19th century.
See F. A. Mumby & I. Norrie,

Publishing and bookselling, 5th ed., Cape, 1 974;

and Sir

Stanley Unwin, The truth about publishing, 8th ed., George Allen & Unwin, 1976.5
Taking our cue from the constants in our discussion so far, it makes sense to add the
publisher's concern with

investment in the production of books: publishing always in-

volves tying up money in a less liquid form. Secondly, in order to recoup his invest-

5 Glaister's glossary of the book. 2nd edn. London (etc.) 1979.
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ment, the publisher is responsible for selling the books, whether this is to the reader/buyer or to booksellers. So distribution for sale is an ongoing concern, which in
turn implies the need for marketing. Certainly today's publisher would still regard
these three concerns as central—though I think the definition will bear further elaboration. Notably, the publisher's relationship to the author has not yet received any attention.
In order to clarify that relationship I think it will be helpful if we first look at
what the internet as a medium for the dissemination of text is capable of offering by
way of a solution to the challenges that these concerns, which we have identified as
the core of publishing, present to publishers.
Electronic text has the amazing characteristics that the original can be multiplied
without limit, without loss of quality and at negligible cost. If an electronic text is
available on a network of linked computers (such as the internet), such multiplication
can, in addition, take place over any distance at the same negligible cost. Just to look
at a text being made available elsewhere on the internet is to make a faithful and instant electronic copy of it locally, at no cost to speak of. 6 In terms of the publisher's
concerns which we just discussed the internet thus offers both a large part of production (viz. multiplication) and distribution at negligible cost.
A communication circuit for the digital transmission of conventional `text' (the
sort that used to be transmitted by means of print) in the internet era could be
schematically presented as follows:

I

I

Production (investment)

In contrast with the produc-

I

tion of printed books, digital

production for publication on

Internet Service
Publisher

Provider

the internet does not involve
multiplication, but only the
editorial and formatting tasks.

Author

Multiplication is done by the

Consumption

I

client-reader. If the costs of

Internet Service
Provider

Buyer—reader

I

what in the print media we
Distribution

I

1

I

call production and distribution can in the case of the in-

ternet both be minimised, this reduces the publisher's investment to a much lower
level than in the case of print. (We are left with sales, to which we shall return.)
Having studied some of the implications of this scheme of things, we may at this
point recall George Bernhard Shaw's diatribe against publishers:

6 This does not take into account the necessary investment in hardware. In Western countries
we tend to take this for granted, but it remains a significant economic issue in large parts of the
world. Similarly, this article abstracts from such issues as political control and other forms of
censorship.
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I object to publishers: the one service they have done me is to teach me to do without
them. They combine commercial rascality with artistic touchiness and pettishness,
without being either good business men or fine judges of literature. All that is necessary in the production of a book is an author and a bookseller, without any intermediate parasite.'
Like some other Victorian authors, notably Ruskin, Shaw of course became a wellknown self-publisher. But with the help of the internet the Shaws of this world can
do even better. Since anyone who joins an Internet Service Provider to gain access to
the internet is almost automatically presented with a quota of disk space sufficient to
host as many novels as even the most prolific writer could produce in a lifetime,
nothing is easier for an author than to circumvent both the publisher and the bookseller. The possibility results in the following variation on the communications circuit:
I
Production (investment)

This is much more than even G.B.

1

/.

Shaw could have hoped for. Us-

.-'

ing the internet, today's author
can circumvent the publisher, the
printer, the distributor and the
bookseller, as some adventurous
people have shown.
I
Consumption

The internet is thus capable,
Distribution

i

by its low cost and easy access,
of `democratising'—in the true

sense of bringing to ordinary people—the distribution of recorded text (and of
further democratising production). It is perhaps useful to place this democratising
characteristic of the internet as a medium in a longer perspective. Looking at the production-distribution-consumption chain, we can identify two major democratising
developments that took place earlier in the history of the book:
1 In the field of consumption: the tremendous increase in literacy in the nineteenth
century, joined with much lower production costs, which caused books to come within
reach of everyone desirous to read;
2 In the field of production: the widespread use of offset lithography from the 19705,
which spelled the end of the monopoly of the typesetting and printing trades and enabled the reproduction of camera-ready copy produced with the crudest of means (it
was followed twenty years later by the technical—if not necessarily typographical—
sophistication of DeskTop Publishing).

7 Bernard Shaw, in a letter of 1895, quoted in: R. Findlater (ed.), Author! Author!. London
1984, 104-
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The simplified communications circuit is not only a possible scenario, but for a great
number of texts it is already in operation. Take, for example, Project Gutenberg in all
its national guises, but the same goes for many out-of-copyright texts (and—legally
or illegally—quite a number of copyright texts). However, these texts without any
physical substance have a problematic side to them. Along with the physical book we
have lost in electronic texts the identical copy with identical pages in unchanging
form that we have come to rely on for scholarly use.' Whatever their advantages may
be, `e-texts' are unstable in form, in content, and even in existence. They may vanish
without warning from one moment to the next. The use of this sort of texts is for
finding passages, for computer manipulation (indexing, concordancing, matching,
cutting and pasting text for quotation, etcetera). And there is, as we shall see, also the
possibility of using such texts in an e-book device.
Not only are there these drawbacks, but there are also numerous texts for which a
communications circuit without the intervention of a publisher is an unlikely scenario. This applies to most texts within copyright, and many if not most new texts
being written. We might single out two classes of texts, both written by categories of
authors who aspire to living off the proceeds of their labour: literary and scholarly
works. For these, the shortened communication circuit is not feasible.
Not that it is not possible for a young poet to place his texts on the internet and
wait for readers to come and find his poetry, and even to set up a system that could
charge the prospective reader for the pleasure of reading it. The crucial question is,
though, why would a prospective reader pay for the opportunity of reading a volume
of poetry by an unknown author? The answer, generally, is: not because he is a
promising and deserving young man, but because a publisher has decided to invest a
sum of money in the publication of it. Placing a volume of poetry on a web site may
theoretically present an easy road to publication: it is hardly going to attract large
numbers of paying readers—or even readers at all, for how will they find his work
among the so many billion web pages on offer? If Stephen King was an unknown
young poet rather than a blockbuster author, he would have been a good deal less
successful in his recent self-publishing adventures, and would not have had much
cause for calling himself `Big Publishing's worst nightmare

'.9

At first sight it would appear a little more likely that a scholar would place his
monograph on thirteenth-century French regional stained glass 10 on his institution's
web site and consider it published. On his institution's web site he stands a reasonable
chance of the book being found, and he is after all only interested in his monograph
being read, discussed and cited. He earns his money from his tenure, so he can
8 Adobe's Portable Document Format (.pdf) offers a solution to this problem, at the cost of
another problem, often succinctly paraphrased by the question `Who owns your data?': .pdf
files are dependent on proprietary software for their continued readability.
9 At http://www.stephenking.com/download.html (September 2000).
10 The example is from R. Darnton's account on his term on the editorial board of Princeton
University Press, `Publishing. A survival strategy for academic authors', in: Idem, The kiss of
Lamourette, 94 -103.
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dispense with the charging system, for he is not interested in selling copies. The
crucial question here is, why would the university pay his tenure? The answer is: not
because he has written a book, which can be read on the internet, but because it was
good enough for it to have been found worthy of being published by a reputable
publisher.
In both these categories of text a publisher can be seen to perform, in addition to
the tasks of investing in the production of books, distributing books for sale and marketing of books, the essential task of selecting the books to be published. Uncanonical
texts have no automatic status, and have yet to be `filtered'. This important task of
the publisher, I would suggest, comes close to defining his relationship to the author,
which was mentioned earlier.
In retrospect, it is possible to recognise that the role of the publisher has been
edging in that direction for a long time. Especially since the nineteenth century the
publisher's role as a gatekeeper—to guarantee quality—has gained increasing significance. Not that the publisher necessarily performs that role consciously: for him selection is primarily connected with the decision what to invest his name and money
in; selection is merely the unintended corollary.
Through the selection task of publisher (and bookseller)," paradoxically the accessibility of texts is increased as well as diminished. As well as selecting on saleability (both publisher and bookseller will choose what they think a sufficient number of
people would actually pay money to read), they create order in what is published, for
example through the nature of their imprint.
So for the benefit of such cases as poets and scholars—but the same goes for the
majority of authors—the publisher should be brought back in, demanding a return
to scheme D:
But even though we have

Production (investment)

found that the publisher is indispensable for many, even
most, categories of text—demolishing the Shavian utopia
that seemed for a moment so
tantalisingly close—what re-

d

4--- Internet Service
Provider

Buyer—rea er
I
Consumption
I

mains in this scenario are the
Distribution

I

I

possible advantages of lowcost production and distribu-

tion—if, that is, we can solve the problems associated with the electronic form of the
book.
The internet is a new medium, and it is difficult to predict how its economy will
develop, but we can make a few informed guesses at how these possible advantages in

11 Reviewing, too could be argued to be a form of gatekeeping that increases accessibility by

raising public awareness of the existence of certain titles.
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cheap production and distribution may be exploited by publishers.' At this moment
there are two likely avenues that publishers might pursue. One is the e-book direction, and the other printing on demand (P.o.D.). Both are, incidentally, already practised in a limited way.13
The e-book option entails an all-electronic solution, whereby the buyer downloads a text from the publisher's site to his e-book. Some of the problems inherent in
electronic texts will be solved, for example by the fact that the publisher safeguards
the continued existence of the text (in which he has a vested interest) by maintaining a
database of texts (now often called a `textbase') on the internet. In the e-book scenario
the reader buys a little gadget to read the book he has purchased. (Current e-book
devices cannot hold the proverbial candle to a real book yet, but that will get better.)
The printing on demand option could entail the electronic download of the text
of a book from the publisher's internet site or virtual bookshop to a local printing
device, which could be located in the equivalent of today's bookshop, or a copyshop,
or in a supermarket, where a fully fledged printed book, complete with full-colour
cover, could be picked up. This scenario offers decentralised production, tailored to
the exact demand, obviating distribution costs and bringing investment levels down
virtually to the proportions of the manuscript period. It is also capable of solving all
of the problems inherent in electronic texts listed above, for the buyer will own an
old-fashioned book.
Both scenarios hold out the promise of lower investment in production and distribution, and thus cheaper books. (Though the reality so far is that electronic books
sell for a price only marginally lower than that of ordinary books.) 14 And significantly, the two scenarios are not only fully compatible, they are fully complementary: the
same electronic source text can be downloaded to an e-book device and remain virtual for the entire transmission circuit, and it can be downloaded to a remote printer for
a physical incarnation. Video recorders are often designated as `time-shifting devices'
by media moguls. By analogy, the use of the internet in publishing could be called
one huge `place-shifting device'.
We have so far concentrated on the low-cost production and distribution potential offered by the digital transmission of text over the internet. In addition, the use of
meta information will greatly aid the task of matching supply with demand. `Metadata' is the concept of adding information about information, comparable to the way a
library record gives information about a book that may be found in a particular
library. The difference in the digital environment is that the metadata are actually

12 It may be objected that the cost of developing and maintaining websites is too high to speak
of `cheap production and distribution'. This may be true in the very short term, as publishers
are making the necessary adjustments. The real savings should become apparent soon.
13 A third, paid access to web sites, might well become feasible for especially shorter texts as
digital payment of small sums becomes easier. It is outside the scope of this article to discuss the
internet as a distribution channel for conventional printed books through e-commerce.
14 The economics of the two systems are a little different in that P.o.D. books carry the cost of
material production per copy, while e-books require a (modest) up-front investment in hardware.
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part of the document to which they pertain. Metadata may be indexed by search engines, and they can make a crucial contribution to making information traceable on
the internet. The judicious use of metadata thus offers a great potential for publishers' marketing efforts.
Once these internet scenarios are implemented on any significant scale they could
place very different emphasis in our definition of what a publisher does. They would
place a great deal less emphasis on investment, and must therefore place proportionally more emphasis on gatekeeping, in the form of selection. But we have already observed that the publisher carries out his selection function not as a conscious task in
its own right, but as the natural consequence of the investment he makes. And if the
investment is minimised, what basis remains for his selection task?
There is something strange about the phenomenon of electronic textual transmission, for example in respect of the possibility to keep making limitless copies without
loss of quality and at so little cost. Conventional economic thinking has taught us
that without scarcity, things have no value. The `old economy' has always concentrated on making more units per product at a lower unit cost than the competition:
the achievement of economies of scale. In the `new economy' the emphasis lies elsewhere: for example on innovation and new ideas. In the case of text, electronic transmission (especially via the internet) has made the conventional concept of scarcity
largely meaningless. Something is either accessible, in which case it can be multiplied
without limit, without loss of quality and at negligible cost, or it is not accessible.
Scarcity consists solely in limited accessibility, not in the finite availability of produced items. So at the very least the price-making process, which is traditionally
based on material scarcity (the finiteness of material availability) must change, substituting an artificial finiteness of access. But perhaps the economic rules themselves
will need to change as a result.
I have drawn a fairly sharp distinction for publication on the internet between
texts in the public domain on the one hand and texts designed for the exploitation of
the intellectual property rights that reside in them on the other. We can now look
back and observe in retrospect the strong parallels with the incunable period. Most of
the earliest printings concerned books that might be said to have been in the public
domain. It took time for the more speculative entrepreneurial climate to develop in
which printers and contemporary living authors could find each other. Initially, authors were not rushing to be published in print. 15 Printers were often hard put to find
texts to print, and turned to editing and translating existing ones. Gheraert Leeu, for

15 H. Pleij, `Literatuur en drukpers. De eerste vijftig jaar', in: Nederlandse literatuur van de late
Middeleeuwen. Utrecht 1990,137-57. Pleij, who has done much to chart the movement into print
of Low Countries literature of the late Middle Ages, suggests that this tendency was less pronounced for southern Europe (France and Italy). See his `De betekenis van de beginnende
drukpers voor de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur in Noord en Zuid', in: Spektator
21 (1992), 22 7- 26 3 . It would be fascinating to see the results of a more wide-ranging survey,
comparing literature with other genres, and comparing the situation in the Low Countries to
that in other parts of Europe.
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example, prepared safe popular vernacular editions of classic texts, in prose rather
than verse translations, aimed at the new readership for print (e.g., his prose edition
of Reinaert de Vos of 1 479 , translated by Caxton and published in England in 1481).16
Thomas van der Noot in Brussels was particularly daring in his exploration of the
opportunities offered by the new medium, actively requesting from authors he knew
copy of a kind he suspected to be commercially viable." In all these cases, the initiative for publication lay with the printers.
It can thus be observed that the impetus for developing the new medium came
from the `owners': the printer-publishers. Similarly, we can see that the original
`owners' of the internet—which after the military was the scholarly community—
grasped the new medium to do precisely the same: they made available cheap (free)
editions of everything that was in the public domain: the canon. It will take time for
an economy (or economies) of the digital text to develop. Barring exceptions like
Stephen King, authors who are trying to make money from their work are also not
rushing to publish their work on the internet—yet. But in the same way as authors
had to discover the economy of print, so, with the help of internet-entrepreneurs,
authors will eventually discover the economy of the internet.
Where the comparison breaks down is in the fact that contemporary scholars did
not have to bring the canon to the digital medium in an entrepreneurial spirit: they
made their money in tenured positions at the universities. This focuses on the very
different economy that the internet is still subject to today. The internet has its roots
in a not-for profit environment, usually succinctly paraphrased by the `information
wants to be free ' slogan. We do not know for how much longer. It is only recently
that commerce has begun to take a firm grip on the internet, and the way its economy
might develop is in the lap of the gods. But certainly the economic basis for information transmitted over the internet is a very different one from the one that governs
the print world, as we have just seen, and it is conducive to the `information wants to
be free ' spirit.
The print medium has often, for shorter or longer periods in its history, harboured exciting possibilities, such as stereotyping, which was first developed a long
time before it became economically feasible until the twentieth century.' $ Or take offset printing, which was first practised as early as 18 7 5, almost as soon as the invention
of the rotary press had joined that of lithography and photography' but did not be16 See P.J.A. Franssen, `17 augustus 1 479: Gerard Leeu voltooit te Gouda het drukken van Die
hystorie van Reynaert die vos', in: M.A. Schenkeveld-van der Dussen [e.a.] (ed.), Nederlandse
literatuur. Een geschiedenis. Groningen 1993, 109-115.
17 Pleij, `Literatuur en drukpers', 236-237. I am indebted to my colleague Berry Dongelmans
at Leiden University for pointing me to examples in this section.
18 Philip Gaskell credits Johann Muller, a German pastor living in the Netherlands, with the
invention in the early eighteenth century: A new introduction to bibliography. Oxford 1985, 201,
and even earlier dates have been suggested. See K. Gnirrep, `Standing type or stereoype in the
seventeenth century', in: Quaerendo 27 (1997), 19-45.
19 See M. Twyman, Printing t.7_7o-19.7o. An illustrated history of its development and uses in
England. London 19 7o, 57.
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come the dominant printing method till the late 197os, when photographic typesetting had been perfected, enabling the convenient origination of two-dimensional
type. For all we know, it still harbours possibilities that no one has yet realised. But
back in the early days of print one of these possibilities was also the speculative entrepreneurial exploitation of the medium, which needed to be developed in the
course of the first century of printing.
Another of these dormant promises was that of the rise of the professional
author, whose success could be made in his own lifetime as a result of the selection
practised by the publisher. One of these professional authors was Shaw, who later in
his life was much milder about publishers than he was when he wrote the passage
quoted above, actually conceding that `the wonder is that the publishers do so much
to keep up the prestige of literature ... at their own cost when trash would pay them
better.' 20 And he had ample occasion to be grateful to them, despite the experience of
having sixty or so publishers in turn reject his novels. 21 When Swan Sonnenschein
(whose list later became part of Allen & Unwin) after publishing a novel by Shaw
suggested that `the author would do better to write plays' 22 we can see that crucial
role of selection at work.
However, if the function of the publisher has been narrowed down to that of a
gatekeeper, is it not possible that this is a too narrow basis? If it requires so little material investment, would it not be easy for that function to be taken over by another
party? Take the case of scholarly publishing, where the real gatekeepers are not the
publishers, but the scholar's peers, who already perform their task free of charge anyway. Not only that, but the mechanism through which scholars benefit from being
published is not that they get paid royalties, but that they get promoted. In other
words, the gatekeeping function in scholarly publishing could well be one-way: keeping bad scholarship out of the door, while readers could be let in free of charge—the
more the merrier, in fact. In these circumstances, what would stop a group of scholars setting up their own publishing house? This would again provide a parallel with
the early days of print, when the `owners' of the medium became the first entrepreneurs by editing, or even writing, new kinds of books for a new reading public. The
answer of course is: nothing, at least in principle, and it is actually happening. In
practice, the slow adjustment to the new economy and the new way of thinking it necessitates is still a barrier. But this is certainly going to change.

20 Quoted in Findlater, Author!Author!, 40.
21 See H. Pearson, Bernhard Shaw. A biography. London 1987, 59.
22 Quoted in: I. Norrie (ed.), Mumby's publishing and bookselling in the twentieth century.
London 1982, 51.
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CONCLUSIONS: `THE INFLUENCE OF JOYCE ON STERNE'23
In order to try and understand the media revolution that we are witnessing at this
moment, there are many exciting ways in which we can delve deeply into the history
of the book to study the changes that various inventions in the field of book production have wrought. Conversely, I hope I have illustrated that by observing the phenomena that are occurrring in front of our eyes at this very moment we can gain a
fresh perspective on many historical phenomena.
Don McKenzie regards bibliography as a discipline that `studies texts as recorded
forms, and the processes of their transmission, including their production and reception'. In the first of his Panizzi lectures he states that he defines `texts' to include verbal, visual, oral and numeric data, in the form of maps, prints, and music, of archives
of recorded sound, of films, videos, and any computer-stored information, everything in fact from epigraphy to the latest forms of discography.
And he goes on to say that `There is no evading the challenge which those new
forms have created.' 24 That is a challenge indeed and we may prefer not to widen our
discipline quite so far as that. But he rightly intimates that electronic developments in
textual transmission must be regarded as a natural extension of book history.
I would concur with him and suggest that we should not evade the challenge of
considering the history of the book as a continuum from manuscript to electronic
textual transmission, in an intellectual history context. Just as Robert Darnton suggests that book history should be interdisciplinary in order for the `parts' of individual research to `take on their full significance', 25 a case can (and, I believe, must) be
made for book history in the narrow sense to be subsumed by the history of textual
transmission. Such an inclusive notion of our discipline, stretching from the earliest
to the most recent written communication would enable contrastive diachronic approaches which could generate greater insights into the nature of phenomena occurring at any of the periods.

23 The title of the inaugural lecture at the University of Utrecht of Professor Peter de Voogd.
Amsterdam 1991.
24 McKenzie, `The book as an expressive form', 4-5.
25 Darnton, The kiss of Lamourette, iii.
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CHRIS COPPENS

FONDSCATALOGI ALS
MARKETINGSTRATEGIE
EEN ONDERZOEK NAAR LIJSTEN VAN
DRUKKERS EN BOEKHANDELAREN
TOT 1600
D

e boekdrukkunst begon in het Rijnland en verspreidde zich snel
over de andere delen van Europa. De verklaring waarom boekdruk werd uitgevonden op dat ogenblik, rond het midden van de

vijftiende eeuw, kan niet worden gezocht in of de technische of de economische of de
sociale of de intellectuele sfeer, maar in een gunstige combinatie van deze vier elementen. De belangstelling voor lectuur aan de kant van een voldoende breed segment
van de bevolking, haar vrije tijd, economische armslag en stabiliteit, technische vooruitgang en de ontwikkeling van geletterde ambachtslui, dat alles was nodig om het
succes van de uitvinding te verzekeren. Hierbij moet een element van geluk worden
gevoegd, de aanwezigheid van een man met visie en vaardigheid, én financiers die in
hem willen investeren. Voorafgaande eeuwen kunnen het intellectuele klimaat hebben
gehad, en economisch en sociaal gunstige voorwaarden in een beperkt gebied, maar
hadden wellicht niet voldoende technisch kunnen en zeker niet de spreiding van geletterdheid die essentieel was om de boekproductie op zo een schaal mogelijk te maken.
BOEKPRODUCTIE
Aan het einde van de vijftiende eeuw waren één of meer persen opgezet in 25o steden
verspreid over Europa en er waren 27.000 tot 30.000 incunabelen gedrukt.' Italië en
het Duitse gebied namen het leeuwendeel van de productie met respectievelijk 4o%
en 3 1%. Frankrijk komt derde met bijna 16%, gevolgd door de Nederlanden met iets
minder dan 9 %, Spanje en Portugal met een ruime 2% en Engeland met iets meer dan
i%. Vergeleken met de bevolkingsdichtheid geven deze cijfers een erg verschillend en
interessant beeld. Dan komen de Nederlanden eerst met iets meer dan i000 inwoners
per incunabel, meteen gevolgd door Italië met bijna 1300 inwoners per incunabeleditie en het Duitse gebied met meer dan 1800. Frankrijk met meer dan 5000 inwoners

1 De hiernavolgende kwantitatieve gegevens steunen op J.-F. Gilmont, `Les centres de la
production imprimé aux xve et xvie siècles', in: S. Cavaciocchi (ed.), Produ.zione e commercio
della carta e del libro secc. xrlr xvrli. Atti della 'Ventitresima Settimana di Studi' 2 5-20 aprile 199 1.
Firenze 1992, 343-364•
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per incunabeleditie komt ver achter en dit geldt evenzo voor Spanje en Portugal en
voor de Britse eilanden met

19.000

tot

20.000

inwoners per incunabeleditie. Dit heeft

zeker te maken met het niveau van ontwikkeling, maar ook met de economische concentratie en, voor een beperkt aantal drukkers, met een boekproductie die ruimer was
dan voor de lokale markt.
Door de enorme toename van de boekproductie is het vanzelfsprekend moeilijker
om een algemene raming ervan in de zestiende eeuw te geven, vooreerst al bij ontstentenis van voldoende bibliografische bronnen. Sommige ramingen geven tussen
de

35o.000

en de

415.000

edities voor de zestiende eeuw. Nog afgezien van de onvol-

doende bibliografische instrumenten kan de identificatie en de omschrijving van de
boekproductie niet anders dan steunen op de boeken waarvan ten minste een exemplaar de eeuwen heeft overleefd, maar het is nog hachelijker om een raming te geven
van boeken of edities die helemaal niet hebben overleefd. Sommige soorten boeken
hebben meer de neiging tot verdwijnen dan andere, zoals kleine en goedkope boeken
in het algemeen, huishoudboeken zoals kookboeken, almanakken, prognosticaties, secreetboeken, technische boeken met allerlei praktische instructies, medische boeken
en herbaria, verboden boeken, nieuwsbladen, boekhoudkundige boeken, schrijf- en
andere modelboeken, enzovoort. Wat opvalt bij deze opsomming is dat het precies
gaat om boeken die bij brede lagen van de bevolking werden gebruikt. Juist dit soort
boeken dat zeer belangrijk is voor een beter begrip van regionale boekproductie,
-distributie en -consumptie, was `veroordeeld' om stuk te worden gebruikt of te verdwijnen met de jaarlijkse schoonmaakbeurt. Bovendien zijn deze boeken ook moeilijk
of zelfs niet in inventarissen terug te vinden, omdat, als er al iiberhaupt een inventaris
is, zij meestal verdwijnen tussen de stapels boekjes die geen afzonderlijke identificatie
werden waard bevonden.
De belangrijke centra tijdens de vijftiende eeuw behielden globaal hun belang tijdens de zestiende eeuw hoewel toch wel enige verschuivingen merkbaar zijn. Ruwweg kunnen de volgende verhoudingen worden gegeven: het Duitse gebied bleef op
de eerste plaats staan met 2 9 % van de productie, nu gevolgd door Frankrijk met
26, 5 %, Italië met 25% en de Nederlanden met 6,5 %.

Hoe verschillend ze ook mogen zijn, Frankrijk en Engeland zijn beide modellen
van concentratie. Vanaf de vijftiende eeuw is in Frankrijk de productie geconcentreerd in Parijs en Lyon. De productie van beide steden is goed voor bijna 90% van
die van het hele land. Op de Britse eilanden produceerde Londen alleen meer dan
95%.
In Italië en de Nederlanden is de concentratie minder radicaal maar bij beide is er
een stad die bijna de helft van de productie voor haar rekening neemt. Na een korte
competitie tussen Rome en Venetië, is het de laatste die wint. Gedurende de hele zestiende eeuw produceert Venetië bijna de helft van de gehele Italiaanse productie. De
andere Italiaanse steden met Rome, Firenze, Milaan en Bologna, verzekeren slechts
een vierde, maar behoren niettegenstaande tot de twintig belangrijkste centra in Europa. In de Nederlanden is Antwerpen de productiefste stad met zowat de helft van
de gehele productie.
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In het Duitse rijk is het typografische landschap geheel verschillend. Er is de productie van negen steden nodig om tweederde van de gehele productie te bereiken, en
geen enkele stad haalt i i% van de productie. De steden die belangrijk waren bij het
prille begin van de boekdrukkunst—Mainz, Keulen, Straatsburg, Augsburg en Neurenberg—bleven bij het begin van de zestiende eeuw leidinggevend in de Duitse
boekproductie. In de tweede helft van de zestiende eeuw werd Frankfurt am Main,
waar verrassend genoeg geen `reguliere' drukker was voor 15 3 0, het belangrijkste
productiecentrum, vooral verbonden met de werkzaamheid van Sigismund Feyerabend (1528-15 90), en ongetwijfeld direct geconnecteerd met de beurs.
In vergelijking was Wittenberg een kleine stad, maar door de faam van de inspirator bij uitstek van de Reformatie, kreeg het een eerste plaats in de productie van reformatorische pamfletten. Wittenbergs belang als drukkerscentrum in de zestiende
eeuw was verbonden met twee feiten, te weten met de stichting van de universiteit in
1503 , maar nog meer met het verblijf van Martin Luther. Wat tot dan toe een klein

provinciaal nest was waar de eerste twee drukkers tussen 1502 en 1504 slechts negen
boeken konden produceren, kreeg ineens een vooraanstaande plaats tussen de grote
boekcentra.
De geografische spreiding van de drukkersateliers werd bepaald door verschillende factoren, die alle in wezen gedomineerd zijn door de commerciële factor. Vanzelfsprekend is er de politieke configuratie. De concentratie in een of twee steden is
dikwijls verbonden met een sterke centraliserende vorst. In Frankrijk bijvoorbeeld,
waar Parijs en Lyon de markt controleerden, is er geen nadrukkelijke interventie
door de vorsten gedurende de zestiende eeuw, maar de eeuw erna verklaart precies de
wil van de vorst om de verspreiding van teksten beter onder controle te houden de
voortschrijdende neergang van Lyon ten voordele van Parijs.
Godsdienst, zoals al onderstreept, speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling
van Wittenberg tot een belangrijk drukkerscentrum. Hetzelfde geldt voor Genève tijdens de tweede helft van de eeuw. Daarentegen in Antwerpen bijvoorbeeld, poogden
de drukkers geld te maken door het drukken van teksten van welke religieuze overtuiging ze ook waren.
Een intense drukkersactiviteit was niet afhankelijk van de aanwezigheid van een
universiteit of een `academie'. Venetië, Lyon, Londen, Antwerpen of Frankfurt hadden geen universiteit. Anderzijds trokken de drukkers in Bazel vast hun profijt uit de
aanwezigheid van een universiteit voor de verantwoorde editie van wetenschappelijke teksten. Voor Antwerpen was het zelfs zo dat het geen universiteit en zeker geen
bisschop binnen haar muren wenste om een grotere intellectuele vrijheid te garanderen.
Ook speelt de bevolkingsdichtheid geen beslissende rol. Het is duidelijk dat een
aantal steden met een lage bevolkingsdichtheid tot de belangrijke centra van boekproductie behoort. Tevens blijkt dat een gunstig commercieel klimaat, wat daarvan
ook de energiebron was, de belangrijkste voorwaarde werd om een haalbaar drukkersatelier of om een leefbare boekhandel op te zetten. De verzekering van goed transport over het land, maar misschien nog meer over het water, voor de toevoer van
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papier zowel als voor de distributie van het afgewerkte product, speelde daarbij een
essentiële rol. De urbanisatie creëerde nieuwe sociale relaties, die rond 1500 hun beslag kregen.2
Werd de drukkunst bij het begin gezien als een gift van de goden, zij was vooreerst
handel, commercie, geld.' In tegenstelling tot de handschriftenproductie waarbij, afgezien van enkele uitzonderingen, de productie uniek was, op bestelling van een afzonderlijke klant, vroeg boekdrukkunst investeringen. Zelfs wanneer handschriften in
zekere zin in serie werden gemaakt, was het financieel risico, als er al een was—we
weten zo weinig over de commerciële organisatie van handschriftenproductie en verluchtersateliers—nooit een echt risico. Daarentegen was de principiële vernieuwing
van de drukkunst, de wezenlijke revolutie in boekproductie, de mogelijkheid om een
theoretisch ongelimiteerde re-productie te maken van identieke exemplaren in één
run. En dit is precies de oorzaak van een enorm risico.
Dit gaat samen met een andere vernieuwende eigenschap van de ars nova, de wisseling van de besluitvorming voor de vermenigvuldiging van een tekst. Het is niet de
klant, niet de lezer die beslist over het drukken van een bepaalde tekst, het is de drukker, de uitgever. Hij loopt het risico, hij gaat bankroet wanneer hij de afbetalingen
niet kan inlossen. De investering moest vrij snel worden omgezet in opbrengst om
het de drukker-uitgever mogelijk te maken een gezin te onderhouden en tegelijk
nieuwe investeringen te doen om de zaak voort te zetten. De drukker werd opgezadeld met 10o, 200 zeg 5oo of zelfs l000 exemplaren van hetzelfde boek gedurende
de vijftiende eeuw, 5oo, 75o, l000, uitzonderlijk 2000 of zelfs meer exemplaren gedurende de zestiende eeuw. Hij moest er zo vlug mogelijk van af geraken, of ten minste
toch van een substantieel deel ervan, voor een lonende prijs. Dat dit niet zo makkelijk
was, wordt alvast aangetoond door de toch relatief vele drukkers-uitgevers die bankroet gingen, te beginnen met de uitvinder van de boekdrukkunst.
Omdat niet langer de lezer, de klant, besliste welke teksten werden gedrukt, maar
de drukker-uitgever, moest deze laatste naar de potentiële klant toe, of moest hij hem
ten minste pogen te verleiden om naar zijn winkel te komen of elders boeken van
hem te kopen. Het bewustzijn van dit probleem en de organisatie dit op te lossen is al
meteen duidelijk bij Peter Schoeffer (11502/150 3 ). Hij werkte met rondreizende
boekhandelaars en was een van de eersten om naar de beurs in Frankfurt te gaan. In
2 Zie o.a. S. Corsten, `Der fruhe Buchdruck and die Stadt', in: B. Moeller, H. Patze [e.a.]
(eds.), Studien rum stiidtischen Bildungswesen des spelten Mittelalters and der fruhen Neu Teit. Bericht
liber Kolloquien der Kommission .dur Erforschung der Kultur des Spiitmittelalters 1978 bis 1981.
Gottingen 1983. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Gottingen. Philologischhistorische Klasse, Dritte Folge, 1 37), 9-3 2 (ook opgenomen in: S. Corsten, Untersuchungen .Tum
Buch- and Bibliothekswesen. Frankfurt am Main 1 9 88. (Arbeiten and Bibliographien zum Buchund Bibliothekswesen, 5), 123-148.
3 Voor de boekdrukkunst als godsgeschenk, zie H. Widmann, `Divino quodam numine ... Der
Buchdruck als Gottesgeschenk', in: H. Feld, J. Nolte (eds.), Wort Gottes in der Zeit. Festschrift
Karl Hermann Schelkle pan 65. Geburtstag dargebracht von Kollegen, Freunden, Schiilern. Dusseldorf 1 973, 257-273.
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146 9 /1470 drukte hij een lijst van zijn productie als publiciteit voor zijn mogelijk
cliënteel, een voorbeeld dat in de vijftiende eeuw werd gevolgd door velen die in de
boekhandel zaten, maar dat tijdens de zestiende eeuw uitgroeide tot een algemeen
verbreid gebruik. Naast de catalogi was er direct op één publicatie gerichte publiciteit, aankondigingen voor een gepland of net geproduceerd boek, waarvan letterlijk
het fraaiste voorbeeld dat is wat Gheraert Leeu in 1 49 1 voor de Nederlandse vertaling
van Melusine produceerde. Ook daar moest met de hand de plaats worden ingevuld
waar dit boek `én andere boeken' konden worden gekocht. Later verschenen er op de
titelpagina allerlei wervende formuleringen, zoals `met index', `opnieuw overzien en
verbeterd', enzovoort, een bladzijde vol. Overigens werden titelpagina's ook wel los
als publiciteit gebruikt, om naar collega's op te sturen en om in de winkel of aan het
marktkraam op te hangen.
DRUKKERS- EN BOEKHANDELAARSCATALOGI
VORM EN VERSPREIDING
Formeel zijn er drie soorten catalogi/lijsten die als publiciteit worden gebruikt: eenbladdrukken, catalogi in boekvorm (in-8° of in- 4 °, uitzonderlijk in-z°), en lijsten gedrukt aan het einde (of soms aan het begin) van een `gewoon' boek zoals dat vandaag
de dag nog in gebruik is. De laatste bereikten vanzelfsprekend slechts de lezers, hoe
dan ook het boekenkopend publiek. De tweede waren duidelijk zowel bedoeld voor
collega's als voor potentiële privé-klanten. Toch rijst de vraag of sommige edities
van dit soort catalogi zich specifiek tot collega's richtten. De eenbladdrukken, meestal eenzijdig bedrukt, waren gemaakt om te worden `geafficheerd', in de winkel of aan
het marktkraam. Uit de vijftiende eeuw zijn er lijsten bewaard van rondreizende
boekhandelaars. De gedrukte tekst maakte publiciteit voor boeken, soms van dezelfde drukker soms niet, en zei dat ze kunnen worden gekocht in de herberg waarvan de
naam in handschrift werd ingevuld. Deze lijsten konden dus worden gebruikt door
een boekhandelaar die van stad tot stad trok.
De volgorde van de titels kan willekeurig zijn, ten minste zonder een evidente
volgorde nu; de volgorde is soms alfabetisch, maar alfabetisering in de zestiende
eeuw volgde niet de strikte regels die vandaag in bibliotheken gelden. Namen worden
vooral op de voornaam geordend, maar er kan in dezelfde lijst een mengeling van namen en titels voorkomen. De boeken in de lijst kunnen gerangschikt zijn per taal, Latijn, Grieks, en, zelden, Hebreeuws, en een of meer volkstalen, afhankelijk van de
boekhandel en van de regio. Nogal wat catalogi zijn per onderwerp gerangschikt,
hoofdzakelijk gebaseerd op de zogenaamde faculteiten, zoals theologie, filosofie, geschiedenis, rechten en geneeskunde. Soms zijn een paar auteurs prominent aanwezig.
De beschrijving van de boeken is dikwijls vrij elementair en momenteel vaak niet
meer zo makkelijk te identificeren. Soms is de datum van de druk vermeld, maar veel
vaker niet. Soms is het formaat opgegeven, of, zelden, het aantal bladen gebruikt
voor het boek, omdat een blad de basis was voor de berekening van de p ri js, en papier was duur. Er was duidelijk een onderscheid tussen boeken met een eenheidsprijs
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en boeken die per riem papier werden geprijsd. Weinig catalogi hebben gedrukte prijzen, en er is voorlopig hoe dan ook te weinig materiaal beschikbaar om een sluitende
theorie over vaste boekenprijzen in Europa op te bouwen. Sommige exemplaren van
catalogi hebben prijzen in handschrift toegevoegd, en dit is waardevolle informatie,
en sommige catalogi zijn zo gedrukt dat plaats wordt voorzien om prijzen toe te voegen, dus duidelijk voor collega's boekhandelaren bedoeld.
De oudst bewaarde catalogus dateert dus van 1469/1 470 en komt uit Mainz, precies de plaats waar een vijftien jaar tevoren het drukken begon en waar de eerste
drukker ondertussen bankroet ging. 4 Van daaruit verspreidde het gebruik van catalogi zich, klaarblijkelijk met de reizende boekhandelaren en de uitzwermende drukkers,
naar Italië. Het is merkwaardig vast te stellen dat rond 1500 het gebruik van gedrukte
catalogi in de boekdistributie stopte, ten minste voor zover dat kan worden afgeleid
uit bewaarde exemplaren, voor een periode van bijna veertig jaar. Er is een uitzondering, Aldus Manutius (1447/1479-1515) en zijn opvolgers in Venetië. Hij bracht een
eerste catalogus uit in 1498, gevolgd door een in 150 3 , een in 151 3 , en zijn opvolgers
een in 1526, een in 156 3 , terwijl van 1586 tot 15 97 lijsten aan het einde of bij het begin
van de `normale' boeken werden gepubliceerd, vaak met de prijs erbij.
Afgezien van de Manutius-lijsten is de eerste bekende gedateerde catalogus van
15 37. Deze werd verspreid door Joannes Hervagius (1 497-1558) te Bazel. Het was een
octavootje van acht pagina's wellicht. Het enige bekende exemplaar verdween in 1966
met de overstroming van Firenze. De Officina Frobeniana publiceerde wellicht eveneens in 15 37 een eenbladdruk met een lijst van haar productie en gaf in elk geval in
1538 eveneens een octavootje van acht pagina's uit met een catalogus van haar boeken.
Een andere Bazelse drukker, Andreas Cratander (t1538/154o), publiceerde een
octavo van zestien blaadjes in 15 39 , goed gevuld met 75 6 edities, wellicht voor zijn
boekhandel in Frankfurt en geeft daarin ook een lijst van de Gryphius-drukken uit
Lyon die bij hem te krijgen zijn. Dit is de oudst bekende zestiende-eeuwse catalogus
buiten Italië waarvan een exemplaar is bewaard.
Tussen 1540 en 1545 kwam dit soort publiciteit ook in gebruik in Parijs, maar er is
geen Parijse catalogus bekend na 1562, om dan tijdens de jaren veertig van de zeventiende eeuw weer te beginnen. Buiten enkele andere catalogi, waarvan er slechts twee
zijn bewaard, respectievelijk een uit Douai (15 94 /15 9 8), in het Noorden en niet echt
een groot centrum voor de boekhandel, en tot 1669 deel van de Zuidelijke Nederlanden, en een uit Lyon, een van de grote boekencentra van de zestiende eeuw, zijn er
geen Franse catalogi bekend voor 1600.
In de Zuidelijke Nederlanden begon Plantijn met het uitgeven van catalogi in
1566 en zijn erfgenamen zetten dit voort tot in de zeventiende eeuw. Van de Noordelijke Nederlanden, zeg Holland, is er slechts één catalogus bekend, en wel van de
Officina Plantiniana bij Franciscus Raphelengius (15 39-15 97) in Leiden, wellicht te

4 Onderhavige vaststellingen zijn het resultaat van onderzoek naar dit materiaal met het oog
op de samenstelling van een Census van drukkers- en boekhandelaarscatalogi.
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dateren in 15 9 6 en door het ontbreken van een echte titelpagina blijkbaar bedoeld om
bij een gewone octavo-editie toe te voegen.
Voor Italië, toch een land met een merkwaardige boekproductie, is het opvallend
dat deze vorm van publiciteit pas zo laat begint. Afgezien van Manutius en de Accademia Veneta met Paulus Manutius (1512-15 74) erachter, waarvan vier catalogi of veeleer prospectussen, uit 1558 en 155 9 , twee in het Italiaans, twee in het Latijn, bekend
zijn, en één hoofdzakelijk prenthandelaarscatalogus uit 15 72 in Rome, van Antoine
Lafréry (1512-15 77), overigens een Fransman van origine, zijn er slechts drukkers- en
boekhandelscatalogi bekend vanaf de jaren negentig. Wellicht kan er nog eentje daar
voor worden gedateerd, maar overweldigend is het niet. Behalve twee (en de Lafrérycatalogus uitgesloten) zijn het allemaal eenbladdrukken en anopistrografisch. Behalve één, zijn deze laatste slechts bewaard in één exemplaar en behoorden ze tot een
bundel die deel uitmaakte van de boekhouding van een boekhandel. Dit wijst eens te
meer op het toevalselement voor de bewaring van dit materiaal en laat de mogelijkheid open dat er meer tot veel meer kunnen zijn geweest. Maar het is ook belangrijk
dat ene tweede exemplaar te kennen, omdat dit duidelijk met een vroeg zeventiendeeeuwse privé- of institutionele collectie verbonden is en dus kan worden vastgesteld
dat deze `affiches' ook voor privé-klanten beschikbaar waren, of ten minste bij hen
bibliografische interesse wekten.
Er zijn geen catalogi bekend uit Spanje of Portugal, of uit Oostenrijk of een andere Centraal- of Oost-Europees land. Het is vooralsnog erg moeilijk om onderliggende structuren te herkennen. Alleen de beschikbaarheid van meer bronnenmateriaal en meer onderzoek dat rekening houdt met de socio-politieke en economische
achtergrond, kan eventueel verhelderend zijn. Er blijkt dus wel uit de bekende edities
dat catalogi vooral in drie centra werden gebruikt, Venetië, Parijs en Bazel. In Venetië ligt het aantal veruit het hoogst, maar daar zijn heel wat lijsten in gewone Manutius-uitgaven bij. Bij de drie lijkt mogelijk concurrentie een rol te hebben gespeeld; als
de ene ermee begon, moest de andere wel volgen. Frankfurt daarentegen is slechts
matig aanwezig, maar daar verschenen al gauw de Messekataloge, en hetzelfde geldt
voor Leipzig. Lyon is nauwelijks present, terwijl het toch een van de grote centra van
productie en distributie was. Los van de plaats waar deze catalogi werden geproduceerd, lijkt het verhelderend dat de huidige vindplaats in combinatie met vroege herkomsten, een geografisch profiel kan geven van de actieradius van deze catalogi.
GEBRUIK EN ONDERZOEK
Het is hoe dan ook opmerkelijk dat het bibliografisch belang van deze lijsten al in de
eerste helft van de zestiende eeuw werd onderkend door Conrad Gesner (1516 - 1565),
de Zwitserse arts, bioloog, filoloog én met zijn Bibliotheca universalis vader van de
moderne bibliografie. Hij beklemtoonde al in 1 54 8 het belang van deze catalogi voor
de kennis van de boekproductie en `reproduceerde' er enkele in zijn Bibliotheca als
een bibliografische bron.
De vroege herkomsten van bewaarde exemplaren laten inderdaad zien dat ze wer-
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den gebruikt door individuen, door instellingen, zoals kloosterbibliotheken, en door
boekhandelaars zelf. Zoals al aangestipt, geven precies sommige catalogi de gelegenheid voor verder gebruik, door de mogelijkheid prijzen aan te vullen, of in een alfabetische of onderwerpsclassificatie titels toe te voegen. Het beste voorbeeld voor het
gebruik van deze catalogi binnen de boekhandelswereld zelf zijn de net geciteerde
Italiaanse catalogi waarin het aantal bladen per boek, prijzen en nieuwe edities zijn
genoteerd.
Met de groei van het bibliografisch referentieapparaat vanaf het einde van de zestiende eeuw, met de Frankfurtse en Leipzigse Messekataloge en de compilaties van
onder anderen Nicolaus Bassaeus (t16oi) en Henning Grosse (1553-1621) die daarop
zijn gebaseerd, verloren drukkers- en boekhandelscatalogi van voor 1600 en kort
erna—voorzover ze hoe dan ook als efemera overleefden, zeker de kwetsbare eenbladdrukken—hun onmiddellijk bibliografische belang. De wetenschappelijke belangstelling ontstond opnieuw tijdens de negentiende eeuw, vooral met de groeiende
interesse voor incunabelen. Het eerste referentiewerk hierover, in 190 7 gepubliceerd
door Konrad Burger (1856-1912), de Duitse bibliothecaris en incunabulist, en nog altijd onvervangen, 5 geeft de reproductie van de vijftiende-eeuwse boekenlijsten die op
dat ogenblik bekend waren. Het is evenwel wachten tot de jaren zestig voor de eerste
werkelijk belangrijke studie over dit onderwerp. Zij werd gepubliceerd door de Engelse boekhistoricus Graham Pollard (1903-19 7 6) en is gebaseerd op de privé-verzameling van de diamanthandelaar Albert Ehrman (18 9 o-1 9 6 9 ), die zijn bijdrage had te
leveren om te kunnen worden ontvangen in de exclusiefste bibliofiele vereniging, de
Roxburghe Club. De titel is The distribution of books by catalogue from the invention of
printing to A.D. i800 based on material in the Broxbourne Library en de studie werd gepresenteerd aan de leden van de Club in 1 9 65. Dit is nog altijd het enige directe referentiewerk in het veld. De verzameling boekhandelscatalogi werd geschonken aan
Bodley.6
Toen Pollard en Ehrman verscheen, was intussen ook onderzoek gedaan in

Duitsland en werden twee reeksen van facsimiles van bijna allemaal unieke eenbladdrukken uitgegeven, evenwel zonder bibliografische identificatie of zonder indices.'

5 K. Burger, Buchhcindleran {eige des 15. Jahrhunderts. Leipzig 1907.
6 Maar er is een probleem met het boek. Er werden 15o exemplaren van gedrukt, 55 voor de
leden van de Club, 95 voor de verkoop. En de Club laat geen reprint toe. Het wordt wel eens
antiquarisch aangeboden voor een

200.000 à 250.000

frank of 11.000 tot zowat 13.000 gulden.

Dit verklaart dat jammer genoeg dit basisreferentiewerk niet beschikbaar is zoals het zou moeten zijn en dat in veel landen, bijvoorbeeld in Centraal en Oost-Europa, er helemaal geen exemplaar aanwezig is. In Italië bijvoorbeeld, is er één. G. Mandelbrote, Londen, bereidt een nieuwe
editie voor.
7 G. Richter, Verlegerplakate des xvi. und xvii. Jahrhunderts bis {um Beginn des Dreissigjahrigen
Krieges. Wiesbaden 1 965; R. Engelsing, Deutsche Biicherplakate des 1 7. Jahrhunderts. Wiesbaden
1971; zie ook G. Richter, `Die Sammlung von Drucker-, Verleger- und Buchfuhrerkatalogen in
den Akten der Kaiserlichen Bucherkommission', in: E. Geck, G. Pressler (eds.), Festschrifi fur
Josef Ben{ing {um sech{igsten Geburtstag 4. Februar 1964 . Wiesbaden 1 964, 3 1 7-372; Idem,
`Bibliographische Beitrage zur Geschichte buchhándlerischer Kataloge im 16. und 17. ■
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Sindsdien werden nieuwe vondsten hier en daar als artikel of als een illustratie of bijlage in een boek gepubliceerd, maar een enorme bron van boekhistorisch en veel breder onderzoek wacht op ontsluiting om te kunnen worden benut.
Er moet inderdaad worden uitgezien naar een editie van dit onvervangbare bronnenmateriaal. Een inventaris ervan is slechts een eerste stap naar de ontsluiting, waarbij
de documenten zelf wetenschappelijk moeten worden uitgegeven en via de nodige
zoekstrategieën voor een gevarieerde bevraging helemaal toegankelijk zijn. Deze catalogi zijn op de eerste plaats bibliografische instrumenten. Ze zijn basismateriaal
voor de reconstructie van de productie van een stad, een periode, de productie van
een drukker of van een auteur. Ze zijn een eersterangsbron voor wat in de boekhandel verkrijgbaar was.
Een analyse van de inhoud geeft van heel verschillende invalshoeken belangrijke
informatie, zoals over de verspreiding van het humanistische boek, of voor historisch
filologisch onderzoek, de verspreiding van grammatica's bijvoorbeeld, of voor wetenschapsgeschiedenis, of uiteraard voor economische geschiedenis, binnen de boekhandel zelf en als een referentiepunt voor een veel ruimere benadering. Daarom zijn
catalogi met gedrukte prijzen, of exemplaren met prijzen toegevoegd in handschrift,
zo belangrijk. Dit soort catalogi biedt informatie voor de geschiedenis van ideeën en
uiteraard basismateriaal voor boekhistorisch onderzoek, voor de productie zowel als
voor de distributie. Het is duidelijk dat boekhistorisch onderzoek op bronnenonderzoek moet zijn gebaseerd én dat bronnen moeten worden uitgeven, ter controle van
de conclusies en nog veel meer voor het verder gebruik ervan. Er is niets minderwaardig aan het degelijk uitgeven van bronnen; wetenschap moet bevleugeld zijn,
maar moet op de eerste plaats met haar voeten op de grond staan, én moet ook dienst
verlenen aan latere generaties.

Jahrhundert', in: A. Swierk (ed.), Beitrá'ge jur Geschichte des Buches and seiner Funktion in der
Gesellschaft. Festschrif fur Hans Widmann hum 65. Geburtstag am 28. Mdq 1973. Stuttgart 1974,
183-229. Voor een synthetische situering van de problematiek, zie B. van Selm, Een menighte
treffelijcke boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de . Teventiende eeuw. Utrecht
1987, 25 (vooral de noten),187.
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Tabel 1 Chronologisch overzicht van de bekende edities met aantallen
van bekende exemplaren.
De `h' achter de naam staat voor de erven
`Formaat boek' duidt op een lijst die in een gewone uitgave werd opgenomen
`-' en `+' wijzen respectievelijk op vóór of na, of `meer' of `talrijke'exemplaren
bewaard
Jaar

Plaatsnaam

Naam drukker/

Formaat

Boekhandelaar

Formaat

Geen

Ex

Ex

boek

ex

bekend

verloren

1469/70

Mainz

Schafer

1°

1

1471

Augsburg

Zainer

1471 c.

Strasburg

Mentelin

(2°)
10

1
2

1472

Mainz

Schafer

10

1472.III.13

Rome

Sweynheym

1
++

2°

1472.V ?

Nurnberg

Sensenschmidt

1°

1

1473.V111.9+

Augsburg

Bamler

1°

1473/74 c.

Strasburg

Mentelin

1°(?)

1
1

1474
1474

Nurnberg
Strasburg

1°
1°

1474.IV.9-

Ulm

Regiomontanus
CW
Zainer

1474+

Augsburg

Zainer

1°
10

2
1

1475.V?

Nurnberg
Augsburg
Venice
Milan

1478/79
1478/79
1479/80
1481.VI.21+
1483.XII

Lubeck
Venice
Nurnberg
Venice
Augsburg

Sensenschmidt
Zainer
Hellman
Rome
Creussner
Brandis
Jenson
Koberger
Herbort
Sorg

1484

Venice

Ratdolt

1°

1485 c.
1486 c.
1490 c.

Augsburg
Augsburg
Lubeck

Bámler
Sorg
Brandis

1°
10
10

4
2

1495.VIII.5

Augsburg

Bamler

1498.X.I

Venice

Manutius

1°
1°

1
1

1500 c.

Memmingen

Kunne

1°

2

1503.VI.22

Venice
Venice
Venice
Basel
Basel
Basel
Basel

Manutius
Manutius
Manutius

1°
2°
2°
1°
8°
8°

1
2
1

8°

1

1513.XI.24
1526
1537
1537
1538
1539

COPPENS

Nurnberg

Froben, h.
Hervagius
Froben, h.
Cratander

1°
1°

1
1
1
1
2
8
1

1°
1°

6
2

1°

8
3

1°

1
1

2

1476
14761477
1477 c.

1°
1°
1°
1°

1?

1

1
1
1
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Plaatsnaam

Jaar

Ex
Naam drukker/ Formaat Formaat Geen Ex
bekend verloren
ex
boek

Boekhandelaar

1539
15401542 ?
1542 c.
1542+
1543
1543
1543 ?
1543 c.
1543 c.
1544
1544
1544
1544 c. ?
1544/45 c.
1544?
1545 c.
1545 c.
1545 c.
1545 c.
1545 c.
1545 c. ?
1545 c. ?
1546 c.
1546 c.
1546.V.12
1546.VIII
1546.X.1
1547 c.
1548
1548
1548
1548
1548154815481548- ?
1548.VIII
1548.VIII
1549 ?
1549 c.
1550.IX.1
1552
1552.V
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Basel
Basel
Lyon
Paris
Paris
Paris
Zurich
Lyon
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Cologne
Paris
Paris
Basel
Basel
Basel
Basel
Paris
Paris

Winter
Cratander
Gryphe
Estienne R.
Estienne R.
Wechel
Froschauer sr.
Frellon
Wechel
Wechel
Janot
Wechel
Wechel
Gymnich J. I
Estienne R.
Wechel
Isingrin
Oporinus
Petri
Winter
Colines
Colines

8°
8°?
8°?
8°
8°
8°

Paris

Colines

12°?

Paris

Colines

Paris

Estienne R.

Paris

Estienne R.

Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Strasburg
Zürich
Basel
Paris
Zürich
Venice
Paris
Paris
Basel
Paris
Paris
Paris
Basel

Chaudière
Loys
Estienne R.
Le Riche
Le Riche
Rihel
Froschauer sr.
Hervagius
Wechel
Froschauer sr.
Valgrisi
Chaudière
Estienne R.
Froben, h.
Estienne R.
Morel
Estienne C.
Oporinus

8°
8°
8°
8°
8°
8°
8°
8°
?
8°
1°
8°?
8°
1°?
8°
8°
1°
8°
8°
8°
8°

8°?
8°
8°
8°
8°
8°
1°(?)
8°
8°
10
1°
10
1°
8°
12°

1
x
x
4'/2
4
3
4

2
2

x
2
3
1

1
1?

2
x
2
1
x
x
x
x
3
1
1?
1
7
20
4
5
6

1
1
1?

1
x
x
x
x
x
x
6
x
x
1
1
14
10

1
4
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Plaatsnaam

Naam drukker/

Formaat

Formaat Geen Ex
boek

Boekhandelaar

ex

Ex

bekend verloren

1554.VI.1

Paris

Morel

8°

1

1555

Paris

Morel

8°

3

1555

Paris

Wechel A.

8°

1555/56

Frankfurt a.M.

Braubach

8°

1555/56

Zürich

Froschauer sr.

1°

1556

Basel

Oporinus

1°

1557

Basel

Episcopius jr.

1°

1557

Basel

Froben H.

1557

Basel

Oporinus

1°
10

1557

Paris

David

8°

1

1558

Paris

Morel

8°

1

1558

Venice

Acad. Veneta

2°

19

1558?

Paris

Morel

8°

3

1559

Basel

Amerbach

4°

1559

Venice

Acad. Veneta

4°

1

1?
1
1
x
1
1
x

x

1559

Venice

Acad. Veneta

4°

2

1

1559

Venice

Acad. Veneta

4°

33

4

1560
1560 c.

Paris
Paris

Morel
Morel

8°
8°

3
7

1562
1562

Paris
Zurich

Morel
Froschauer sr.

8°
8°

5
6

2

1562.II.31563
1564
1565 c.
1566.III.9
1567
1567
1567

Montanus & Neuber
4°
Manutius
Episcopius sr.
8°?
Silvius
4°
8°(?)
Plantin
Plantin
8°
1°
Episcopius
8°
Oporinus
10
Staphorst

6

1
1

1567

Nurnberg
Venice
Basel
Antwerp
Antwerp
Antwerp
Basel
Basel
Emden

1568

Antwerp

Plantin

4°

1

1569
1569

Basel
Basel

Hervagius

1°
8°

1
27+

3

1569

Basel
Geneva

8°

27

4

8°
8°

x

1570

Geneva
Antwerp

Petri
Estienne
Estienne
Plantin

2

1

1571
1571
1571

Basel
Basel
Cologne

Guarinus
Oporinus, h.
Cholinus

1°
8°

x
8

3

1572

Antwerp

1572
1573

Rome
Cologne
Antwerp

Plantin
Lafréry
Quentel, J., h.
Plantin

1569
1569+

1574 ??

COPPENS

Oporinus, h.

8°
x

1
x
3
1
4

1

1

x
8°

1°

1

8°

1

4°
1°
?

1
1
x
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Formaat

Boekhandelaar

Formaat

Geen

Ex

Ex

boek

ex

bekend

verloren

1

1574 c.

Geneva

Estienne

8°

12

1575

Antwerp

Plantin

8°

4
1

1575

Cologne

Horst

l°

1575

Neustadt

Harnisch

?

1576
1576

Basel

Henricpetri

10

1

Frankfurt a.M.

Feyerabend

1

1577

Frankfurt a.M.

Bassaeus

1°
1°

1577
1577

Ingolstadt

Weissenhorn

1°

1

Neustadt

Harnisch

4°

1

1578
1578

Basel
Basel

Guarinus
Henricpetri

1°

1
1

1578

Basel

Perna

1°

1

1579

Antwerp

Plantin

1°

1

1579

Basel

Henricpetri

8°

3

1579

Frankfurt a.M.

Egenolff C., h.

1°

1

1579

Frankfurt a.M.

Feyerabend

1°

1579 ?

Venice

Manutius

x

1

1°

2°

1

1
++

1580 c. (?)

Venice

Giolito, h.

2°

1

1581

Basel

Froschauer jr.

Nurnberg
Zurich

Gerlach, h.
Henricpetri

6
1
3

1

1582/83
1583

8°
1°
8°

1584
1584
1584
1585 c.
1586
1586
1587
1587
1587
1587
1588

Antwerp
Frankfurt a.M.
Neustadt
Basel
Venice
Venice
Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M.
Leipzig
Venice
Cologne

Plantin

4°
4°
8°
1°

9
1
2
1
++
++

1
1

1588

Feyerabend

1588
1588.VI

Frankfurt a.M.
Venice
Cologne

1589

Venice

1589
1589
1589 c.
1590
1590
1590
1590
1590

Geneva
Frankfurt a.M.
Frankfurt a.0.

Estienne
Wechel, h.

Harnisch

Perna, h.
Manutius
Manutius

8°
8°

Bassaeus
Feyerabend
Grosse
Manutius
Gymnich J. III

1

1°
1°
4°

1
4°

8°
10

2
++
2
1

8°

++

Manutius

4°

2
++

Venice

Manutius

4°

++

Venice

Manutius

8°

Hamburg

Venice
Venice

39

Feyerabend

Manutius
Cholinus

Eichorn
Kretser
Manutius
Manutius

1

4°

8°
8°
1°
8°

++
2
1

4°
8°

1
2
++
++
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Jaar

Plaatsnaam

Naam drukker/ Formaat Formaat Geen Ex
Boekhandelaar

boek

8°

1590

Venice

Manutius

1590

Venice

Manutius

1591

Basel

Waldkirch

10

1591

Lubeck

Albrecht

8°?

1

1591

Venice

Gardano

8°

Venice

Giunta

1°

1591

Venice

Manutius

4°

1591

Venice

Manutius

4°

1591

Venice

Manutius

4°

1591

Venice

Manutius

1591

Venice

Scoto, h.

1°

4°

1591

Venice

Vincenti

8°

1591

Venice

Zenaro

1592

Florence

Sermartelli

1°
10
8°

1592

Venice

Giolito, h.

1592

Venice

Manutius

1592

Venice

Manutius

2°

1592

Venice

Manutius

4°

1592

Venice

Manutius

4°

1592

Venice

Manutius

8°

1592

Venice

Manutius

1592+

Venice

Giolito,

2°

?

2°

8°

1593

Lyon

Rouille

12°

1593

Venice

Barezzi

12°

1593 c.

Milan

Tini, h.

1°

1594

Douai

Bellère

8°

1594

Frankfurt a.M. Wechel, h.

1

8°

2

1594

Venice

Manutius

8°

++

1594

Venice

Manutius

8°

++

1595

Basel

Henricpetri

8°

5

1595

Frankfurt a.M. Bassaeus

1°

1

1595

Venice

Giunta

1°

1595

Venice

Manutius

1595 c.

Frankfurt a.M. Fischer
Mantua

Osanna

1°
10

Plantin, h.

++
1
1

1596

Antwerp

8°

6

1596

Frankfurt a.M. Spiess

1°

1

8°

1596

Frankfurt a.M. Wechel, h.
Heidelberg

Commelinus

1596

Leipzig

Grosse

27+
2

1596

Venice

Scoto, h.

10

1

1596

Venice

Scotus

1°

1

1596 c.

Leiden

Raphelengius

8°

2

1597

Cologne

Gymnich J. III, h. 1 °

1

COPPENS

1

1
8°

4°

1

1
4°

1595 c.

1596

Ex

bekend verloren

8°

1591

h.

ex
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Jaar

Plaatsnaam

Naam drukker/

Formaat

Boekhandelaar
1597

Frankfurt a.M.

Feyerabend, h.

1597

Heidelberg

Commelinus

1597

Rome

Tallini

Formaat

Geen

Ex

Ex

boek

ex

bekend

verloren

8°

1
8°

13 +

8°

1597

Venice

Manutius

1597 ??

Venice

Manutius

?

1598

Cologne

Quentel A.

8°

++

4°

1598

Douai

Bellère

1598

Leipzig

Grosse

4°

1599

Amberg

Forster

?

1

12

2°

1
2

12°

2
1

2

x

1599

Heidelberg

Commelinus, h.

8°

1599

Herborn

Corvinus

?

1599

Ingolstadt

Angermayer

4°

1

1599

Leipzig

Grosse

4°

1

1599

Lubeck

Albrecht

4°

1

1600

Cologne

Hierat

1

1600

Venice

Misserini

8°
10

1

1600

Venice

Typ. Europea

1°

1

14
x

1600 c.

Turin

Tarino

l°

1600 c.

Venice

Salicato

?

1600 c.

Venice

Typ. Europea

1°

1

1600.1

Brescia

Co. Bresciana

1°

1

1600.VI.29

Leipzig

Grosse

4°

17

1?

1
2°

1

3

Tabel II Geografisch en diachronisch overzicht van het gebruik van
drukkers- en boekhandelscatalogi tot 1600
1470 148011490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590

Duitse Rijk
Italië
Manutius
Accad. Veneta
Zwitserland
Frankrijk
Parijs
andere
Zuidelijke Ned.
(Plantijn)
Noordelijke Ned.
(Off. Plant.)
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BOEKDISTRIBUTIE LANGS KERKELIJKE
KANALEN IN DE LATE MIDDELEEUWEN

0

p 1 juni 1507 sloot de drukker Dirk Martens, op dat moment gevestigd te Antwerpen, een contract met de abt van het benedictijnerklooster Werden aan de Ruhr, die tevens zijn collega van de

abdij Egmond vertegenwoordigde.' Het contract werd voor de Antwerpse notaris
Johannes Pels verleden en voorzag in de levering door Martens aan de twee abten van
duizend brevieren en evenzoveel diurnalen volgens de rite van de Unie van Bursfeld.
In het contract werd onder meer geregeld dat Martens de brevieren en diurnalen in
Parijs zou drukken of laten drukken en dat hij zou werken volgens een

exemplar dat

hem door de abten ter hand werd gesteld. De oplage zou vóór Maria Lichtmis (2 februari) 1508 te Antwerpen worden overgedragen aan de genoemde notaris of aan een
andere door de abten gemachtigde persoon. Behoudens een kleine veiligheidsmarge
mocht Martens niet meer dan de duizend overeengekomen exemplaren van beide
teksten aanmaken. Er werd een betalingsregeling vastgesteld, die voorzag in een voorschot door de abten zodra een eerste deel van de levering naar tevredenheid had plaatsgevonden en een volledige betaling na afloop. De twee abten wezen de goederen van
hun kloosters aan als onderpand voor een correcte voldoening van de koopsom. Het
pletten van de brevieren en diurnalen zou Dirk Martens voor eigen rekening laten geschieden. Een interessante bepaling is nog, dat Martens al op Maria Hemelvaart (15
augustus) 1507 over de brug zou komen met enkele representatieve katernen, zodat
deze op het jaarlijkse kapittel van de Unie van Bursfeld aan de vaderen zouden kunnen worden getoond. Uit aanvullende gegevens is bekend dat tijdens dit kapittel, van
29 tot 3 1 augustus 1507 te Bursfeld gehouden, de twee abten met terugwerkende
kracht de opdracht ontvingen om brevieren en diurnalen te laten drukken; daarbij
werd besloten dat geen van de aanwezige abten elders brevieren zou bestellen, opdat
de collega's van Werden en Egmond geen verlies zouden lijden. 2 Tijdens het eerstvolgende kapittel werden de brevieren en diurnalen te koop aangeboden.'
1 M. Oosterbosch, `Duizend brevieren en diurnalen. Een drukkerscontract met Dirk Martens
uit 1507', in: De guldenpasser 75 (1997), 121-1 37. Vindplaats van het contract: Den Haag, Algemeen Rijksarchief, Archief abdij Egmond, inv.nr.1S 3 , regest 1363.
2 Oosterbosch, `Duizend brevieren en diurnalen', 125.
3 Ibidem, 129.
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KERKHERVORMING EN MISSIONERING

We zien hier dus enkele abten aan het werk bij de distributie van liturgische boeken,
weliswaar op eigen initiatief en dus in zekere zin als zelfstandige ondernemers, maar
toch met gebruikmaking van een kerkelijk institutioneel netwerk. Dit roept de vraag
op naar de rol die kerkelijke organen en personen bij de boekdistributie speelden in
de periode van de incunabelen en postincunabelen. Hoe verhielden zich hierbij commercie en officiële verspreiding via kerkelijke kanalen? Is het contract van de twee
abten met Dirk Martens representatief voor de samenwerking tussen kerkelijke instanties en drukkers? Deze bijdrage is bedoeld als een verkenning op dit terrein,
waarbij we ons concentreren op het gebied van de Nederlanden aan het eind van de
vijftiende en het begin van de zestiende eeuw.
Bij het beantwoorden van deze en dergelijke vragen moet worden gelet op de
achtergrond waartegen eventuele kerkelijke bemoeienis met boekdistributie kan worden gezien. Oosterbosch brengt in zijn inleiding het contract over de brevieren voor
de Unie van Bursfeld in verband met het beleid van hervormingsgezinde congregaties om hun interne reformatie te ondersteunen door het scheppen van eenheid in de
liturgie.' Ook voor de vijftiende eeuw is opgemerkt dat de observantiebeweging in
de verschillende monastieke orden leidde tot een impuls voor de boekproductie en de
verspreiding van teksten van een bepaalde signatuur.' In een studie over de gedrukte
brevieren van het bisdom Konstanz heeft Hermann Tuchle daarnaast gewezen op de
bemoeienis met drukkersactiviteiten waartoe bisschoppen zich genoodzaakt zagen in
hun strijd tegen wildgroei in de praktijk van het getijdengebed onder de geestelijken
van hun diocees.' Severin Corsten haalt het geval aan van de prins-bisschop van
Würzburg, die zich bij de magistraat van Straatsburg sterk maakte voor de vrijlating
van Michael Reyser: deze was als drukker onmisbaar bij het op orde brengen van de
mis- en gebedenboeken van het bisdom Wurzburg.' In beide gevallen gaat het dus
om sturing van de boekdistributie in binnenkerkelijk context.
Maar de kwestie heeft mogelijk nog een wijder bereik. Herman Pleij heeft aan-

4 Ibidem, 125.
5 K. Elm, `Reform- and Observanzbestrebungen im spatmittelalterlichen Ordenswesen. Ein
Ueberblick', in: Idem (Hrsg.), Reformbemuhungen and Observanjbestrebungen im spátmittelalterlichen Ordenswesen. Berlijn 1989, 3 -1 9 ; K. Schreiner, `Verschriftlichung als Faktor monastischer
Reform. Funktionen von Schri£tlichkeit im Ordenswesen des hohen and spoten Mittelalters', in:
H. Keller, K. Grubmuller [e.a.] (Hrsg.), Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Munchen
1992, 37-75; W. Williams-Krapp, ` Observanzbewegungen, monastische Spiritualitát and geistliche Literatur im 15. Jahrhundert', in: Internationales Archiv fur SoTialgeschichte der deutschen
Literatur 20 (1995), 1-15.
6 H. Tuchle, `Bemerkungen zu den altesten Drucken des Konstanzer Breviers', in: 0. Wenig
(Hrsg.), bizege {urBuchwissenschaf . Bonn 1966,175-193,177-178.
7 S. Corsten, `Der friihe Buchdruck and die Stadt', in: B. Moeller, H. Patze [e.a.] (Hrsg.),
Studien h um stddtischen Bildungswesen des spoten Mittelalters and der fruhen NeuTeit.
Gottingen
1983. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, Philologisch-historische
Klasse, Dritte Folge, 137), 9-32. Zie met name 14-15.
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dacht gevraagd voor een eigenaardigheid in het verloop van de geschiedenis van de
vroege boekdrukkunst in de Nederlanden. 8 Opvallend is, dat bij het drukken van
volkstalige werken het gewest Holland in eerste instantie het voortouw nam, om na
verloop van betrekkelijk korte tijd de leidende rol aan Antwerpen te moeten afstaan.
Pleij verklaarde deze kortstondige prominentie van Holland als een inhaalmanoeuvre.
In tegenstelling tot de hoogontwikkelde zuidelijke gewesten Vlaanderen en Brabant
zou Holland slechts een bescheiden handschriftelijke boekproductie hebben gekend,
maar tevens een grote honger naar religieus getinte lectuur in de volkstaal, gevoed
door de missionerende activiteit van de Moderne Devotie. Toen de drukpers werd
geïntroduceerd lag er in het noorden dus een grote markt braak. Het waren kerkelijke
personen die met hun knowhow maar ook met hun kapitaal de drukkers ondersteunden die deze markt wilden bedienen, als ze al niet zelf een drukpers installeerden.
Hoewel Pleij dat niet met zoveel woorden zegt, vloeit uit zijn benadering logischerwijs voort dat kerkelijke netwerken ook bij de afzet van deze plotselinge vloed aan
boeken een rol moeten hebben gespeeld. Toen na korte tijd de markt verzadigd
was—aldus Pleij—trok de kerk zich uit de drukkersactiviteiten terug. Op eigen
kracht konden de drukkers het in Holland toen niet meer redden, waarop ze uitweken
naar het zuiden en in het bijzonder naar Antwerpen. Deze stad werd én commercieel
én cultureel de beste vestigingsplaats voor ondernemende boekproducenten.
Een van de bouwstenen voor Pleijs argumentatie is dus de veronderstelling dat
de Kerk de drukkers in hun moeilijke Hollandse beginperiode actief ondersteunde:
`voor de eerste drukkers in Holland ligt hier een interessante markt, gestimuleerd en
soms zelfs gefinancierd door de geestelijkheid'. De bemoeienis van kerkelijke personen met de Hollandse drukpers zou in Europees verband niet uniek zijn. Pleij beroept
zich hiervoor op de zo-even al aangehaalde studie van Corsten naar de vroege drukpers in Duitsland. Corsten laat zien dat tot de plaatsen waar het eerst een drukpers
werd gevestigd opvallend veel bisschopssteden behoorden, en hij houdt er de kerkelijke instanties voor verantwoordelijk, die vroegtijdig het belang van de nieuwe techniek inzagen:

Sie waren darum bereft and auch in der Lage, den in der Regel ortsfremden Druckern
bei der Einrichting einer Offizin finanziell unter die Arme zu greifen and ihnen zu hel
riskante Anfangszeit zu iiberstehen.10

-fen,dibsorchwgeand

De context waarin Corsten tot deze uitspraak komt, is overigens die van de productie
van Latijnstalige teksten: de drukkers die 'im Dienste des Bischofs'" stonden, maakten zich verdienstelijk met het drukken van liturgica en andere teksten voor kerkelijk
gebruik. Dat is dus toch een wat andere situatie dan die waarin Pleij de interventie
8 H. Pleij, `De betekenis van de beginnende drukpers voor de ontwikkeling
van de Nederlandse literatuur in Noord en Zuid', in: Spektator 21 (1992), 227-263.
9 Pleij, `De betekenis van de beginnende drukpers', 238.
10 Corsten, `Der fruhe Buchdruck', i6.
11 Ibidem, 13.
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van kerkelijke instanties meent waar te nemen: Pleij breidt de bevindingen van Corsten uit tot een terrein waarop ze oorspronkelijk niet van toepassing waren.
In ieder geval luidt de veronderstelling dus dat `de Kerk' (geestelijken, kerkelijke
instanties) een stimulerende en sturende rol zou hebben gespeeld bij de intensivering
van de West-Europese boekcultuur. Het gaat daarbij allereerst om de beschikbaarheid van Latijnse boeken voor intern kerkelijk gebruik, al dan niet in het kader van
het streven naar hervorming en uniformering. Voor dergelijke boekwerken geldt dat
hun gebruik onontkoombaar en hun bezit verplicht is. Ze werden `vermoedelijk alle
op bestelling gedrukt, voor rekening van de genoemde kloosterorden en bisdommen'.' Maar daarnaast moest de boekdistributie dienen als middel om de kerstening
van de bevolking in onze streken te verdiepen. Doelgroep waren de leken, de in het
geding zijnde boeken waren volkstalig en hun bezit werd wel aanbevolen maar niet
verplicht gesteld. In de discussie tot nu toe is de argumentatie ten aanzien van de
volkstalige boeken aangehangen aan die rondom de Latijnse. Ook a priori verwacht
men een actieve rol van de kerk nog het eerst in de distributie van Latijnse boeken.
Kan deze bewezen worden, dan hebben we tevens een steunpunt voor de argumentatie rondom volkstalige boeken. Daarom staat in deze bijdrage het aandeel van de kerk
in de distributie van Latijnse boeken centraal. Aan het slot schenken we kort aandacht
aan de consequenties van de uitkomst voor het debat over de volkstalige boeken.
TOEZICHT EN FINANCIERING

Bij onze rondgang langs de praktijk van uitgave en distributie van kerkelijke boeken
nemen we de gang van zaken geschetst in het contract van de twee abten met Dirk
Martens als leidraad. Af en toe werpen we ook een blik op relevante gegevens van
buiten de Nederlanden. Tijdens de vervaardiging van de brevieren en diurnalen voor
Bursfeld ligt de intellectuele regie ondubbelzinnig bij de geestelijkheid. De boeken
moeten worden gedrukt volgens het exemplar dat de twee abten aan Martens overhandigen, tijdens het aanstaande kapittel moeten de vaderen in de gelegenheid worden gesteld enkele proefkaternen te beoordelen, en uiteindelijk moeten de boeken
`grondig gecorrigeerd en van fouten gezuiverd' (`bene correcta et emendata') worden
opgeleverd. Voor dergelijk toezicht op de kwaliteit van de tekst bevatten de titelpagina's en colofons van Latijns kerkelijk drukwerk talloze parallellen. Een standaardmededeling luidt dat het werk `met de grootste zorgvuldigheid is gecorrigeerd en
geëmendeerd ' . 13 Daarmee is nog niet gezegd dat de intellectuele bemoeienis met de
druk een officieel karakter had. Dat was zeker wel het geval bij de aanmaak van 15oo
brevieren (grote en kleine) voor het bisdom Konstanz, waartoe bisschop Hugo van
Hohenlandenberg en de Augsburgse drukker Erhart Ratdolt in 1 49 8 een contract slo-

12 E. Cockx-Indestege in: De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst. Brussel 1973 , 208.
(Tentoonstellingscatalogus).
13 Breviarium Traiectense. Gouda: Gerard Leeu, 1479 (ILC 472), fol. 334
r: `summa cum diligentia correctum et emendatum'.
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ten. 14 In het contract staat onder meer dat de bisschop, overigens op kosten van Ratdolt, enkele personen zal aanwijzen die een voorbeeldtekst zullen samenstellen en aan
de drukker doen toekomen. Bij het in 1509 te Parijs door een ongenoemde drukker
vervaardigde Doornikse missaal lag het evenzo. Blijkens de titelpagina was het geëmendeerd door afgevaardigden van Charles de Hautbois, bisschop van Doornik, en
van deken en kapittel van de kerk van Doornik. 15 Bij het tot stand komen van edities
waar dit niet expliciet wordt vermeld, kan men een vergelijkbare gang van zaken
soms vermoeden. In 1512 drukte Hendrik van Oudewater, kanunnik van Den Hem,
in Amsterdam (een verkorte versie van) de Privilegiën van de derde orde. 16 Dat hij dit
in Amsterdam deed, hangt mogelijk samen met de aanwezigheid in die stad van het
Paulusconvent, dat rond 1500 fungeerde als een soort hoofdkwartier van het Kapittel
van Utrecht, waarbij de conventen van de derde orde waren aangesloten: vanuit hun
convent konden de Paulusbroeders toezicht houden op het drukproces. De situatie
was niet hetzelfde bij de door Jan Seversz in 152 3 uitgebrachte Ordinarius (ceremoniënboek) van het bisdom Utrecht voor 152 4, die was bewerkt door Lambert, de pastoor van Aalsmeer." Het is moeilijk voor te stellen dat daar een officiële opdracht aan
ten grondslag lag.
Bemoeienis van geestelijken bij de bewerking van dergelijke kopij spreekt vanzelf
en is op zich geen bewijs voor een actieve rol van de kerk in de boekdistributie. Opmerkelijker bij de aanmaak van de Bursfeldse brevieren en diurnalen is de manier
waarop deze wordt gefinancierd. De twee abten komen met Martens overeen dat ze
hem of zijn rechthebbende na tijdige aflevering van de oplage veertien stuivers per
brevier en zeven stuivers per diurnale zullen betalen, onder aftrek van de eerder gedane aanbetaling van 16o gulden. De voorfinanciering moet dus gedaan worden door
Martens zelf of door de Parijse drukker die hij met het werk belast, maar het financiële risico wordt door de beide abten gedragen. In die zin kan men zeggen dat de
druk wordt bekostigd door kerkelijke personen. Voor een dergelijke gang van zaken
zijn er wel parallellen aan te wijzen. In 1 5 1 7 onderhandelden afgevaardigden van het
kapittel van Sint Donaas in Brugge met Dirk Martens over de uitgave van een eigen
brevier. Om onbekende redenen liepen deze onderhandelingen op niets uit. '8 Een in-

teressant geval vormen de Windesheimse statuten die in 1508 worden uitgebracht
door de kanunniken van Den Hem. De editie vindt plaats `op aandringen en voor
14 Dit contract is uitgegeven door Tuchle, `Bemerkungen', 191-192. Het gaat om het Brevia-

rium Constantiense. Augsburg: E. Ratdolt,1498 (GW 5325).
15 Missale Tornacense. Parijs: [Raoul Cousturier?], 1509 (NK 3538), fol. Ir: `Presens missale
fuit per deputatos reverends in Christo patris et domini domini Karoli Tornacensis episcopi
ac etiam venerabilium et circumspectorum virorum dominorum decani et capituli ecclesie
Tornacensis emendatum et accurata cum diligentia secundum verum usum ecclesie et diocesis
Tornacensis correctum'.
16 Privilegia fratrum et sororum tercii ordinis S. Francisci de penitencia nuncupati. Amsterdam:
Hendrik van Oudewater, 1512 (NK 3768). Voor dit drukwerkje zie H. van Engen, `Het archief
van het Kapittel van Utrecht', in: Ons geestelijk erf 74 (2000), 33-49.
17 Ordinarius ecclesie Traiectensis pro anno 1524. Leiden: Jan Seversz, 1523 (NK 4269).
18 K. Heireman in: De vijfhonderdste verjaring, 123.
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kosten van de eerwaarde vaderen van het kapittel'.' Het aandeel van het Kapittel van
Windesheim is in dit geval groter dan dat van de Unie van Bursfeld in 150 7: daar was
het initiatief immers uitgegaan van twee abten en had het pas achteraf een officieel
tintje gekregen. Maar in het algemeen is een dergelijke gang van zaken een uitzondering. Veel vaker vermelden de colofons van officieel-kerkelijke teksten dat ze zijn
gedrukt op kosten van een bij name aangeduide drukker(-boekhandelaar). Het ceremoniënboek van het bisdom Utrecht, bijvoorbeeld, dat in 1 5 0 3 (vermoedelijk in Den
Hem) verschijnt, is gedrukt op kosten van Gerard van Lier, poorter van Antwerpen,
en Willem Helmont, poorter van Utrecht. 20 Het drukken te Parijs van een missaal
voor de Unie van Bursfeld geschiedde `door het werk, met de inspanning en voor
kosten van de drukker Desiderius Maheu en van Valerianus Noel'. 21 In zijn contract
met Ratdolt voor 1500 Konstanzer brevieren bedingt bisschop Hugo dat de aanmaak
zal plaats vinden 'on unnsern Costen und Schaden' en geheel op kosten van de drukker. 22 Dergelijke notities laten zich gemakkelijk vermenigvuldigen.
DISTRIBUTIE

Volgens het contract van 1507 moest Martens de brevieren en diurnalen in handen
van notaris Pels of een andere door de abten gemachtigde persoon `afleveren en in
bewaring geven' (`tradet et consignabit'), en wel te Antwerpen. Het contract stelt dus
duidelijk dat de voorraad bij een vertrouwenspersoon in Antwerpen moest worden
ondergebracht. Zoals we zagen, blijkt uit het verslag van het kapittel van 1508 dat er
ter vergadering exemplaren werden aangeboden. In het archief van de abdij Egmond
bevinden zich daarnaast notities over de verkoop van brevieren aan enkele andere
abdijen van de Unie van Bursfeld. 23 Bij de verkoop ter kapittelvergadering wordt
ondubbelzinnig van een kerkelijk evenement gebruik gemaakt om de boeken af te zetten. Maar uit de opslag van de voorraad in Antwerpen, 24 dat wil zeggen in de stad met
de gunstigste verbindingen in heel Noordwest-Europa, kan worden afgeleid dat men
ook rekende op incidentele verkoop van losse exemplaren via de gebruikelijke handelswegen. In ieder geval vond de afzet van de boeken plaats onder verantwoordelijkheid van de twee abten die er in hadden geïnvesteerd. Dat ze—ongetwijfeld
slechts tijdelijk—het monopolie kregen van hun kapittel, onderstreept de logica van
de situatie.' Zij is er niet minder uitzonderlijk om.
19 Statuta capituli Windeshemensis. Schoonhoven: Regulieren van Den Hem, 15o8 (NK 195o),
colofon: `ad i[n]stantiam et sumptum venerabilium patrum eiusdem capituli'.
20 Ordinarius perpetuus Traiectensis diocesis. [Schoonhoven: Regulieren van Den Hem], 1503
(NK 1648), fol. 141r: `Impresses expensis Gerardi de Lier civis Antwerpiensis Guillelmi
Helmont civis Traiectensis'.
21 Missale S. Benedicti de observantia per partem Germanie superioris et inferioris. Parijs:
Desiderius Maheu, 1 533 ( NK 353 1 ), fol. 244r: `opera et industria ac expensis solertium virorum
Desiderii Maheu chalcographi ac Valeriani Noel'. Noel was gevestigd in Bergen (Henegouwen).
22 Tuchle, `Bemerkungen',191-192.
23 Oosterbosch, `Duizend brevieren en diurnalen', 129: Helmstedt, Laach en Paderborn.
24 Vermoedelijk huurde de notaris een pakhuis.
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Colofons vermelden niet zelden de naam van de boekhandelaar waar het boek verkrijgbaar is, vergezeld van een al dan niet uitgebreid adres. Bij kerkelijke boeken is
dat lang niet altijd de bisschopsstad of een voor de orde centrale plaats. Aan het begin
van de zestiende eeuw gaat het vaak om Antwerpen. Zo is niet onmiddellijk in te zien
waarom in de verspreiding van het al genoemde Bursfeldse missaal van 15 33 nu juist
door de boekhandelaar Noel in Mons werd geïnvesteerd. 2ó De verklaring is in dit
geval misschien te vinden in de daarvan afgeleide speciale editie voor de abdijen
Waulsort en Hastière, in de tegenwoordige provincie Namen niet al te ver van Mons
gelegen: 27 het zou kunnen dat het initiatief voor het missaal van 1533 bij de genoemde
twee abdijen lag en dat ze bij een contract met Noel, mogelijk naar analogie van het
contract met Martens van 1507 , een eigen variant bedongen. Maar voor het Luikse
Missale itinerantium van 152 7 , dat eveneens te Mons verkrijgbaar was, gaat dit niet op:
Mons lag niet eens in het bisdom Luik. 28 Andere Luikse missalen waren te koop bij
Michiel Hillen van Hoogstraten in Antwerpen 29 en behalve in Mons ook in Luik
zelf. 30 Het missaal voor Salisbury, in 152 7 te Antwerpen gedrukt, lag in Londen te
koop. 31 Utrechtse liturgica werden onder meer gedistribueerd vanuit Utrecht zelf in
combinatie met Antwerpen, 32 vanuit Antwerpen, 33 vanuit Basel' en vanuit Rotterdam. 35 Met dit laatste brevier zijn we bij een verkooppunt binnen het diocees Utrecht
beland. Interessant zijn in dit verband de Utrechtse statuten die door Leeu in 1484
werden gedrukt. 3G Hij nam er ook de tekst van een reglement voor de provisor-

25 Een monopoliebeding vinden we ook in het contract tussen bisschop Hugo van Konstanz en
Erhart Ratdolt: Tuchle, ` Bemerkungen',192 en het mandement van de bisschop ten gunste van
Ratdolt op p. 193.
26 Missale S. Benedicti de observantia. Parijs: Desiderius Maheu, 1533 (NK 3531).
27 Missale S. Benedicti de observantia ad usum Walcidorensis et Hasteriensis monasteriorum.
Parijs: Desiderius Maheu voor V. Noel te Mons, 1 535 (NK 3532).
28 Missale itinerantium ad usum ecclesie Leodiensis. Parijs: Joh. Herouf,1527 (NK 3533).
29 Missale Leodiense. Parijs: Joh. Kaerbriand alias Huguelin voor Michiel Hillen, 1540 (NK
3534).
30 Missale Leodiense. Parijs: D. Maheu voor V. Noel, 1540 (NK 3535) . Zie fol. Ir: `Leodii
veneunt in vico pontis apud Oliverium Boulongne'.
31 Missale ad usum Sarum. Antwerpen: Chr. van Roermond voor Fr. Byrckman, 1527 (NK
3536).
32 Ordinarius perpetuus Traiectensis diocesis. [Schoonhoven: Regulieren van Den Hem?] voor
Gerard van Lier te Antwerpen en Willem Helmont te Utrecht, 1503 (NK 1648).
33 Missale Traiectense. Antwerpen: Chr. van Roermond voor W. Vorsterman en G. van der
Haghen, 1527 (NK 1S30).
34 GW 5484. Zie het navolgende relaas.
35 Breviarium Traiectense. Parijs: Joh. Philippi voor Jakob Willem Doliator [= Kuiper?],
6 oktober 1 49 8 (GW 5491), fol. 192r: `impensis vero et sumptibus Jacobi Wilhelmi Doleatoris
civis Rotterdammensis'.
36 Statuta provincialia et synodalia Traiectensia. Gouda: Gerard Leeu, 1484 (ILC 2039). Deze
druk is de belangrijkste tekstgetuige voor de editie van de statuten in: J.G.C. Joosting, S. Muller
Hzn (ed.), Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de
middeleeuwen. Dl. 5. 's-Gravenhage 1914 . (Werken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van
het oud-vaderlandsche recht, II, 16).
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dekens in Holland en Zeeland in op. 37 De editie was dus alleen interessant voor de
westhelft van het bisdom en is ongetwijfeld vanuit Gouda verhandeld. We kunnen
concluderen dat de voorraad kerkelijke boeken niet per se ligt opgeslagen op een
knooppunt in de kerkelijke organisatie, maar eerder op een vanuit commercieel oogpunt centraal, althans handig punt.
ONDERNEMERS

Daarmee is nog geen afdoende antwoord gegeven op de vraag waar het initiatief lag
wanneer boekdrukkers/-verkopers een missaal of brevier voor eigen rekening uitbrachten. Ook hier kunnen zich verschillende situaties hebben voorgedaan. Hoewel
de editie van het Konstanzer brevier van 1498, gezien de medewerking van deskundigen namens het bisdom en door het eraan verleende monopolie, zeker een officieel
karakter had, zou men bij de bewoordingen van het contract van 1 49 8 nog kunnen
aarzelen. Bisschop Hugo zet in een uitvoerige considerans eerst de noodzaak van sanering van het koorgebed in zijn diocees uiteen, om dan te vervolgen: `und darum
unnser sonder lieber Ratdolt, Burger zu Augspurg, als er das vernommen, mit uns
Red gehallten hat'. 38 Schijnbaar laat hij hier het initiatief toch aan Ratdolt. Interessant
is de gang van zaken in Doornik omstreeks 150 9 . Kort na elkaar verschenen bij een
onbekende Parijse drukker een missaal (21 oktober 150 9 ), een brevier (december
1509) en de op 15 december 1509 vastgestelde synodale statuten. 39 Gezien de korte
tijdsafstand tussen de drie edities kan men ze als onderdelen van een samenhangend
officieel project beschouwen. Dat officiële karakter wordt versterkt door het al gememoreerde feit dat afgevaardigden van de bisschop en het kapittel op de correctheid
van de tekst toezagen. 40 Op de drie uitgaven werden de wapens van bisschop Charles
de Hautbois en van de stad Doornik aangebracht. Desondanks werden de uitgaven
gedaan op kosten van Anthonius de Rieu, die zijn boekhandel had bij de poort van de
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal voor het bisschoppelijk hof. 41 Hoe officieel de edities
ook waren, en al had de boekhandelaar dan ook een locatie ingenomen op het kerkelijk knooppunt, uiteindelijk was de distributie toch een commerciële affaire. Met een
andersoortige maar even illustratieve situatie hebben we te maken bij een rechtsstrijd
die zich in 1 4 86 te Basel afspeelde. 42 De drukker Michael Wenssler had aan de boek37 Fol. 38r: `Potestaten provisorum ac decanorum per terminos Hollandie Zelandie limitamus
secundum moderaciones infrascriptas'. Joosting, Muller, Bronnen kerkelijke rechtspraak. Dl. 5,
141-144.
38 Tuchle, `Bemerkungen',191.
39 Missale Tornacense (NK 3538). Breviarium Tornacense in twee delen (NK 2564). Statuta
sinodalia diocesis Tornacensis (NK 3900).
40 Zie hiervoor noot 15.
41 Bijvoorbeeld Missale Tornacense (NK 3538), fol. 294 r: `sumptibus honesti viri Anthonii du

Rieu commorantis ibidem [= te Doornik] prope portam sancte Marie ante curiam domini
episcopi'.
42 GW S484 , onder verwijzing naar K. Stehlin, `Regesten zur Geschichte des Buchdrucks bis
zum Jahre i5oo', in: Archiv fur Geschichte des deutschen Buchhandels
6-70 nr. 474; 5 16; 547.
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handelaar Conrat Gylgenstein zeshonderd exemplaren van een Breviarium Traiectense
verkocht, maar deze bleken af te wijken van de Utrechtse gewoonten en waren dus
onverkoopbaar. Gylgenstein wilde zijn schade op Wenssler verhalen. De afloop van het
proces is niet bekend en exemplaren van dit brevier zijn niet bewaard. In ieder geval
zien we hier twee ondernemers aan het werk die zonder kerkelijke sturing een poging
deden om een verre markt binnen te dringen en die daarbij een akelig risico liepen.
Het algemene beeld van een handel in officiële kerkelijke boeken die wordt gedomineerd door particuliere ondernemers wordt versterkt door het feit dat niet zelden
twee (of meer) personen betrokken zijn, een drukker en een of meer boekhandelaars.
In 1 49 8 drukt Johannes Higman in Parijs een Doorniks missaal voor Willem Houtmart. 43 Een Utrechts missaal werd door Chr. van Roermond gedrukt voor Willem
Vorsterman en Godfried van der Haghen; het titelblad vermeldt met zoveel woorden
dat het missaal bij laatstgenoemden te krijgen is. 44 Een Luiks Missale itinerantium
werd in 1527 in Pa ri js gedrukt door Johannes Herouf voor kosten van meester Valerianus Noel, in wiens winkel te Mons dit missaal te koop was. 45 Klaarblijkelijk was
Noel als boekhandelaar gespecialiseerd in kerkelijk drukwerk.4G
Oppervlakkig bezien lijkt deze rolverdeling tussen twee particuliere ondernemers
op de situatie in het contract voor de Bursfeldse brevieren en diurnalen. Daarin
wordt bepaald dat Dirk Martens de boeken zal drukken of laten drukken in Parijs. De
reden waarom bedongen wordt dat Martens het drukken ook mag uitbesteden is niet
helemaal duidelijk: Michel Oosterbosch suggereert dat kwaliteitsoverwegingen de
abten deden besluiten naar een drukkerij in Pa ri js om te zien, waarbij Martens met
zijn kennis van zaken werd `ingehuurd' om toezicht te houden. 47 Helemaal logisch is
dat toch niet omdat, zoals ook Oosterbosch beseft, Martens juist zelf in de jaren rond
1500 als de specialist bij uitstek voor brevieren gold. 48 Kan een verklaring niet worden
gevonden in de kennelijke haast die de abten hadden om de brevieren op tijd voor de
volgende kapittelvergadering gereed te hebben? Ze wilden het werk door Martens laten doen, maar wellicht had diens drukkerij op een dergelijke termijn geen capaciteit.
Het is bekend dat het zetten van ingewikkelde teksten als brevieren een tijdrovend
karwei was. 49 Hoe we het inschakelen van een tweede figuur ook verklaren, het ver-

43 Missale Tornacense. Parijs: Joh. Higman, 1498 (ILC B84).
44 Missale Traiectense. Antwerpen: Chr. van Roermond,1522 (NK 1S30), fol. Ir: `Venumdantur per Wilhelmum Voesterman [sic!] et Godefridum de Hagis'.
45 Missale itinerantium ad usum ecclesie Leodiensis. Parijs: Joh. Herouf, 1527 (NK 3533), fol.
52v: `impensis et sumptibus honesti viri magistri Valeriani Natalis. Venditur apud Montes in
Hannonia in edibus magistri Valeriani Natalis'.
46 A. Rouzet, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des xve et xvie siècles. Nieuwkoop
1 975, 159.
47 Oosterbosch, `Duizend brevieren en diurnalen', 13o.
48 Heireman in: De vijfhonderdste verjaring, 123; Oosterbosch, `Duizend brevieren en
diurnalen', 125-126.
49 K. Goudriaan, `De drukpers van Den Hem: een bijdrage', in: F.H.J. van Aelst, J.H.A. van
Hooft-Klijn [e.a.] (ed.), Het klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven. Speciaal
nummer Historische encyclopedie Krimpenerwaard. Schoonhoven 1995, 114-144, aldaar 115.
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schil met de hiervoor geschetste rolverdeling springt in het oog. Het is juist niet Dirk
Martens die de kosten voor de productie op zich neemt: dat doen de twee abten. Ook
op dit punt wijkt het contract af van de standaardpraktijk.
BEÏNVLOEDING VAN KOPERS
Uit de bekostiging van de aanmaak door een drukker of boekhandelaar vloeide de
noodzaak voort om de oplage te slijten onder de potentiële afnemers. Ook dit was
een commercieel proces. Er was geen sprake van dat de boeken vanuit het bisschoppelijk of het ordecentrum langs de officiële kanalen werden toegezonden aan de parochies of kloosters. Dat was, zoals we zagen, zelfs bij de Bursfeldse brevieren van
1 5 0 7 niet het geval: de abten hebben er ter kapittelvergadering in i 5o8 onderhands de

nodige van verkocht, maar dan toch in hun rol van ondernemers. Des te meer kwam
het er voor de echte ondernemers op aan klandizie te vinden. De prijs zal daarbij zeker een rol hebben gespeeld. In het algemeen waren gedrukte boeken al vrij snel veel
goedkoper dan handgeschreven exemplaren. Verder is het niet uitgesloten dat bij `officiële' liturgische boeken door het bisdom werd toegezien op een gunstige prijsstelling. Corsten signaleert dit en beroept zich met name op het contract van 1498 inzake
het Konstanzer brevier. 50 Inderdaad bevat dit een clausule waarin geregeld wordt dat
een commissie van drie mannen—één namens de bisschop, één namens het domkapittel en één uit naam van de drukker—maximumprijzen vaststelt voor de grote en
de kleine versie van het te maken brevier; pas daarna wordt aan Ratdolt het monopolie toegekend.51
Maar de bescheidenheid van de prijs was niet toereikend. Ten aanzien van Middelnederlandse literatuur is de aandacht gevestigd op het vroegtijdig introduceren
van reclametechnieken en -boodschappen in gedrukte boeken. 52 Maar de manier
waarop Latijnse kerkboeken door wervende taal op de titelpagina of in het colofon
worden aangeprezen, doet daar niet voor onder. Het door Leeu in 1 479 gedrukte
Utrechtse brevier werd voltooid tot lof van de Almachtige God en de maagd Maria
`en tot nut van alle priesters in het bisdom Utrecht'. 53 Het brevier dat de kanunniken
van Den Hem drukken zal `door heel de geestelijkheid van Sint Maarten des te inniger worden omhelsd naarmate vast staat dat er niets uit is weggelaten'. 54 In missalen
duiken reclameteksten wat later op, zoals in het door Jan Seversz in 151 4 gedrukte
Utrechtse missaal `volgens de ware rite van de Utrechtse kerk', waarvan onder ande-

50 Corsten, `Der fruhe Buchdruck',15.
51 Tiichle, `Bemerkungen', 191-192.
52 Y. Vermeulen, ` Tot profijt en genoegen'. Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige
gedrukte teksten 477-154 0. Groningen 1986.
53 Breviarium Traiectense. Gouda: Gerard Leeu, 1479 (ILC 472 ), fol. 334r: `cunctorum
Traiectensis dyocesis utilitatem presbiterorum'. De formule van Leeu sloeg aan en werd in
enkele opvolgende drukken van het Breviarium Traiectense herhaald.
54 Breviarium Traiectense. Schoonhoven: Regulieren van Den Hem, 1495 (ILC 478), fol. Ir:
`cunctus Beati Martini clerus tanto amplectitur carius, quanto constat obmissum in eo nichil'.
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re de handzame index wordt aanbevolen. 55 Tot de reclametechnieken kan ook het
plaatsen van aanbevelingsbrieven als inleiding op een editie worden gerekend. Een
dergelijke brief, van de hand van Adolf Occo, lijfarts van de Augsburgse bisschop
Friedrich von Hohenzollern, staat afgedrukt voorin een door Ratdolt gedrukt Ob-

sequiale van 1497. 56 De brief vertelt hoe de voorganger van Friedrich vergeefs had
gepoogd Ratdolt vanwege zijn uitstekende reputatie als drukker van liturgica van Venetië terug te halen naar Augsburg, en hoe dat pas aan Friedrich was gelukt. Corsten
haalt deze brief aan als bewijs van het belang dat de drukker voor de bisschop had.57
Maar gezien de plaats die de brief van de lijfarts—niet eens van de bisschop zelf!—in
de editie inneemt, zal de drukker zich juist eerder van bisschoppelijke geloofsbrieven
hebben willen verzekeren om zijn waar bij de diocesane geestelijkheid aan de man te
brengen.
Dat was namelijk de functie van dergelijke aanprijzingen: een appèl te doen op de
eigen verantwoordelijkheid van tot getijden verplichte geestelijken (inzake brevieren), kerk- en kapelmeesters (voor missalen) en de parochiegeestelijkheid (voor diocesane statuten) om noodzakelijke kerkboeken aan te schaffen. Missalen werden niet
verstrekt: de aanschaf ervan kon dan ook voor de verantwoordelijken een hele onderneming zijn. Voor de handschriftelijke periode wordt dat geïllustreerd door het
Haarlemse linnenweversmissaal'. Analyse van de samenstelling ervan heeft aannemelijk gemaakt dat het kostbare boek eerst voor een andere opdrachtgever werd vervaardigd voordat het kon worden aangekocht voor het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar in
de Sint-Bavokerk. 58 Maar ook de aanschaf van een gedrukt missaal kon de nodige
voeten in de aarde hebben. Blijkens een provenance-inscriptie moest er bijvoorbeeld
een weldoende leek aan te pas komen om de Wijnbergenkapel in Doetinchem van
het onmisbare missaal te voorzien. 59 De pastoors, vicecureiten en kapelaans van het
bisdom Utrecht kregen in 1535 het bevel van hun bisschop om in hun kerken een
exemplaar van de synodale statuten te hebben; de provisoren moesten daar bij hun
visitaties op letten. 60 Deze verplichting zal niet nieuw zijn geweest; dat zij werd herhaald, bewijst dat men het er niet altijd even nauw mee nam. Opnieuw blijkt van centrale distributie van deze tekst geen sprake te zijn. Vergelijkbare regels golden in
orden en congregaties. Het Kapittel van Utrecht bijvoorbeeld besliste in 1443 dat elk
aangesloten convent een Latijnse versie van de derde orderegel van Franciscus en van
de statuten diende te bezitten. ó1 De conventen moesten hun exemplaar op de volgende
55 Missale Traiectense. Leiden: Jan Seversz, 151 4 (NK 1529), fol. I r: `Missale ad verum
cathedralis ecclesie Traiectensis ritum [...] facilimo indice annotatis'.
56 Obsequiale Augustense. Augsburg: E. Ratdolt, 1 497 (BMC ii, 38o).
57 Corsten, `Der fruhe Buchdruck', 13-14.
58 W.C.M. Wiistefeld, De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis
van het middeleeuwse boek in Haarlem. Hilversum 1989. (Hollandse studiën, 2 4), 21-3o.
59 Utrecht, Museum Catharijneconvent, ABM i 7: Missale secundum ordinarium Trajectensem.
Delft: [Snellaert, 1495] (ILC 160 4). De vijfhonderdste verjaring, nr. 122.
60 Joosting, Muller, Bronnen kerkelijke rechtspraak, v,195.
61 D. de Kok, Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de
Hervorming. Utrecht 1927, 123; Van Engen, `Het archief van het Kapittel van Utrecht'.

53

BOEKDISTRIBUTIE LANGS KERKELIJKE KANALEN

kapittelvergadering laten zien, maar het kapittel zelf regelde niets ten aanzien van de
vervaardiging van deze exemplaren. Besluiten van 1 473 en 1510 om ook de privileges
van het kapittel in meer exemplaren beschikbaar te hebben, gingen toch niet verder
dan drie respectievelijk vier kopieën, te deponeren op evenzoveel hoofdplaatsen van
dit meer dan honderd conventen tellende kapittel." Gezagdragende centrale organen
binnen de seculiere en de reguliere geestelijkheid zagen het niet als hun verantwoordelijkheid essentiële teksten te distribueren. Des te meer aanleiding was er voor personen uit het boekenvak om te pogen hun kerkelijke waar aan de man te brengen.
DRUKWERK IN OPDRACHT

Er is een kleine categorie waarvoor de hier geschetste gang van zaken niet opgaat.
Ten aanzien van religieus propagandadrukwerk mogen we aannemen dat de kosten
en de taak van distributie wél door kerkelijke instanties voor hun rekening werden
genomen. Aflaatteksten behoren tot deze categorie. ó3 Een ander voorbeeld is de editie
van de pauselijke privileges voor de kerkfabriek van de Dom te Utrecht, die werd bekostigd door diezelfde domfabriek en verspreid onder alle pastoors van het bisdom.ó4
Ongetwijfeld hing de verspreiding van deze tekst samen met de financiering van de
bouwcampagne van de Domkerk. GS Van eenzelfde aard is de bekende editie van Jan
Brugmans `Leven van Liduina' door de Schiedamse drukker die men pleegt te identificeren met Otgier Nachtegael. De kerkmeesters van de Sint-Janskerk in Schiedam
namen de kosten van de editie op zich, die ze bedoelden als ondersteuning van hun
campagne om Liduina heilig verklaard te krijgen. Voor de editie kozen ze de Latijnse

Vita om door te kunnen dringen tot geleerde mannen, wier invloed—meer dan die
van de arme Schiedammers—bij de kerkelijke autoriteiten enig gewicht in de schaal
legde." Dat is overigens toch een iets andere toedracht dan de door Pleij—ter ondersteuning van zijn hypothese over de Hollandse boekdrukkunst—geschetste: er is
geen sprake van dat `priester Otgier Nachtegael door plaatselijke notabelen voorzien
wordt van een uitrusting om de gegevens voor een heiligverklaring van Lidwina van
Schiedam te drukken'. 67 Ook zonder dat ze een complete drukkerswerkplaats bekos-

62 De Kok, Bijdragen, 1 3 5 en 144.
63 S. Corsten, `Der Ablass zugunsten der Kathedrale von Saintes. Seine Verkiindigung am
Niederrhein im Spiegel der Wiegendrucke', in: Annalen des Historischen eereins fur den Niederrhein 17 7 (1 975 ), 62-75.
64 Privilegia apostolica a diversis Romanrum pontificibus fabricae ecclesiae Trajectensis concessa.
Antwerpen: [drukker onbekend], 1 5 08/1 5 0 9 (NK 01013). Er is geen exemplaar bewaard. Het
bestaan is bekend uit de rekening van de domfabriek.
65 W. Jappe Alberts (ed.), Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht. 2e deel, 3e
stuk: Rekeningen 1507/08-1528/9. 's-Gravenhage 1976. (Rijks geschiedkundige publikatiën,
grote serie, 155), 65-66.
66 Johannes Brugman, Vita Lydwinae de Schiedam. Schiedam: Ad sanctam Annam, 1498 (ILC
De vijfhonderdste verjaring, 5 18 -5 22 met de oudere literatuur. De toedracht wordt meegedeeld op fol. 123v-124r.

4 86).

67 Pleij, `De betekenis van de beginnende drukpers', 238.
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De titelpagina met proloog en de slotpagina met colofon en verslag over de opdracht tot
drukken door de kerkmeesters van Schiedam. Johannes Brugman, Vita Lydwinae de Schiedam.
Schiedam: Ad sanctam Annam [Otgier Nachtegael], 1 498 (ILC 486).

tigden, zal de investering in de editie voor de arme Schiedamse kerkmeesters al kostbaar genoeg zijn geweest, die ze alleen hoopten terug te verdienen als hun kerk door
de heiligverklaring van Liduina in aantrekkelijkheid als bedevaartplaats toenam. We
kunnen vermoeden—maar hebben er geen bewijs voor—dat ook boekjes over de
nieuwe Rozenkransdevotie en over de verering van Maria-van-Zeven-Smarten door
de ermee corresponderende broederschappen zijn besteld en verspreid. 68 In elk van
deze gevallen werd een concreet kerkelijk belang gediend of een heel specifieke, door
een sterk wervende broederschap gepropageerde devotie ondersteund. Van hieruit
conclusies trekken ten aanzien van algemeen gebruikte liturgische of kerkrechtelijke
teksten is ontoelaatbaar.
LATIJNSTALIGE BOEKEN

Zouden we de rol van de kerk bij de distributie van Latijnstalige werken voor kerkelijk gebruik op een korte formule moeten brengen, dan zou deze als volgt luiden:

68 Bijvoorbeeld Rosarium Beatae Virginis Mariae. Gouda: Gerard Leeu, 1484 (ILC 1888).
Zie De vijfhonderdste verjaring, nr. 13o: `gedrukt voor de Rozenkransbeweging'. Miracula
confraternitatis vii dolorum Beatissimae Virginis Mariae. [Antwerpen:] Lettersnider, [na 1 Soo]
(ILC A78).
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vanwege de eisen gesteld aan haar liturgie en vanwege de reglementering van het
kerkelijk leven vormden de Kerk, kerkelijke personen en instellingen een buitengewoon belangrijke boekenmarkt. De rol van de Kerk daarbij was in de eerste plaats die
van consument. Slechts bij wijze van uitzondering en vaak in verband met het bereiken van concrete doelstellingen—zoals het bewerkstelligen van een heiligverklaring,
het zeker stellen van privileges of het ondersteunen van een bouwcampagne—traden
kerkelijke instanties als producent en distributeur van boeken op. Van een zelfstandige
strategie op het gebied van boekdistributie kan geen sprake zijn: de sturende en stimulerende werking die van de Kerk uitging was een afgeleide van haar eigenlijke
doelstellingen, zoals die op het vlak van kerkhervorming. In dat kader hechtten kerkelijke autoriteiten in voorkomende gevallen aan de correctheid van een te vermenigvuldigen tekst. Maar ze trokken daaruit niet de conclusie dat ze dan ook financiële
verantwoordelijkheid voor productie en distributie behoorden te dragen. Niet-commerciële boekdistributie speelde een veel geringere rol dan men zou verwachten. De
Kerk stak haar kapitaal in het algemeen niet in ondernemingen binnen de uitgeversbranche. Het distributienetwerk voor boeken was het gebruikelijke commerciële, dat
niet samenviel met de kerkelijke netwerken opgebouwd rond bisdoms- en ordehoofdplaatsen. Dat is de algemene regel. Daarop zijn natuurlijk uitzonderingen, en tot die
uitzonderingen behoort tot op zekere hoogte het contract met Dirk Martens van 1507.
Hoe belangwekkend dat contract ook is, als representatief mag het niet beschouwd
worden.

TEN SLOTTE: BOEKEN IN DE VOLKSTAAL
Om de consequenties uit het voorgaande te kunnen trekken ten aanzien van de rol
van de Kerk bij de distributie van volkstalige teksten, brengen we ons nog eenmaal te
binnen dat Pleij zich voor zijn argumentatie beriep op de veronderstelde parallel met
Duitsland, zoals gedocumenteerd door Corsten. Duitse bisschoppen zouden beginnende drukkers financieel hebben ondersteund, in het belang van de aan hen ondergeschikte geestelijkheid. Corsten veronderstelt zelfs dat de bisdommen de aanmaak
van liturgica subsidieerden.' Kritische beschouwing van het materiaal waarop zijn
hypothese is gebaseerd, laat daarvan echter weinig heel. Van drukkers die—als drukker70—`in dienst' van een bisschop stonden noemt hij geen concreet voorbeeld. De
verwoede pogingen van opeenvolgende bisschoppen van Augsburg om Ratdolt terug
in hun stad te krijgen, wijzen op een tegengestelde verhouding. Corstens belangrijkste troef is toch eigenlijk het door Tiichle geëditeerde contract van Konstanz (1498).
Maar dat bewijst op zijn hoogst de inspanning van de bisschop om een goede tekst
van het Konstanzer brevier te krijgen. Op het zakelijk-financiële vlak worden alle

69 Corsten, `Der fruhe Buchdruck', 14: `Jetzt konnte die bischbfliche Behbrde [...] dadurch
dass sie eine angemessene Anzahl in Auftrag gab and bezuschusste, jedem Geistlichen ihres
Sprengels den Erwerb der fur den Gottesdienst and die Predigt benbtigten Bucher ermaglichen'.
70 Dus niet als notaris of zegelbewaarder: Corsten, `Der fruhe Buchdruck', 13.
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zwartepieten naar Ratdolt gespeeld: om het monopolie voor zijn brevieren te krijgen
moet deze niet alleen al het financiële risico op zich laden en genoegen nemen met
een prijs vastgesteld door een in meerderheid kerkelijke commissie, maar hij moet
ook nog een aantal papieren en perkamenten exemplaren gratis leveren aan de bisschop en het domkapittel en bovendien ter verkrijging van het octrooi driehonderd
gulden (in drie termijnen) betalen. Het is er verre van dat de kerkelijke autoriteiten
het brevier met een `Zuschuss' zouden hebben ondersteund." Corstens hypothese is
dus onvoldoende onderbouwd, en daarmee vervalt ook een steunpilaar voor de verklaring die Pleij voor de vroege korte bloei van de Hollandse drukpers geeft.
Positief bewijs dat kerkelijke instellingen binnen de Nederlanden zouden hebben
geïnvesteerd in volkstalige teksten, ontbreekt. Het kan zijn dat de enorme verbreiding
van catechetische, devotionele en moreel-didactische teksten in de laatste decennia
van de vijftiende eeuw de indruk geeft van een goed geplande kersteningscampagne.
Maar de wijze waarop Latijnse kerkelijke boeken werden gedistribueerd, laat weinig
grond bestaan voor het vermoeden dat de Kerk er een bewuste strategie van ingrijpen
in de markt op nahield. Voor een verklaring van het opvallende verloop van de vroege
boekdrukkunst in de Nederlanden en de prominente plaats die teksten met een religieuze inhoud daarin hebben gespeeld, is meer heil te verwachten van een onderzoeksstrategie die de lijn doortrekt vanuit de handschriftelijke periode. Williams-Krapp
heeft een aantrekkelijk model geschetst van de wijze waarop teksten zich in het voetspoor van kloosterhervormingen verbreidden. Regionaal werden teksten uitgewisseld tussen kloosters van verschillende orden maar van vergelijkbare, hervormingsgezinde spiritualiteit. Bij de snelle verbreiding van een tekst in monastieke milieus
op bovenregionale schaal was juist het behoren tot een orde een belangrijke factor.

En was een tekst eenmaal in een klooster bekend, dan was hij ook snel beschikbaar
voor de leken in de omgeving van het klooster. 72 In hun recente bestandsopname van
Middelnederlandse handschriften uit kloosters hebben Karl Stooker en Theo Verbeij
een zelfde verspreidingsmechanisme kunnen aanwijzen. 73 Is een vergelijkbare verklaring voor de verspreiding van volkstalige devotionele werken in de vorm van (post)
incunabelen niet toereikend? Wat de Kerk als instituut bijdroeg, was dan vooral de
beschikbaarheid van de teksten in kwestie in de vele observante kloosters. Samenhang tussen kerkhervorming en boekdistributie was er zeker. Maar de veronderstelling dat de Kerk aan dit proces sturing gaf door zelf als boekondernemer op te treden
moet als te avontuurlijk van de hand worden gewezen.

71 Tilchle, `Bemerkungen', 188-189, interpreteert zelf het contract dan ook niet in de door
Corsten bedoelde voor de drukker gunstige zin.
72 Williams-Krapp, `Observanzbewegungen', 6.
73 K. Stooker, Th. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en
semi-religieu,Te gemeenschappen in de Nederlanden. Leuven 1997. 2 dl. Zie bijvoorbeeld dl. 1,
4 2 -43 . Vergelijk ook K. Schepers, Bedudinghe op Cantica Canticorum, bewerkende vertaling van
Glossa Tripartita super Cantica. Editie en teksthistorische studies. Groningen 1 999 . Dl. 1, 103-106.
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KEES GNIRREP

DE INTEKENAREN OP DE REIZEN DOOR

KLEINASIA VAN CORNELIS DE BRUIJN (1698)

I

n 169 3 , negentien jaar nadat hij zijn geboortestad Den Haag had verlaten, keerde Cornelis de Bruijn terug in de Republiek. Vijf jaar later, in
1698, verscheen de beschrijving van zijn reis door het Nabije Oosten.

Het is de rijkst geïllustreerde reisbeschrijving die in de zeventiende eeuw is gedrukt.
Het boek werd door de auteur-tekenaar in eigen beheer uitgegeven. Hij slaagde er in
om 1330 exemplaren van zijn boek bij intekening te verkopen.'
Hoe lukte het de op dat moment nog onbekende De Bruijn, die jarenlang in het
buitenland had vertoefd, om zoveel mensen een substantieel bedrag te laten betalen
voor een boek dat nog niet eens gedrukt was? Hoe bereikte hij de potentiële kopers,
hoe zag het netwerk van Cornelis de Bruijn eruit? Wat voor mensen waren zijn intekenaren?
Het kopen van een boek bij intekening werd in de tweede helft van de zeventiende eeuw in de Republiek geïntroduceerd, maar kwam pas in het laatste decennium
goed van de grond. Ligtelijn spoorde veertig intekeningsinitiatieven op uit de jaren
1661 tot en met 1 7 00. In het topjaar 16 99 werden tien nieuwe projecten aangekondigd. Aan deze eerste bloeiperiode kwam een eind met het uitbreken van de Spaanse
Successieoorlog in 1 7 05, die een periode van neergaande conjunctuur inleidde.'
1 C. de Bruijn, Rei{en van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia, de
eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, (..). Mitsgaders de voornaamste steden van Egypten, Syrien en
Palestina, verrijkt met meer als 200. kopere konstplaaten, (.... Alles door den autheur selfs na het
leven afgetekend. Delft: gedrukt by Henrik van Krooneveld,1698. Recente publicaties over De
Bruijn: J.W. Drijvers, J. de Hond [e.a.] (red.), `Ik hadde de nieusgierigheid'. De rei{en door het
Nabije Oosten van Cornelis de Bruijn (ca.1652-1y2 , 7) '. Leiden (enz.) 1997. (Mededelingen en verhandelingen van Ex Oriente Lux, 31); C. de Bruijn, Rei{en overMoskovie. Een Hollandse schilder
ontmoet tsaar Peter de Grote. Ingeleid en van commentaar voorzien door K. Hannema. Leiden
1996; G. Jurriaans-Helle (red.), Cornelis de Bruijn. Reijen van Rome naarJerujalem en van
Moskou naar Batavia. Amsterdam 1998. (Tentoonstellingscatalogus Allard Pierson Museum
Amsterdam, 13 juni-16 september 1998).
2 Recente publicaties over de intekening in de Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw:
M. Ligtelijn, "`Namen der Heren Intekenaren" als historisch bronnenmateriaal', in: Th. Bijvoet,
P. Koopman [e.a.] (red.), Bladeren in andermans hoofd. Over le lers en leescultuur. Nijmegen 1996,
208-22 7 ; O.S. Lankhorst, "`Die snode uitwerkzels van een listige eigenbaat". Inventarisatie van
uitgaven bij intekening in de Republiek tot 1750', in: De jeventiende eeuw 6 (1990),129-1 3 5. ■
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De meeste initiatieven tot intekening zijn bekend uit aankondigingen in kranten en
geleerdentijdschriften. Doorgaans zullen dergelijke projecten tegelijkertijd bekend
zijn gemaakt door prospectussen, maar de overlevingskans van dit soort efemeer materiaal is gering. Bij Cornelis de Bruijn is het geluk ons welgezind. Zowel van zijn
eerste publicatie, Klein Asia (1698), als van zijn Reien overMoskovie (1 7 11), dat eveneens in eigen beheer bij voorintekening verscheen,' is een prospectus teruggevonden,
in beide gevallen in handschrift. Het eerste prospectus dateert uit de laatste maanden
van 16 9 5. Het tweede is uit de zomer van 1709. Alleen in Klein Asia
is een lijst van intekenaren opgenomen.'

DE BRUIJN ALS UITGEVER

Er was een grote markt voor reisbeschrijvingen en reisverhalen in de zeventiende en
achttiende eeuw. Jacob van Meurs, de Amsterdamse boek- en kunstverkoper, graveur
en plaatdrukker, had vanaf 166 4 internationaal de trend gezet met zijn lijvige publicaties in folioformaat van fraai geïllustreerde reis- en landbeschrijvingen. Zijn edities
van Nieuhofs reis naar China, Montanus' boeken over Japan en Amerika en de werken over China, Afrika en Azië van de studeerkamergeleerde dr. Olphert Dapper
verschenen bij hem veelal niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits, Frans,
Engels en Latijn. Na de dood van Van Meurs in 16 79 , zette zijn weduwe het bedrijf
nog enkele jaren voort. Ook de concurrerende combinatie van Johannes Janssonius
van Waesberge en Johannes van Someren bleef nog enige tijd actief, maar in de jaren
negentig was de `hype' verleden tijd.'

Voor de achttiende eeuw staan interessante observaties in : H. van Goinga, Alom te bekomen.
Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1 yzo-1800. Amsterdam 1999.
3 C. de Bruijn, Cornelis de Bruins Reien overMoskovie, doorPersie en Indie: verrykt met driehondert konstplaten, (..). Amsterdam: gedrukt voor den auteur, door Willem en David Goeree, 1711.
4 Het eerste prospectus is in extenso gepubliceerd door A. de Wildt, `Een boek prospectus uit
de 17e eeuw', in: Het boek 3 2 (1955/195 7 ), 199-205. De huidige verblijfplaats is onbekend.
Het tweede berust in de KB, hs. 72 G 1 9 . Het is in facsimile gereproduceerd op de binnenomslag
van De Bruijn, Renen overMoskovie. 1996. Het oudste bekende voorbeeld van een boek dat bij
intekening verscheen in de Republiek is Jacob Abendana, Mikhlal Yophi (1661). De voorwaarden voor intekening hadden de vorm van een contract dat de auteur-initiatiefnemer met toekomstige kopers sloot, ongetwijfeld ook in handschrift. Zie: P.T. van Rooden, J.W. Wesselius,
'Two early cases of publications by subscription in Holland and Germany', in: Quaerendo 16
(1986), 110-1 3 0. Doorgaans zal men van de drukpers gebruik hebben gemaakt. Zowel het
prospectus van de Middelburgse drukker Johannes Meertens voor de Cronyk van Zeeland van
Smallegange (1682, pas verschenen in 1700) als dat voor Tieleman van Brachts Het bloedig
tooneel ofMartelaerspiegel (1685, verschenen 168 7 ) zijn gedrukt. Zie: P.J. Verkruijsse,
Mattheus
Smallegange (1624-1 7 lo). Zeeuws historicus, genealoog en vertaler.
Nieuwkoop 198 3 . (Bibliotheca
bibliographica Neerlandica, 16), 521-526. Beide prospectussen berusten in de UB Amsterdam:
Van Bracht, in de Kerkelijke collecties, Smallegange in de bibliotheek van de KVB, personaliamap Meertens.
5 Zeer instructief over de publicatiegeschiedenis van deze boeken is I.H. van Eeghen, `Arnoldus Montanus's book on Japan', in: Quaerendo 2 (1972), 250-272.
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Waarschijnlijk heeft Cornelis de Bruijn wel geprobeerd om een uitgever te interesseren voor zijn boek, maar zonder resultaat. Boeken met veel prenten waren kapitaalintensief en dit was wel een heel bijzonder geval. Klein Asia moest meer dan
tweehonderd afbeeldingen tellen. Voor de grote uitslaande prenten waren zelfs verscheidene koperplaten nodig en de verschillende delen van de prent moesten aan elkaar geplakt worden. Beroepsuitgevers zullen huiverig zijn geweest om hun goede
geld in een dergelijk kostbaar project te steken en De Bruijn, die de prenten als het
belangrijkste onderdeel van zijn boek beschouwde, zal ongetwijfeld geen genoegen
hebben genomen met minder of kleinere afbeeldingen. Hij was dus wel gedwongen
om zelf voor de uitgave te zorgen. Hij was echter geen vermogend man zoals Nicolaes Witsen, die de eerste publicatie van zijn boek over Tartarije (1692) zelf bekostigde en op zeer bescheiden schaal onder vrienden verspreidde. De Bruijn financierde
de onderneming door het boek te verkopen bij intekening. Het bewaard gebleven
prospectus, dat zich uitsluitend richt op grote afnemers, geeft enige details:
De heeren Liefhebbers werden genodigt tot het intekenen ieder ter somme van hondert
guldens, te betalen een vierde part van deselve somme nevens het intekenen en naar
verloop van drie maanden weer een vierde part, ende het derde de volgende drie maanden, ende het resterende vierde part, wanneer den autheur aan hoogem. heeren sal ter
hant stellen seven complete exemplaren van dese seijne reijse, welke exemplaren een
maant voor't uitgeven der boeken aan de heeren intekenaars sullen ter hand gestelt
werden om deselve naar haar Ed. goetvinden te verkopen ofte distribueren.
Grote afnemers betaalden dus bij afname van zeven exemplaren ongeveer veertien
gulden per stuk. Exemplaren op groot papier waren, blijkens het kladje van een intekenaar op de blanco buitenkant van het prospectus, vier gulden duurder. Bij De
Bruijn aan huis, in Den Haag, konden de toekomstige kopers zijn oorspronkelijke tekeningen zien als voorproefje.
DE OPLAGE

Uit de lijst van intekenaren blijkt dat Cornelis de Bruijn wonderwel slaagde in zijn
opzet. Hij vond 62 4 mensen, boekhandelaren en particulieren, bereid om in totaal
133o exemplaren af te nemen. Of er meer gedrukt zijn weten we niet. Het prospectus
zwijgt over de oplage. Kampman schatte op basis van het aantal intekenaren de totale
oplage op drie- à vierduizend exemplaren. Een aantal dat door latere schrijvers herhaaldelijk is overgenomen, maar niet erg waarschijnlijk is.'
Voor die tijd is een oplage van 1 33 o exemplaren voor een dergelijk boek al behoorlijk hoog. Gezien het succes van de intekeningscampagne zijn er mogelijk nog
een paar honderd exemplaren extra gedrukt van de tekst, maar veel meer zullen het

6 A.A. Kampman, `Van kruisridders en kooplieden: de Nederlanders en de Levant van A.D.
1200-1720', in: Jaarbericht van Ex Oriente Lux 4 ( 1 955), 158.
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niet geweest zijn. Daarvoor was het papier te duur.' Van Meurs had de Latijnse editie
van Joan Nieuhofs reisverslag van een gezantschap van de VOC naar China gedrukt
in slechts duizend exemplaren, maar de oplagen van de twee edities zijn moeilijk vergelijkbaar. De Latijnse editie van Van Meurs was uitsluitend bestemd voor de internationale wetenschappelijke wereld; de Nederlandse markt was al door hem bediend
met een Nederlandstalige editie. Vertalingen in het Frans en Duits had hij kort tevoren ook al op de markt gebracht en een Engelse editie stond op stapel. Bovendien kon
Van Meurs gebruik maken van reeds bestaande koperplaten, de belangrijkste kostenpost in de productie viel dus weg. De Bruijn gebruikte dezelfde tactiek om in 1700,
opnieuw in eigen beheer, een Franse editie van zijn boek op de markt te brengen.
Daarna verkocht hij de koperplaten naar Engeland, waar ze voor het eerst door beroepsmatige uitgevers gebruikt werden voor een Engelse editie, die in 1 702 verscheen. De oplage van Klein Asia kan het best vergeleken worden met die van zijn

Rei,,en over Moskovie. In het prospectus voor die uitgave belooft De Bruijn
Ieder exemplaer gedruckt op klein papier sal komen op 2 4 gulden, en groot mediaen op
3 0, zullende daervan niet meer worden gedruckt dan I000 exemplaren.
Dat is minder dan het aantal dat reeds bij intekening werd afgezet van zijn eerste
boek. De verwachtingen over het mogelijke debiet zullen al bij voorbaat getemperd
zijn door de economische malaise in deze periode. De hogere kostprijs zal eveneens
een rol gespeeld hebben: de Reien over Moskovie zou met anderhalf maal zoveel
prenten nog luxer uitgegeven worden dan Klein Asia.
DE LIJST VAN INTEKENAREN
Aan het slot van de voorrede van Klein Asia staan de ` Naamen der Persoonen die op
't voorsz werk getekend hebben'. De lijst bevat behalve de namen alleen het aantal
exemplaren waarop men intekent, een enkele maal is een titel toegevoegd, beroepen
of functies worden niet vermeld. Eerst komen de mensen met zeven of meer exemplaren en dan de overige intekenaren, verder lijkt van enige ordening in de lijst geen
sprake. Hendrik Krooneveld, de drukker van het boek, sluit de lijst van intekenaren
met zeven exemplaren. Zijn aanwezigheid op de lijst toont aan dat de drukker zelf
part noch deel had aan de financiering van het werk.
Toen de identificatie van de intekenaren al een eind op weg was, bleek hier en
daar wel degelijk enige orde in de lijst te zitten. Personen uit eenzelfde stad waren vaker in elkaars buurt te vinden dan het geval zou zijn bij een volstrekt willekeurige
7 Het drukken van extra prenten kon uitgesteld worden tot er behoefte aan was, omdat de
koperplaten, in tegenstelling tot de gezette tekst, intact bleven. Een voorbeeld van deze praktijk
treffen we aan bij Jacob van Meurs. Zie: M.M. Kleerkooper, W.P. van Stockum jr., De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de t .7e eeuw. Biographische en geschiedkundige aantekeningen.
's-Gravenhage 1914-1916. (Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel,
Io). Dl. I, 423.
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volgorde. Men kan de samensteller van de kopij voor de intekenlijst aan het werk
zien: een hoop van briefj es en lijstjes met namen die door De Bruijns helpers in den
lande aan hem waren verstrekt. De intekenaren op zeven of meer exemplaren werden
op een stapel gelegd, de rest op een andere en de resulterende lijst werd zonder omhaal gezet. Ondanks het door elkaar husselen bleef de oorspronkelijke volgorde hier
en daar intact. In het vervolg van het identificatieproces gaven deze plaatsclusters een
aanwijzing in welke stad naar een naam gezocht moest worden, of vormden een extra
argument bij de toewijzing aan een specifieke persoon, in het geval van identieke namen uit verschillende steden.'
In totaal 79 mensen gingen in op het voorstel om zeven exemplaren of meer te
kopen. Opvallend is het geringe aantal boekverkopers en -handelaars onder hen. Het
zijn er niet meer dan dertien, die samen 155 exemplaren afnamen (2% van de intekenaren met I I% van de exemplaren). Het beeld verandert niet wezenlijk als we ook de
boekverkopers meetellen die minder dan zeven exemplaren kochten: 3 % van de intekenaren bestelde 12% van de exemplaren. Daar staat tegenover dat 66 personen die
geen relatie met het boekenvak lijken te hebben, goed waren voor 58 3 exemplaren
(I0,5% van de intekenaren met 44 % van de exemplaren).
De belangrijkste afnemers onder de boekverkopers waren Meyndert Uytwerf in

Den Haag, tevens drukker en veilinghouder, met een winkel op de Zaal (26 exemplaren), Dirk Goris in Dordrecht (21 exemplaren), Pieter Scéperus te Amsterdam en
Willem van Kessel in Haarlem (elk 1 4 exemplaren). Alle boekverkopers in de intekenlijst waren gevestigd in Holland en Zeeland: Amsterdam, Haarlem, Den Haag,
Delft, Rotterdam, Dordrecht en, onverwacht, Goes. Belangrijke centra van de boekhandel als Leiden en Utrecht ontbreken echter.

Er kunnen hier en daar nog wel mensen uit het boekenvak in de lijst voorkomen
die ik niet als zodanig heb herkend. De Thesaurus van Gruys & De Wolf, het nieuwe
Adresboek en de STCN beperken zich tot de namen van uitgevers, drukkers en boekhandelaren die expliciet genoemd worden in gedrukte uitgaven. Daarnaast moeten er
tallozen geweest zijn die beroepsmatig als wederverkopers optraden, maar zelf nooit
een impressum of colofon haalden.'

8 Ter illustratie: van de 4 8 personen die voorkomen in de volgende vier clusters nr. 8 9-97, Io7I I I, 128-152,1 73 -181, zijn veertig Rotterdammers. Zes personen in deze clusters heb ik helemaal
niet teruggevonden. Johan de Goede (nr. 131) is waarschijnlijk niet de Hoornse predikant van
die naam. Abraham Elsevier (nr. 92) is kennelijk de burgemeester van Rotterdam (de zoon van
Johan Elsevier) en niet de Leidse Abraham, zoon van Isaac Elsevier. Cornelis Vermeer (nr.155)
is waarschijnlijk niet dokter Cornelis Vermeer uit Utrecht, die daar in 1689 promoveerde, noch
de uit Gelderland afkomstige jurist die in 1684 in Leiden promoveerde; een Rotterdammer van
die naam heb ik niet gevonden. Richard van Muyden (nr.1 45 ) is waarschijnlijk identiek met een
(of meer) van zijn naamgenoten afkomstig uit Rotterdam die zich inschreven als rechtenstudent
in Leiden in respectievelijk 1665, 56 7 1 en 1675, maar niet met de uit IJsselstein afkomstige
Richard van Muyden die in 1695 als medicus promoveerde in Utrecht.
9 J.A. Gruys, C. de Wolf, Thesaurus 1473-l800. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers, met
plaatsen en jaren van werkzaamheid. Nieuwkoop 1989. (Bibliotheca bibliographica Neerlandica,
28); J.A. Gruys, J. Bos (red.), Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot iyoo. Den
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Een voorbeeld hiervan is Leendert Eyermeet te Goes, die zeven exemplaren wilde
hebben. Hij heeft, voor zover we kunnen nagaan, nooit een boek uitgegeven of gedrukt. Dankzij Kleerkooper en Van Stockum weten we dat hij in 1690 door zijn vader
voor vier jaar in de leer werd gedaan bij de Amsterdamse boekverkoper Pieter Rotterdam, en in 1 70 7 werd hij als Eyermeer(!) te Goes genoemd in een advertentie, in
een opsomming van boekhandelaren waar de catalogus van een fondsveiling verkrijgbaar was. Eyermeet schijnt ook zelf veilingen gehouden te hebben. In de boedelinventaris van Mattheus Smallegange wordt vermeld dat hij `op een koopdag tot
Leenderd Eijermeet op den 1 4 Meij 1 7 0 9 publikelijk [boeken heeft] gekogt'.10
Tot de boekenwereld mogen we ook mr. Johannes Hooft rekenen, goed voor 21
exemplaren. In 16 7 1 kreeg hij als boekhouder procuratie van Judith van Aelst uit de
bekende papiermakersfamilie om haar zaken waar te nemen tegen iemand, die met
haar overleden man een compagnie had. Elf jaar later treffen we Hooft aan als arbiter
in een geschil tussen Hendrick Wetstein en de weduwe Jan Jacobsz Schipper en de
voogden van de erven Daniel Elsevier. Weer elf jaar later treedt hij tijdens de afwikkeling van de erfenis op namens de erfgenamen van Johannes Janssonius." Schimmiger is de figuur van Johannes Cloribus, die intekende op 21 exemplaren. In de lijst
staat hij direct na de bekende Haarlemse boekverkoper Willem van Kessel. Bij Kossmann' 2 vinden we een zekere Johannes Cloribus te Haarlem die zijn naamgenoot Johan Cloribus Abrahamsz in de leer deed bij Arnout Leers de jonge in Den Haag in
1674. Zes jaar later hield Johannes Cloribus A. filii (dezelfde?) een oratie op de Latijnse school te Haarlem. Nog in hetzelfde jaar schreef hij zich in als student in de
theologie te Franeker. Vele jaren later, in 1 74 5, werd op de Grote Zaal te Den Haag
de bibliotheek geveild van Johannes Cloribus, `vir curiosissimus et accuratissimus'
staat op de catalogus. Een paar maanden later werden diens schilderijen geveild,
eveneens in Den Haag. Op de titel van de schilderijencatalogus wordt de overledene
`klerk ter secretarie van Holland' genoemd. Nr. 63o van de boekencatalogus is een
ingenaaid exemplaar van De Bruijns Klein Asia op groot papier. De omstandigheid

Haag 1 999 . Buiten de genoemde personen uit het boekenvak signaleerde ik: Daniel Geselle,
Den Haag ( 9), Jacob van Beverwyk, Haarlem (8), Barent Visser, Amsterdam ( 7), Pieter van der
Veer, Rotterdam (7), Adriaen Beman, Delft (7), Hendrick Krooneveld, Delft (7), Justus Danckaert, Amsterdam (2), Joannes Blom, Amsterdam (2), Hermannus Put, papierverkoper,
Amsterdam (2). Of de volgende afnemers van één exemplaar dat als boekverkoper of belangstellende doen, blijft onduidelijk: Jan Thesingh (koopman op Archangelsk, met een monopolie
op de invoer van Russische boeken in Rusland), Pieter Paats (toeschrijving onzeker), Barent
Bos, A. van der Meer (toeschrijving onzeker), Hendrik van Baarle (koopman, leent de Amsterdamse boekverkoper Jacob Lindenberg f 1600,- op onderpand van vierhonderd Franse bijbels),
Jan Claesz ten Hoorn.
10 Kleerkooper, Van Stockum, De boekhandel te Amsterdam, 94; Verkruijsse, Smallegange, 535,
53 8.
11 I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel ió80-1,25. 5 dl. Amsterdam 196o-1978.
Dl. 3 , 21, dl. 4, 2 3 6; Kleerkoper, Van Stockum, De boekhandel te Amsterdam, 1352.
12 E.F. Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de z8de eeuw. 's-Gravenhage
1937. (Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, 13), 232.
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dat een exemplaar, nog wel op groot papier, nog steeds ongebonden is, wijst eerder
op een boekverkopersrestant dan op een particulier exemplaar. Het is een typische interimband van een boekhandelaar die de katernen provisorisch bijeenhoudt en tegen
vuil beschermt in afwachting van de uiteindelijke koper die bepaalt hoe de definitieve
band er moet uitzien. Ook Cloribus heb ik tot het boekenvak gerekend.
Van de intekenaren komt 87% niet uit het boekenvak. Familieleden, oude en nieuwe vrienden, collega-kunstenaars lijken de sleutelfiguren in het netwerk van De
Bruijn. Door hen weet hij toegang te krijgen tot hofkringen, gewestelijke bestuurders, en de lokale bestuurders van Den Haag, Rotterdam, Middelburg en Goes.

PICTURA EN HET HOF
Voordat Cornelis in 16 74 op reis ging om de opening van het heilig jaar in Rome mee
te maken als toeristische attractie, had hij les gehad van de Haagse kunstschilder
Theodorus van der Schuer. In Rome ontmoette hij een oude vriend Robert Duval,
een Haagse kunstbroeder, die hem introduceerde bij het roemruchte gezelschap van
de Bentveugels, de Nederlandse kunstenaarskolonie in Rome. Zijn bentnaam werd
Adonis.
Na zijn terugkeer in Den Haag werd De Bruijn lid van Pictura; hij had dan een
jaar of acht gewerkt in het schildersatelier van Carlo Loth in Venetië en mocht zich
meesterschilder noemen. In 16 95 werd hij assistent van de Haagse Tekenacademie.
Dit gezelschap van kunstenaars was opgericht om, naar Italiaans voorbeeld, naar
naaktmodel te schilderen. Een bijzonderheid van Pictura was, dat het niet alleen het
gilde vormde van de Haagse fijnschilders, maar ook kunstminnaars onder zijn leden
telde. Onder beide groepen wist De Bruijn intekenaren te werven.
Duval, inmiddels een vooraanstaand bestuurder van Pictura, was goed voor veertien exemplaren. Zijn oude leermeester Van der Schuer, die gedurende zijn lange carrière niet minder dan twintig maal hoofdman van de schildersconfrerie was, nam
eveneens veertien exemplaren. Andere collega's, zoals Jan Brouwer, de landschapschilder Karel Koddé en de dier- en bloemschilder Carel Borchart Voet, een beschermeling van Bentinck, beperkten zich tot één exemplaar.
Onder de kunstliefhebbers die lid waren van Pictura deed De Bruijn goede zaken:
George Rooseboom en de advocaat Michael Issac namen elk zeven exemplaren en dat
deed ook Willem Houper, commies van de burgemeester en een van de invloedrijkste
leden van Pictura, die 3 6 jaar lang secretaris was van de confrerie. Anderen beperkten zich tot één exemplaar, zoals mr. Johan Rosa, zes maal burgemeester van Den
Haag, Theodoor Beuckelaar, burgemeester in 16 9 6 en diens jongere broer Martin,
postmeester van de Generaliteit, en bij zijn inschrijving in Pictura in 16 72 aangeduid
als `ondertrompet van de prins van oranje '. Ook Johannes Hendricus Helvetius,
's landsdoctor, arts van de Raad van State en van de prins van Oranje, schaarde zich
onder de intekenaren. Op zijn minst

21 personen die op enig moment lid van Pictura
waren als kunstenaar of liefhebber namen samen 66 exemplaren voor hun rekening.

Pictura was met talloze draden verbonden met het hof. Duval, wiens bentveugel-
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naam niet ten onrechte Fortuin was, trouwde met de dochter van Daniel des Marets,
Frans predikant in Den Haag en intendant van de buitenhuizen, tuinen en parken van
Willem III. Robert werd zodoende benoemd tot bewaarder van de schilderijencollectie van Willem III. In die functie werkte hij ook in Hampton Court, waar de oude
vriendschapsbanden hernieuwd werden met Godfrey Kneller, inmiddels hofschilder
van Willem III, die hij uit Italië kende.
Duval is de decoratieschilder die het meest voor Willem III en zijn omgeving
heeft gewerkt. Hij schilderde in de stadhouderlijke huizen te Honselaarsdijk, te Dieren en in het kasteel te Breda. Hij maakte tevens de schilderingen in het trappenhuis
van het Loo. Ook alle schilderijen in het privé-kabinet van Willem III waren van zijn
hand en hij was actief in de huizen van gunstelingen van Willem III zoals Bentinck.
Godfrey Kneller was in 1689 naast John Riley benoemd tot 'Principal painter to
the King' en werd drie jaar later zelfs in de adelstand verheven voor bewezen diensten. Kneller was ook een vriend van De Bruijn. Het portret van De Bruijn dat in zijn
boek is opgenomen, is gegraveerd naar het schilderij dat Kneller van hem maakte.l3
Vlak voor zijn vertrek naar Rusland in 1 7 01 liet De Bruijn notarieel vastleggen dat hij
Godfrey Kneller machtigde om zijn financiële beslommeringen te Londen te behartigen. Kneller zou namens De Bruijn onder andere geld mogen innen van de Londense
boekverkopers Tonson, Bennet en Mortier.14
Theodoor van der Schuer, historie-, portret- en decoratieschilder, werkte zowel
voor de Staten-Generaal als voor Willem III op Soestdijk en op Honselaarsdijk. De
Heer spreekt het vermoeden uit dat Willem van Schuylenburg de mecenas van Van
der Schuer was. Bij de gedwongen verkoping van Van der Schuers boedel in 1 7 00 was
hij de voornaamste koper van de schilderijen.15

Deze mr. Willem van Schuylenburg, Heer van Duckenburg was een belangrijk
man in het gevolg van Willem III. Vanaf 1685 was hij secretaris en griffier van de
stadhouder en sinds 168 9 thesaurier of rentmeester-generaal. W. van Schuylenburch
`voor den Raad van zyn Majt. van Groot Britagne' staat in de lijst van intekenaren
geboekt voor veertien exemplaren. Heeft hij er voor gezorgd dat De Bruijn zijn boek
mocht opdragen aan Willem III? In ieder geval zal deze opdracht De Bruijn geen
windeieren hebben gelegd.

De belangrijkste intekenaar op de lijst is de Gelderse edelman Jan van Arnhem,
Heer van Rozendaal, die de belangen van Willem III in Gelderland behartigde. Jan
van Arnhem behoorde tot de intimi van de koning-stadhouder. Willem en Mary wa-

ren vaak geziene gasten op Rozendaal. Willem was een fervent jager, die tot wanhoop
13 Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. A 1280 (olieverf op doek, 70.5 x 59 cm). Ook Robert
Duval werd door Kneller geportretteerd.
14 Akte vermeld door De Hond, in: Drijvers, De Hond, Ik hadde de nieusgierigheid, 66, n. 25:
GA Den Haag, Notariële archieven, nr. 94o, f. 342. Het betreft hier ongetwijfeld de afrekening
van de koperplaten voor de Engelse editie, die als A Voyage to the Levant (1702) gedrukt werd
voor Tonson en Bennet.
15 A.R.E. de Heer, `Theodorus van der Schuer (1634-170 7) en Willem 111', in: Jaarboek
Oranje-Nassau Museum 1990, 5-3o, vooral 25-26.
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van het hof vaak drie maanden per jaar op de Veluwe doorbracht. Mary was, getuige
hun correspondentie, een vriendin van de vrouwe van Rozendaal, Johanna Margaretha
van Arnhem. Via zijn secretaris Hinjosa bestelde Van Arnhem niet minder dan 37
exemplaren, het hoogste aantal dat op de lijst voorkomt. Cornelis heeft in de oude
vriendenclub van Italië-gangers, Theodoor van der Schuer (Vriendschap), Robert
Duval (Fortuin) en Sir Godfrey Keller, de juiste relaties gevonden die hem toegang
gaven tot lieden uit de directe omgeving van de koning-stadhouder.
Moeten we de bereidheid om in te tekenen in de hofkringen zien als een vorm van
mecenaat of spelen andere factoren mee? Ik vermoed van wel. Er bestond een grote
belangstelling voor het Middellandse-Zeegebied en het Turkse rijk onder de diplomaten van Willem III. Die belangstelling hing samen met de politiek-militaire situatie in
de jaren negentig van de zeventiende eeuw. De Oostenrijkse Habsburgers vochten op
twee fronten, zowel tegen het Ottomaanse Rijk als tegen Frankrijk. In 1683 stonden
de Turken nog voor Wenen, maar kort voor de verschijning van De Bruijns boek
wist Eugenius van Savoye de Turken uit Hongarije te verdrijven in de slag om Zenta
in 169 7 . In het Westen woedde sinds 1689 de Negenjarige Oorlog tussen Lodewijk
XVI en de Grote Alliantie, waarvan naast de Oostenrijkse keizer Leopold I, de koning-stadhouder Willem III, Spanje, Savoye en Zweden deel uit maakten. Er was
Willem III en de vertegenwoordigers van de andere zeemogendheden in de Grote
Alliantie veel aan gelegen dat Oostenrijk haar strijd zou concentreren op Lodewijk
XVI. Temeer daar de economische belangen van Engelse en Nederlandse kooplieden
geschaad werden door de onzekere situatie in het Middellandse-Zeegebied. Ze boden
Leopold hun bemiddeling aan bij de Verheven Porte in Constantinopel. De resident
van de Staten-Generaal in Constantinopel, Justinus Colyer, lange tijd de gastheer van
Cornelis de Bruijn, werd wegens zijn bemoeienissen in dezen door de Keizer in de
adelstand verheven.' Voor de diplomaten die zich bezighielden met het Ottomaanse
Rijk was het reisverslag van De Bruijn niet alleen een statusverhogend sieraad voor
de boekenkast, maar ook een buitengewoon nuttig werk.
De bewindhebbers van de marine van de Republiek, in het bijzonder de Admiraliteit van de Maze en de Admiraliteit van Zeeland, waren eveneens in de Middellandse Zee geïnteresseerd. Deze instellingen waren onder meer verantwoordelijk voor de
bescherming van de koopvaarders en de organisatie van de kaapvaart in dit gebied.
Gerard Zas van Bossche bestelde voor de Admiraliteit van de Maze te Rotterdam
achttien exemplaren. Mr. Adriaen Paets, ontvanger van de Admiraliteit, en de Rotterdamse magistraat Jacob Dane en mr. Ewout van Bleyswijk, respectievelijk namens
Rotterdam en Delft gecommitteerd, vinden we ook onder de intekenaren. De gecommitteerden namens de Staten van Utrecht, Vlissingen en Goes in de Admiraliteit van
Zeeland tekenden in en dat deed ook de secretaris van de Admiraliteit, Johan Steengracht.
Middelburgs economische bloei in deze periode berustte voor een belangrijk deel
16 Kampman, `Van kruisridders en kooplieden', 148.
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op de kaapvaart (gelegitimeerde zeeroverij)—dit verklaart waarom niet minder dan

37 personen uit Middelburg belangstelling hadden voor het voor hen zo profijtelijke
Middellandse-Zeegebied. Het waren belangrijke heren uit de magistraat, zoals burgemeester Alexander de Muncq én zijn zwager én zijn broer, Johan van Reygersberg,
eveneens burgemeester, en de secretaris van de Staten van Zeeland mr. Pieter Duvelaer. Onder de kooplieden die betrokken waren bij de kaapvaart vinden we eveneens
verscheidene intekenaren, zoals Pieter de la Rue sr., voornaam koopman in Middelburg die rijk was geworden in de kaapvaart. Zelfs een heuse kaperkapitein, Gerrit
van der Port (t1 712) die zeer succesrijk was in zijn metier, kocht Klein Asia.
Heel wat exemplaren kwamen terecht in de bibliotheken van de rijke Amsterdamse
kooplieden, met hun kabinetten van schelpen, munten, rariteiten en hun buitenplaatsen met exotische planten. Alleen al op de Herengracht konden 21 intekenaren getraceerd worden. Ook hier tekende men niet alleen in om de boekenkast op te fleuren.
Aegidius van Bempden, die tussen het Koningsplein en de Gouden Bocht woonde,
was groothandelaar in Italiaanse en Levantse zijde. De zoon van zijn compagnon,
Philips de Smet, was lakenverver en koopman, voornamelijk in Italiaanse en Levantse zijde en Turks garen. Ook de verschillende leden van de doopsgezinde familie De
Flines op de Herengracht: de steenrijke Philips de Flines was een van de beroemdste
collectioneurs van zijn tijd. Hij stelde belang in de schilder-, teken- en prentkunst,
beeldhouwkunst, architectuur en plantkunde. Beroepsmatig, als fabrikant en koopman van zijdelakens, was hij bovendien zeer geïnteresseerd in de Levant. Zijn jongere
broer Jacob tekende zelfs met de firmanaam: Jacob & Gilbert de Flines (Gilbert was
inmiddels overleden). De begaafde tekenaar Abraham Rutgers, die met een zuster
van de voorgaanden was getrouwd, en ook al koopman in zijde, tekende zelfs in op
zeven exemplaren. Als we alle personen bij elkaar tellen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de Levantse handel, de marine of de kaapvaart dan komen we
op 47 intekenaren die 108 exemplaren afnemen.
In wetenschappelijk kring bestond eveneens levendige belangstelling voor de reizen van Cornelis de Bruijn. Petrus Francius, hoogleraar in de welsprekendheid aan
het Athenaeum Illustre te Amsterdam tekende in en schreef een van de drempeldichten voor het boek van De Bruijn. Johannes Georgius Graevius, beroemd filoloog en
verzamelaar van antiquiteiten, die geschiedenis en welsprekendheid doceerde in
Utrecht, had eveneens belangstelling. De theologen zullen uitgekeken hebben naar de
prenten die De Bruijn maakte van Jeruzalem en van het Heilige Graf, afbeeldingen
die ook nu nog documentaire waarde hebben. Zoals Frederik Spanheim, hoogleraar
theologie en bibliothecaris te Leiden, en Melchior Leydekker, Herman Wits en Herman van Halen, alle drie hoogleraar in de theologie in Utrecht. Hun collega Jacobus
Vallan, die medicijnen doceerde en zich actief bezighield met de studie van klassieke
medische auteurs, wilde ook een exemplaar.
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Opmerkelijk is het aantal professoren dat zeven exemplaren kocht: Johannes van der
Waeyen, hoogleraar in de theologie en geschiedenis te Franeker, Johannes Texelius,
hoogleraar Grieks en welsprekendheid en predikant te Rotterdam, de baanbreker van
de historische kritiek, Jacob Perizonius, hoogleraar in de geschiedenis, welsprekendheid en het Grieks in Leiden en zijn collega in de biologie in Leiden, Petrus Hotton.
Hetzelfde patroon zien we onder de predikanten: Lambert Zeegers te Amsterdam, de
Leidse dominee David Knibbe, Hendricus Nahuys, predikant in Delfshaven en de
doopsgezinde Amsterdamse predikant Petrus Noortdyk. Ook in andere beroepsgroepen vinden we intekenaren op zeven exemplaren of meer: Johannes Bronkhorst, pasteibakker in Leiden en later in Hoorn, wilde zelfs 2! exemplaren. Tot zeven exemplaren
beperkten zich de Haagse wijnkoper Willem van Thiel en mr. Nicolaes Anthonisz
Flinck, koopman-verzamelaar in Rotterdam. Wat waren de beweegredenen van Florentius Petrus Pittenius, advocaat van het Hof van Holland, om zeven exemplaren
te kopen? Hoe zat het met de secretaris van Dordrecht, mr. Johan de Witt, zoon van
de raadspensionaris en zelf een begaafd collectioneur van handschriften, zeldzame
werken en oudheden, met de Schiedamse schepen dr. Pieter Brest, en de Leidse griffier Gerard de Munt, die elk f ioo,- investeerden om zeven exemplaren te bemachtigen"
Boeknar, de hoofdpersoon van het blijspel van Gijsbert Tijsens De belaghelyke in-

tekenaars of de nieuwe inventie der boekverkopers uit 1 7 2 7 , zegt daarin:
De intekening nogtans doet ons veel voordeel trekken,
Men wint doorgaans een vierde op 't hele Capitaal
En dat is vry wat veel; want de Intrest valt nu schraal'$
Was winstbejag ook de drijfveer van al deze lieden? Investeerde men een bedrag van
wo gulden in een wat riskant project, in de hoop op korte termijn winst te maken?
De Bruijn lijkt zo iets te veronderstellen in zijn prospectus, waarin hij zich niet wendt
tot de boekverkopers, maar tot de `heeren Liefhebbers'. Hij belooft de intekenaren op
zeven exemplaren dat hij ze `een maant voor't uitgeven der boeken aan de heeren intekenaars sullen ter hand gestelt werden om deselve naar haar Ed. goetvinden te verkopen ofte distribueren'. Hij belooft ze dus een maand voorsprong om hun boeken in
circulatie te brengen. Een dergelijke belofte lijkt eerder interessant voor een liefhebber-boekhandelaar dan voor iemand die een appeltje voor de dorst denkt te kopen.
Wat de motiveringen van de intekenaren ook mogen zijn, een feit is dat in het ge-

17 In een enkel geval kan men de verklaring zoeken in de gemoedstoestand van de koper, zoals
bij de Haagse medicus Theodorus Schoon, die achttien exemplaren wil hebben. Deze vehemente pamflettist had volgens de medisch-historicus prof. Lindeboom mogelijk psychopathische
trekken. G.A. Lindeboom, Dutch medical biography. Amsterdam 198 4, kol. 8765.
18 Geciteerd naar Lankhorst, "`Die snode uitwerkzels"',129.
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val van het boek van De Bruijn 44 % van de 1 33 0 exemplaren—viermaal zoveel als de
boekhandel afneemt—in een alternatief distributiecircuit terechtkomt waarvan we
contouren noch structuur kennen. Het is een intrigerende vraag of we hier met een
opzichzelfstaand geval van doen hebben, of dat het beeld van de boekdistributie
omstreeks 1700 aanvulling behoeft.
Vaster grond onder de voet krijgen we als we ons afvragen hoe De Bruijn zijn
intekenaren op de hoogte stelde dat het boek gereed was. Op 21 oktober 1698 verscheen in de Amsterdamse Courant een advertentie dat het boek over twee weken
gedrukt zou zijn. Een nieuwe advertentie, op 4 december, informeerde de intekenaren
waar ze hun exemplaren konden afhalen. Adressen waar de intekenaren hun boek
konden bekomen, waren:
in den Den Haag by den Autheur, woonende in de Princestraet, tot Delft by de voor-

noemde Krooneveld, tot Rotterdam by Wm. de Wilde, Boekverkoper in de Westwagestraet, tot Leiden ten huise van Gerrit Jansz. Dwingelo, in 't Noorteinde in de

gouden Wagen, tot Amsterdam by Barent Holscher, op 't Oude Kerks plein, tot Utrecht
ten huise van de Weduwe Caré, in de Plaes Royael, tot Middelburg by de Commis
Abram de Crane, tot Ter Goes by Hieronimus Peuteman.'9

Hendrik Krooneveld en Willem de Wilde zijn de enige personen waarvan we kunnen
vaststellen dat ze werkzaam zijn in het boekenvak. Boekhandelaren die zelf op het
boek van De Bruijn hebben ingetekend, zullen niet erg geneigd zijn geweest om De
Bruijn hierbij van dienst te zijn. Als producent mocht hij een aantrekkelijke partner
zijn, als distributeur was hij hun concurrent. Ze bezaten hun eigen klantenkring die ze
zelf bedienden. Het is kenmerkend dat De Wilde niet voorkomt op de lijst van intekenaren. Krooneveld staat wel met zeven exemplaren op de lijst, maar als drukker
heeft hij belang bij een snelle distributie: een kwart van de koopsom werd pas betaald
bij aflevering. Daarmee kon ook de drukker betaald worden.
De distributeur in Goes, Hieronimus Peuteman, was familie van De Bruijn. Een
zuster van Cornelis was namelijk getrouwd met de Rotterdamse kunstschilder Pieter
Peuteman uit Goes. Deze Pieter is waarschijnlijk de spil geweest van de intekencampagnes in Rotterdam en Goes (een van de drempeldichten in Klein Asia is van zijn
hand). Het moet voor zijn broer (of oom?), die predikant was in Goes, een kleine
moeite zijn geweest om de acht Goese intekenaren te bedienen. Claes Ratel, Mattheus
Stilte en Gerard Witte waren politieke vrienden, Ratel en Stilte waren ook geparenteerd aan de Peutemans, leden van de factie van de `Dikke potgans' in Goes. Toen de
Orangisten in Goes zegevierden in november 16 9 2 werden Witte en Peuteman gelijktijdig benoemd tot officier van de burgerwacht, Ratel op dezelfde dag tot vaandeldrager en Stilte de volgende dag tot schepen. Burgemeester Gruiwardt was zijn oom, de
rector van de Latijnse school Van Arkel zal hij ook vaak genoeg zijn tegengekomen.
De schatrijke grootgrondbezitter in Zuid-Beveland, David Gillisz., Heer van der
19 Amsterdamse donderdaegse courant, nr. 145, 4 december 1698.
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Nisse en Waarde, kende iedereen in Goes, al zal `Norsche David' als gecommitteerd
raad van Zeeland namens Goes en gecommiteerd raad ter Admiraliteit vaker in Middelburg zijn geweest dan in Goes.20
Vermoedelijk is ook Abraham de Crane, de distributeur in Middelburg, door
familie- of vriendschapsbanden met De Bruijn verbonden. Er zijn niet minder dan
vijf leden uit het Middelburgse geslacht De Crane die een exemplaar bij intekening
kopen. Wat Dwingelo, Holscher en Carre voor de kost deden weet ik niet.21
BESLUIT
Uit het verhaal van zijn reizen door het Nabije Oosten komt Cornelis de Bruijn naar
voren als een kunstenaar die rijk gezegend was met sociale vaardigheden en contactuele eigenschappen. Een `rollende kloot'—a rolling stone—typeerde de achttiendeeeuwse kunstenaarsbiograaf Van Gool hem. Hij wist snel vrienden te maken en kon
vaak maandenlang op logies rekenen. In patria teruggekeerd waren het oude en nieuwe vrienden, familieleden en collega's die hem hielpen zijn boek te verkopen. Tot
zover niets nieuws. Het opvallendste resultaat van dit onderzoek is het grote aantal
particulieren dat zich opwierp als herdistributeur van zijn boek door zeven of meer
exemplaren af te nemen. In vergelijking met hen speelde de professionele boekenwereld een ondergeschikte rol. Hoe dit alternatieve boekencircuit functioneerde, is
nog niet duidelijk.
Onverwacht was het grote aantal intekenaren dat min of meer zeker geïdentificeerd kon worden. Ik rekende op maximaal tweehonderd personen van de 624, het
werden er ruim tweemaal zoveel. De overheersende betekenis van familierelaties in
de organisatie van het maatschappelijk leven, de geringe omvang van de elite die zich
dit soort boeken kon veroorloven, de overlap van die elite met het regentenpatriciaat,
het grote aantal vroedschapsleden dat een universitaire rechtenstudie had gevolgd,
maakten dat inschrijvingsregisters van de universiteiten, de genealogische literatuur,
patriciaats- en elitestudies rijkvloeiende bronnen bleken.22

20 L.J. Moerman, `De dikke pofgans tegen de witte ganzen. Kroniek van een machtstrijd in
Goes in 1692', in: Historisch jaarboek Zuid- en Noord-Beveland 19 (1993 ), 65-9o. Met dank aan
P.H. Harthoorn voor genealogische gegevens betreffende zeventiende-eeuwse Goese families.
21 De weduwe Car(r)e kan een relatie uit de Pictura-kring zijn. Een Carré figureert op de
ledenlijst.
22 Een nuttige inventarisatie van de (wat oudere) literatuur over de leden van stedelijke
bestuurscolleges in: Bulletin Werkgroep Elites. Leiden 1982-1 9 86, nr. 4, nr. 5, nr. 7. De databank
van intekenaren op De Bruijn, met de specifieke literatuur gebruikt bij de identificatie, wordt
gedeponeerd in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, afdeling Zeldzame en kostbare
werken.
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JEROEN SALMAN

`VREEMDE COOPERS EN KRAMERS'
DE AMBULANTE BOEKHANDEL IN DE

ACHTTIENDE EEUW

W

illemijntje Kramaat en Hendrikje van den Helm waren eerlijk,
van onbesproken gedrag en probeerden met het verkopen `van
saijet en rijgsnoeren, historieboekjes etc. [hun] brood des win-

ters te plattelande dezer Provincie winnen'. Dit staat te lezen in een bewijs van goed
gedrag dat deze twee Utrechtse vrouwen in 17 6 3 door hun buurman in de 'Tollesteeg', Cornelis Bakker, lieten opstellen. Ze konden zelf niet schrijven en ondertekenden met een kruisje. Samen met zestig andere marskramers hoopten Willemijntje en
Hendrikje van het Hof van Utrecht toestemming te krijgen om dat jaar op het platteland hun waren te slijten.'
Dit soort rondtrekkende handelaren vormde in de Republiek een omvangrijk distributienetwerk dat nog maar weinig boekhistorische aandacht heeft gekregen, wat
overigens niet wil zeggen dat onderzoek ernaar niet is bepleit. 2 De ambulante boekhandel kampt niet alleen met een geringe status maar ook met een gebrek aan bronnen. Boekverkopers zonder vaste woon- en verblijfplaats laten nu eenmaal weinig
sporen na in archieven. Daar komt nog bij dat het hier niet gaat om een eenduidige
beroepsgroep, maar om een heterogeen gezelschap van permanente dan wel incidentele kleinhandelaren, die zich bovendien niet beperkten tot boeken, maar ook allerlei
andere waren verkochten. Indirect heeft vooral de bestudering van populair drukwerk in binnen- en buitenland licht op de handelwijze van marskramers geworpen.
De studies van Margaret Spufford over de Engelse 'pedlar' mogen in dit verband niet
onvermeld blijven. 3 Maar ook in andere Europese landen houden diverse onderzoe1 RA Utrecht, Hof van Utrecht, inv.nr. 134, Attestaties over personen, die vergunning vragen om
hun nering ten plattelande uit te oefenen 1763, 15 september 1763.
2 P. Schneiders, `Colportage krijgt ten onrechte nauwelijks aandacht van boekhistorici', in:
Boekblad 15 4 (1987) nr. 9, 20-21; B. van Selm, "`Almanacken, lietjes, en somwijl wat wonder,
wat nieus". Volkslectuur in de Noordelijke Nederlanden (1480-1800): een onbekende grootheid', in: Leidschrift 5 (198 9) nr. 3 , 5o-51. Zie voor de negentiende eeuw: L. Kuitert, `Grote
boeken voor de kleine man. Colportage in Nederland in de negentiende eeuw', in: De negentiende eeuw 20 (1996), 93-105.
3 M. Spufford, Small books and pleasant histories. Popular fiction and its readership in seventeenthcentury England. Cambridge 1981; M. Spufford, The great reclothing of rural England. Petty
chapmen and their wares in the seventeenth century. Londen 1984; M. Spufford, `The pedlar, the
historian and the folklorist: seventeenth century communications', in: Folklore io5 (1994),13-24.
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kers zich, al dan niet zijdelings, met dit thema bezig. 4 In Nederland figureert de marskramer onder meer in studies over pamfletten, almanakken en liedjes.'
Omdat ze een onmisbare schakel vormden in de distributie van drukwerk van
stad naar platteland, van stad naar stad maar ook binnen de stad, verdient deze categorie boekverkopers een meer systematische bestudering.' Vragen zijn er genoeg. In
haar studie over de (Zuid-)Europese marskramer bestrijdt Laurence Fontaine het
beeld dat deze groep uitsluitend uit de onderste lagen van de samenleving werd gerekruteerd en in economisch opzicht een marginale rol vervulde. Er bestond volgens
haar ook geen rigide onderscheid tussen sedentaire en niet-sedentaire handelaren en
er was bovendien sprake van sociale mobiliteit.' De vraag rijst of we, gezien de
kracht van het gevestigde boekbedrijf, de economische betekenis van de ambulante
boekhandel in de Republiek niet lager moeten inschatten dan elders in Europa. In het
verlengde daarvan is het van belang te onderzoeken hoe de ambulante en gevestigde
handel elkaar hier versterkten dan wel beconcurreerden.' Een ander interessant debat
waar we op kunnen inhaken is dat van de rurale versus urbane betekenis van de ambulante handel. Roger Chartier postuleerde dat in Frankrijk colportageliteratuur pas
in de achttiende eeuw het platteland bereikte.' Margaret Spufford daarentegen meent
dat de overheidsmaatregelen die Chartier als bron voor deze bewerking heeft gebruikt een te beperkt beeld geven. Zij stelt dat we meer oog moeten hebben voor het
samengaan van de ambulante handel in gebruiks- en cultuurgoederen. 10 Er bestaan

4 R. Chartier, H.J. Lusebrink (dir.), Colportage et lecture populaire. Imprimis de large circulation
en Europe xvie-xlxe siècles. Parijs 1996; L. Fontaine, History of the pedlars in Europe. Cambridge
1 99 6, over de boekhandel vooral 51-72.
5 C.E. Harline, Pamphlets, printing and political culture in the early Dutch Republic. Dordrecht
(enz.) 1987. (Archives internationales d'histoire des idées,116), vooral 8 7-91; F.K.H. Kossmann, De Nederlandsche straat{anger en .ran liederen in vroeger eeuwen. Amsterdam 19 4 1, vooral
9-38; J. Salman, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar.
Zutphen 1999, vooral 217-218, 299-316.
6 Inmiddels is wel een aantal belangrijke bronneninventarisaties gemaakt. P.J. Verkruijsse,
De marskramer. Verslag van een onderjoek naar de marskramer in archivalia. Amsterdam 1994.
(Ongepubliceerd verslag van een werkgroep onder leiding van P.J. Verkruijsse, UvA, Instituut
voor Neerlandistiek); Idem, De marskramer. Verslag van een onderjoek naar de marskramer in
literatuur en beeldende kunst.

2

dl. Amsterdam 1993. Ik heb, met instemming van Piet Verkruijsse,

dankbaar gebruik gemaakt van deze inventarisaties. Diverse voorbeelden in dit artikel zijn aan
deze onderzoeksverslagen ontleend.
7 Fontaine, History of the pedlars, 202.
8 In twee belangrijke studies over handel en distributie in de zeventiende en achttiende eeuw
vervullen marskramers een marginale rol. B. van Selm, Een menighte treffelijcke boeken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de {eventiende eeuw. Utrecht 1987, 39, 351; H. van
Goinga, Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1 .72o-l800. Amsterdam 1 999 , 181.
9 R. Chartier, `Stratégies éditoriales et lectures populaires, i530-1660', in: H.J. Martin,
R. Chartier (dir.), Histoire de l edition Francaise. 4 dl. Parijs 1982-1986. Dl. 1, 600-601.
10 M. Spufford, `Drukwerk voor de armen in Engeland en Nederland, 1450-1700', in:
Th. Bijvoet, P. Koopman [e.a.] (red.), Bladeren in andermans hoofd. Over leers en leescultuur.
Nijmegen 1996, 74-75.
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bewijzen dat in Nederland in de zeventiende eeuw in ieder geval almanakken op het
platteland werden verspreid,' maar het zou goed zijn om na te gaan of dat ook voor
andere soorten drukwerk gold en of dat inderdaad door marskramers gebeurde.
Daarvoor zou de door Spufford veronderstelde combinatie van drukwerk en gebruiksgoederen als textiel, naalden en spelden nader moeten worden getoetst. Ten
slotte is in het Nederlandse lezersonderzoek duidelijk geworden dat we geen nog
zicht krijgen op de kopers buiten de winkel. Aan het eind van de achttiende eeuw was
slechts Io% van de Middelburgse en Zwolse bevolking klant van de aldaar onderzochte winkels.' Hoe waarschijnlijk is het dat de rest, uitgezonderd degenen die helemaal geen boeken kochten, hun aankopen uitsluitend op straat of op de markt deden?
Uit deze vraagstukken kunnen we voor de Nederlandse situatie de volgende drie
vragen destilleren: wat was de omvang van de ambulante boekhandel in de Republiek? Aan welke economische en maatschappelijke regulering waren deze handelaren onderworpen? Wat was hun achtergrond en wat waren hun handelspraktijken?
Deze vragen zullen in dit artikel zeker niet afdoende worden beantwoord. Ze dienen
in de eerste plaats als leidraad voor de presentatie van bronnen, deelvragen en voorlopige inzichten. De blik wordt hier, gezien het beschikbare bronnenmateriaal, vooral
gericht op de achttiende eeuw en op de steden Amsterdam, Leiden en Utrecht.
EEN GROOTE MEENIGHTE
Bij ontstentenis van een nationaal vergunningenstelsel zoals dat in Engeland en
Frankrijk in deze periode bestond, lijkt zelfs een ruwe schatting van het aantal Nederlandse ambulante boekverkopers in de achttiende eeuw een onmogelijkheid. 13 Hooguit kunnen we proberen de relatieve betekenis van de ambulante handel ten opzichte
van de gevestigde handel vast te stellen. De redenering is dan als volgt: hoe omvangrijker het aantal gevestigde boekverkopers, hoe kleiner het aantal ambulante boekverkopers en vice versa. Zo eenvoudig als het klinkt, is het natuurlijk niet. Als we voor
het tellen van de gevestigde boekverkopers gebruik maken van de Thesaurus van
Gruys en De Wolf, dan missen we de kleinere drukkers en boekverkopers die zelf
geen werken uitgaven. 14 Ook de, voor dit onderzoek zo interessante, verspreiding
van boekwinkels in kleinere steden en dorpen blijft buiten beeld. Zo bleek uit een

11 Salman, Populair drukwerk, 351.
12 P. Hoftijzer, `Leesonderzoek in Nederland over de periode 1700-1850. Een stand van onderzoek', in: Bijvoet, Koopman [e.a.], Bladeren in andermans hoofd, 171.
13 G. Bollème, `Littérature populaire et littérature de colportage au 18e siècle', in: G. Bollème
(red.), Livre et société dans la France du xviiie siècle. Parijs 1965. Dl. i, 64-65; Spufford, The great
reclothing, 14 - 18.
14 J.A. Gruys, C. de Wolf, Thesaurus 1473-1800. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers. Met
plaatsen en jaren van werk jaamheid. Nieuwkoop 1989. (Bibliotheca bibliographica Neerlandica,
28). Voor dit artikel is naast deze gedrukte versie tevens gebruik gemaakt van de geactualiseerde
thesaurus in elektronische vorm, maart 2000. Zie ook J. de Vries, A. van der Woude, Nederland
1Soo-1815. De eerste ronde van economische groei. Amsterdam 1 995, 373-374.
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boedelinventaris uit 16 9 6 dat Lijsbeth de Bije een niet onaanzienlijke boekwinkel in
Maassluis draaiende hield.15
Maar ook al zouden we met aanvullende archivalische gegevens dichter bij de feitelijke aantallen komen, dan nog blijft de vraag hoe we de cijfers moeten interpreteren. We weten immers nog niets over de omvang van de boekbedrijven. Bovendien
moeten we naast de totaalaantallen ook rekening houden met de wisselende verspreidingsgraad van de gevestigde boekverkopers. Gedurende de jaren zestig van de
zeventiende eeuw waren er in de Republiek volgens de Thesaurus veel meer boekverkopers actief ( 702) dan in de jaren negentig van de achttiende eeuw (509). Maar in de
eerste periode waren de bedrijven over 57 plaatsen verspreid, tegenover 85 in de
tweede periode. Op welk moment was het relatieve aandeel van de ambulante boekhandel nu het grootst? Daar komt nog bij dat er voor de beschreven `theorie van de
communicerende vaten' evenveel argumenten zijn als voor haar tegendeel: als de
gevestigde boekhandel bloeit, zal de ambulante boekhandel meeprofiteren en in om-

yang toenemen.
Zelfs als we de hier behandelde periode iets oprekken en de Napoleontische
enquêtes uit 1810-1812 erbij betrekken, is een betrouwbare kwantificering van de ambulante handel niet mogelijk. De enquêtes werden immers gehouden in een periode
van economische crisis. Bovendien registreerden veel enquêteurs alleen die colporteurs die uitsluitend drukwerk verkochten. Marskramers met boeken en andere goederen, maar ook mensen die naast een ander beroep incidenteel met boeken leurden,
blijven buiten beeld. Bovendien komt in de enquête een categorie `boekwinkels in het
klein' voor, waarvan sommige eigenaren wellicht ook met boeken rondtrokken. Het
is dus niet verwonderlijk dat de enquêtes naast de 582 boekverkopers slechts 33 colporteurs in heel Nederland registreerden.' De enquêtes leveren ons dus alleen gegevens op over een niet representatieve—maar daarom niet minder interessante—
groep specialisten in de ambulante boekhandel.
Misschien moeten we onze ambities lager stellen en beginnen op gewestelijk
niveau. In een artikel over de Utrechtse boekhandel rond 1800 wees A. van Alten
op een voor dit doel veelbelovende bron. Het betreft een register uit de periode
1763-1807 waarin jaarlijks is bijgehouden welke personen van het Hof van Utrecht
vergunning kregen om op het Utrechtse platteland met hun nering rond te trekken,
inclusief de aard van hun goederen." Het overgrote deel van de vergunningen werd

15 H.C. Dibbits, Vertrouwd befit. Materiële cultuur in Doesburg en Maassluis 165o-1800. Amsterdam 1998, 218-222.
16 In de jaren 1810-1813 vonden er in Nederland, dat toen behoorde tot het Franse keizerrijk,
diverse onderzoeken plaats naar de staat van fabrieken en trafieken. In 1810-1811 richtten deze
enquêtes zich ook op de boekverkopers en drukkers, in 1812 waren verwante beroepen als
verkopers van tweedehands boeken, boekbinders, colporteurs, leesinrichtingen en dergelijke aan
de beurt. B.P.M. Dongelmans, Van Alkmaar tot Zwijndrecht. Alfabet van boekverkopers, drukkers
en uitgevers in Noord-Nederland 18or-t85o. Amsterdam 1988, zie vooral de inleiding, 9-25;
J.D. Popkin, 'The book trades in Europe during the Revolutionary Era', in: The papers of the
Bibliographical Society of America 78 (1984), 407, 413.

SALMAN

76

overigens verstrekt aan venters met loterijbriefjes en met kleine huishoud- en handwerkartikelen als naalden, spelden, garen, lint, rijgveters, sajet, kammen en brillen.
Toch werden er vanaf I 7 63 ook al vergunningen voor marskramers met boeken geregistreerd. Overigens kon één vergunning betrekking hebben op meerdere personen.
Tot 1 7 8 9 blijft het aantal vergunningen voor marskramers met boeken laag, sommige jaren ontbreken ze helemaal.' 8 In de periode 1 7 8 9 -1795 is het relatieve aandeel
het grootst. In 1 7 8 5 betrof het nog een kleine 2% (I op 52 vergunningen), maar in
1 7 8 9 was het gestegen tot 3 ,5% van het totaal ( 3 op de 88). In 1794 was er een uitschieter van 4 ,5% (3 op de 66), met tussendoor overigens ook wel weer slechte jaren,
zoals 1 79 0 met nog geen i%. Na 1794 daalt en fluctueert het percentage sterk. In deze
aantallen zijn evenwel ook vergunningen voor rondreizende ambachtslieden als ketellappers, stoelenmatters, scharensliepen en koperslagers verdisconteerd. Als we alleen
rekenen met de handel in waren, dan zouden er in 1789 tien vergunningen afvallen en
stijgt het percentage tot bijna vier. Zelfs de handel in waren kan in economische zin
een onvergelijkbare betekenis hebben. De inkoopprijs van producten als naalden,
spelden en sajet was ongetwijfeld lager dan die van boeken. Vandaar dat minder
marskramers zich de handel in drukwerk konden veroorloven. Bovendien is de omloopsnelheid van producten als bijvoorbeeld vis, fruit en aardappelen, maar ook loterijbriefj es veel groter dan die van boeken. De economische betekenis van het geringe
aantal ambulante boekverkopers in het gewest Utrecht wint daarmee aan gewicht
en is dus niet zo onbeduidend als Van Alten veronderstelde.' Bovendien zullen lang
niet alle rondreizende boekverkopers, onder andere uit vrees voor een afwijzing, een
officiële vergunningaanvraag hebben ingediend. 20 Dat die angst niet ongegrond
was, bleek in december 1789 toen het Hof een verzoek naast zich neerlegde om de
`Antwerpsche Gazette ten platte lande te mogen rond lopen en verkopen'. 21 Ook onderwierpen de vergunninghouders zich aan een controle van hun handel en wandel.
Orselina en Geertruid Corneli kregen in 1 7 82 toestemming om `kindermolentjens,
schoolboekjens etc' te verkopen, onder voorwaarden dat ze niet zouden bedelen.'
Marskramers die in het gewest actief waren maar van buiten Utrecht kwamen, zullen
in de registers grotendeels ontbreken. Dat alles ontkracht overigens niet Van Aliens
vermoeden dat veel plattelanders hun drukwerk in de boekwinkel of gedurende de
jaarmarkt in de stad kochten.23
17 A. van Alten, `Het Utrechts boekbedrijf rond i800. Een aanzet tot reconstructie', in: De
negentiende eeuw 14 (599o), 139, n. 17. Het gaat om Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne
nering ten plattelande uit te oefenen 1763-18o8 (RA Utrecht, Hof van Utrecht, inv.nr. 135).
18 Voor de periode 1763-1778 is het aantal vergunningen minder goed vast te stellen, omdat de
registratie slordig en erg summier is.
19 Van Alten, `Het Utrechts boekbedrijf', 139-14o.
20 Zie ook A. Baggerman, Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de
Dordtse firma A. Blussé en Zoon, 1745-1823. Den Haag

2000, 92.

21 RA Utrecht, Lijsten van personen, 1 7 december 1789.
22 Ibidem, 16 mei 1782.
23 Van Alten, `Het Utrechts boekbedrijf', 139-1 4 o. Dit vermoeden vindt ondersteuning in
Salman, Populair drukwerk, 354-355•
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Op lokaal niveau kunnen belastingkohieren nuttige inzichten in de beroepenstructuur
bieden, al weten we op voorhand dat straathandelaren van buiten de stad buiten beschouwing blijven. Het Leidse belastingkohier van 1 74 8-1 749 is redelijk compleet en
dus geschikt voor onderzoek naar beroepen uit de laagste standen. 24 Bovendien is
deze bron elektronisch ontsloten. 25 Een beperking is evenwel dat het kohier alleen informatie geeft over de hoofden van de huishoudens. Nevenberoepen (van vrouwen
bijvoorbeeld), tijdelijke arbeid, kinderarbeid en arbeid van inwonenden ontbreken.2G
Daarmee ontsnapt waarschijnlijk een substantieel deel van de lokale straatboekhandel aan onze waarneming. Wat we desondanks uit deze bron kunnen destilleren is dat
in 1 749 vijf mensen, twee mannen en drie vrouwen, het omlopen met couranten als
belangrijkste bron van inkomsten opgaven. Afgezet tegen het aantal leden van het
boekverkopersgilde enkele jaren eerder, in 1 74 0 waren het er 61, tellen we dus circa
één krantenloper op elke twaalf gevestigde boekverkopers. 27 Gerelateerd aan het aantal huishoudens in 1 749 kunnen we stellen dat er destijds één omloper met couranten
op elke 1 9 56 huishoudens was.28
De meest voor de hand liggende bron op lokaal niveau lijken de gildenlijsten van
de marslieden- of kleinkramersgilde te zijn. In Amsterdam, Utrecht en Den Bosch
kwam zo'n gilde voor. Gildenleden betaalden relatief lage entreegelden en aan hen
werd toegestaan in de stad een kleine hoeveelheden goederen met een maximale totaalwaarde, op straat te verkopen.' Toch bleken in Utrecht ambulante boekverkopers

24 Veel kohieren bevatten alleen gegevens over ri jken en middengroepen. In de kohieren van
Delft en Leiden uit 1 749- 1 75 0 werden alle inwoners van de stad met vermelding van hun beroep
opgenomen. Th. Wijsenbeek, `Van priseersters en prostituées. Beroepen van vrouwen in Delft
en Den Haag tijdens de achttiende eeuw', in: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 8 (1987), 176.
25 Dit bestand is onder de naam `Leidse volkstelling 1 74 8' via de website van het Nederlands
Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (N1w1) toegankelijk: www.niwi.nl (november 2000). Als bron voor dit bestand is onder meer gebruikt het `Provisioneel Middel tot remplacant der afgeschafte pagten van 17 4 8', GA Leiden, Secretarieel Archief na 1 574, inv.nr. 4129-4137.
Zie voor de andere gebruikte bronnen de inleiding op dit bestand. Dit bestand heeft gediend als
basis voor de studie: H.A. Diederiks, D.J. Noordam [e.a.], Armoede en sociale spanning. Sociaalhistorische studies over Leiden in de achttiende eeuw. Hilversum 1985. (Hollandse studiën, 17).
26 Het verkopen van tweedehands kleding werd in Den Bosch in de achttiende eeuw bijvoorbeeld als een nevenactiviteit beschouwd. In de bevolkingsadministratie van die stad uit 1775 gaf
meer dan eenderde van de leden van het oudkleerkopersgilde een ander middel van bestaan op.
B.S. Panhuysen, Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1Soo-1800).
Utrecht 2000, 265.
27 Van Goinga, Alom te bekomen, 44.
28 Voor 1749 gaat men voor Leiden uit van circa 32.000 inwoners boven de vier jaar en 9778
huishoudens. Diederiks, Noordam [e.a.], Armoede en sociale spanning, 87-89.
29 In Utrecht werden reeds vanaf 1617 plakkaten uitgevaardigd waarin regels voor de leden
van het marsliedengilde werden vastgesteld en beschermende maatregelen aangekondigd. Zie
J. van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der Edele
Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht; Mitsgaders vande Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht; tot het jaar 1728 ingesloten. 3 dl. Utrecht 1 729, 781-784.
Zie voor Amsterdam: I.H. van Eeghen, De gilden. Theorie en praktijk. 2e druk. Bussum 1974, 15,
4 1. Zie voor Den Bosch: Panhuysen, Maatwerk, 260-261, 265.
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niet te zijn vertegenwoordigd in dit gilde. En omgekeerd kwamen de reeds bekende
namen van marskramers met boeken niet in de ledenlijsten voor. Kennelijk stond het
lokale boekverkopersgilde, dat reeds eind zestiende eeuw was opgericht, een dergelijke georganiseerde concurrentie niet toe. 30 Even teleurstellend was een poging om met
behulp van Utrechtse notarisakten, zoals boedelinventarissen en testamenten, ambulante boekverkopers op te sporen. Een systematische analyse van het elektronisch,
mede op beroepen toegankelijk gemaakte Utrechtse notarieel archief uit de periode
16 4 0-1 7 8 9 , leverde niets op. 31 Marskramers behoorden kennelijk ook in Utrecht tot
de grote categorie bezitlozen.32
Marktregisters kunnen de handelaren van buiten de stad in het vizier brengen. In
Utrecht werden in de jaren tachtig en negentig van de achttiende eeuw gedurende de
jaarmarkt steeds enkele kramen aan boekverkopers toebedeeld. 33 In 1 79 0 werden die
bijvoorbeeld bemand door twee kramers met boeken en drie prentverkopers. Voor
zover bekend kwamen allen, zoals de Haagse boekkramer Michiel Seubert, van buiten
de stad. 34 Alleen in 1 7 8 9 huurde ook de lokale boekverkoper Arend Stubbe een
kraam.35
Als we voor stad Utrecht de hier behandelde gegevens op een rijtje zetten, dan
ontstaat het volgende beeld. In de jaren tachtig waren er 4 5 gevestigde boekverkopers, zo'n dertien kraamhouders en ongeveer acht marskramers in Utrecht actief. In
het decennium daarna gaat het om respectievelijk veertig boekverkopers, vijf kraamhouders en zestien marskramers. Ruwweg blijkt in deze periode dus eenderde van het
gehele Utrechtse boekbedrijf te bestaan uit ambulante boekhandelaren. 3ó Daarbij
30 Er is vergeefs gezocht in ordonnanties, ledenlijsten en rekwesten. GA Utrecht, Archief
Gilden, Marsliedengilde, inv.nr. 52-63.
31 Deze notariële akten zijn onder de naam

` NOTARIS ' via een geautomatiseerd bestand in het
Utrechtse Archief te raadplegen. Er is daarin gezocht op vele varianten van de term `mars-

kramer'. Ook via de ingang `boekverkopers' stuitte ik niet op relevante akten. Omgekeerd
kwamen de namen van marskramers die uit andere bronnen opdoken niet in de akten voor.
32 Zie voor eenzelfde resultaat in Maassluis en Doesburg: Dibbits, Vertrouwd befit en in Delft:
Th. Wijsenbeek, Achter de gevels van Delft. Befit en bestaan van rijk en arm in een periode van
achteruitgang (iyoo-1800. Hilversum 1987.
33 GA Utrecht, Archief Stadsbestuur. Dl. 2, inv.nr. 5 34 : Lijsten van de plaatsen der tenten en
kramen op de kermis. 1 .785, 1786, 1788-179o. Met lijsten van de loting der gegadigden. 1786, 1 .7881791. De jaren 1787,1792-1795 ontbreken. Van de periode na 1 795 is geen register bekend.
34 Seubert komt niet voor in de thesaurus en ontbreekt eveneens in de registers van E.F. Kossmann, De boekverkoopers, notarissen en cramers op het Binnenhof Den Haag 1932 en Idem, De
boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de z8de eeuw. Den Haag 19 77. (Bijdragen tot de
geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, 13).
35 Arend Stubbe was al vanaf 1773 in Utrecht actief als boekverkoper. In 1 793 had zijn
weduwe, Johanna Blom, het bedrijf overgenomen. Van Alten, `Het Utrechts boekbedrijf', 534,
14 5; Gruys, De Wolf, Thesaurus en elektronische thesaurus.
36 Hierbij dient aangetekend te worden dat het marktregister niet verder gaat dan 1 79 1 en dat
bij de marskramers het aantal personen en niet het aantal vergunningen is geteld. De aantallen
gevestigde boekverkopers zijn gebaseerd op de Thesaurus van Gruys en De Wolf. Ze komen
sterk overeen met de gegevens die A. van Alten op basis van allerlei lokale archivalia over
zelfstandige binders, drukkers, handelaren, letterzetters, antiquaren en/of veilinghouders ■
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dient opgemerkt te worden dat de marktverkopers alleen gedurende de jaarmarkt in
juli actief waren. Aan de andere kant zijn niet voor elk jaar vanaf 1 7 8o lijsten van
kraamhouders bekend en gaat het hier dus om een onderregistratie. Verder zal duidelijk zijn dat de hier gebruikte bronnen geen zicht geven op allerlei andere lokale
straatverkopers en omlopers. In dat licht beschouwd, is het aantal ambulante boekhandelaars dat in of vanuit de stad actief was verre van marginaal te noemen.
Er is dus geen eenduidige en betrouwbare bron gevonden die op nationaal niveau
kwantificering van de ambulante boekhandel in de achttiende-eeuwse Republiek
toestaat. Vooralsnog lijken alleen beredeneerde schattingen op gewestelijk en lokaal
niveau mogelijk. Daartoe dienen we echter eerst meer zicht te krijgen op de vele verschijningsvormen van de ambulante handelaar. Wie hield zich op welk moment, met
welk motief, in welke hoedanigheid met welk type drukwerk bezig? Boekverkopers
en lokale en gewestelijke overheden schiepen in rekesten, ordonnanties, plakkaten en
vonnissen een, veelal gekleurd, beeld van die verschillende verschijningsvormen.
Hieronder volgt een korte overzicht.

SCHUYM VAN VOLCK
HET VERZET VAN DE GILDEN
Amsterdamse boekverkopers beschouwden in 1 77 0 `Kraaniers, Ventjagers, en alle die
Landloopers' voor de boekhandel even dienstig `als de Mollen en Muizen voor Landen
en Tuinen ' . 37 Dat was geen nieuw geluid. Vanaf hun bestaan voerden boekverkopersgilden een kruistocht tegen de straathandel van vooral niet-gildenleden. Rondtrekkende boekverkopers betaalden geen gildenrechten en poorterrechten en hadden
geen financiële lasten zoals het huren van een winkel. Ze konden genoegen nemen
met veel kleinere winstmarges. Vrijwel alle gildenkeuren bevatten een artikel waarin
deze oneerlijke concurrentie werd verboden. Talloze overtredingen en andere incidenten vormden voor overlieden van het gilde vervolgens weer aanleiding om lokale
overheden, om beteugeling te vragen. 38 Overigens probeerden ook gildenleden zelf
de strenge regels nog wel eens te ontduiken.39

De gilden vonden in de lokale overheden zeker niet altijd een medestander in hun
verzamelde. Voor de jaren tussen 1793 en 1 799 telde zij steeds de 3 7 a 39 namen. Van Alten,
`Het Utrechtse boekbedrijf', 1 34. De Utrechtenaar Arend Stubbe is in de jaren tachtig zowel bij
de boekverkopers als bij de kraamhouders meegeteld.
37 Ze reageerden hiermee op een door de Staten-Generaal voorgenomen plakkaat tegen 'godslasterlyke boeken en Geschriften'. Daarin was volgens de boekverkopers ten onrechte de verspreiding door venters over het hoofd gezien. Nieuwe Nederlandsche jaerboeken (..). Dl. 5
(1770), 79 8, 8o6, 842 (Den Haag, KB: 3075 C 2).
38 Zie bijvoorbeeld artikel 6 van de gildenbrief van het Haagse gilde van 25 mei 1702.
J.T. Bodel Nijenhuis, De wetgeving op drukpers en boekhandel in de Nederlanden tot het begin der
xrx eeuw. Amsterdam 1892. (Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel,
4), 3 1 739 Zie voor de zeventiende eeuw Salman, Populair drukwerk, 312-315.
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strijd tegen de straathandel. De handelaren van buiten brachten immers goedkope
producten in de stad. Bovendien had de stad inkomsten door belastingen op marktgoederen en kraamverhuur. Daarbij kwam nog dat arme stedelingen dankzij de
straathandel in ieder geval niet tot de bedelstaf vervielen. Omdat de gilden vaak nul
op het rekest kregen, namen ze de vervolging van de straathandel nog wel eens zelf
ter hand. Soms gingen ze daarbij iets te voortvarend te werk. In 16 9 5 werden twee
vrouwen die al twintig jaar [!] op de `Sparendammer brug' in Amsterdam met een
boekenkraam stonden het slachtoffer van een ijverige gildenknecht. Deze wilde samen met een dienaar van de substituut-schout de kraam weghalen. Het stadsbestuur
besliste daarentegen dat de vrouwen, gezien hun armoede en de geringe waarde van
hun handel, vrijuit gingen. Dat van een van hen het onderhoud van dit gezin van zeven kinderen en haar `ouden man' anders ten laste van de stad zouden komen, zal bij
dat besluit zeker hebben meegewogen. 40 In de achttiende eeuw bleef het Amsterdamse gilde zijn leden instrueren om de kramen met boeken in de gaten te houden. Het
Amsterdamse gilde leek zich tegelijkertijd te realiseren dat kramen met boeken nooit
definitief uit het straatbeeld zouden verdwijnen. Hooguit probeerde men het kwaad
binnen de perken te houden.41
Nadrukkers, zelfs al waren ze lid van het gilde, maakten dankbaar gebruik van
het legioen straathandelaren om hun illegale drukwerk aan de man te brengen. Ze garandeerden een brede verspreiding en gaven de nadrukker een zekere bescherming.
Omlopers werden bij vervolging vaak als eerste opgepakt. In Amsterdam werd vanaf
1674 , in talloze rekesten aan het stadsbestuur, het omlopen en het nadrukken direct
met elkaar in verband gebracht. 42 Getuige de diverse achttiende-eeuwse verzoekschriften die nog volgden, ging het hier om een onuitroeibaar kwaad. 43 Uit deze rekesten blijkt bovendien dat gildenleden een samenwerkingsverband van nadrukkers
en omlopers voor ogen hadden. Men spreekt over een `zeekere Societeit [...] van
schuijm van volk', bestaande uit een `partij geboefde ' die onder meer `kleijne jongens' aanhielden, die de drukwerkjes omriepen.44

40 M.M. Kleerkooper, W.P. van Stockum jr., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de rye
eeuw. Biographische en geschiedkundige aantekeningen. Den Haag 191 4-1916. (Bijdragen tot de
geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, io). Dl. 1, 314.
41 Baggerman, Een lot uit de loterij, 91; Van Goinga, Alom te bekomen, 181.
42 Daarbij ging het overigens niet uitsluitend om uitgaven met een octrooi. Van Eeghen,
De gilden, 11 5; Kleerkooper, Van Stockum, De boekhandel te Amsterdam. Dl. 2, 152o; Verkruijsse,
De marskramer (1 994), 66-69; P.J. Verkruijsse, `oktober 1678: Amsterdamse boekverkopers
vragen om maatregelen tegen venters van "allerhande vuyle en schadaleuse Boeckjens". De
verspreiding van populaire literatuur', in: M.A. Schenkeveld-van der Dussen [e.a.] (red.),
Nederlandse literatuur. Een geschiedenis. Groningen 1 993, 292-297.
43 In 1 7 12 ging het in zo'n rekest om `straatcopers' die `inzonderheit Pasquilllen of nagedrukte
Boekjens' verkopen. Men wilde lokale dienders onder meer de opdracht geven deze lieden 'te
dwingen te zeggen wat drukker dezelve gedrukt hebben'. Amsterdam, UB, collectie KVB
(verder KVB), Gilde-archief van de boekverkopers, inv.nr. 5 7, nr. 73-74.
44 Geciteerd uit een niet nader gedateerd rekest uit de periode 1699- 1 739. KVB, Gilde-archief
van de boekverkopers, inv.nr. 8 7, Enige oude Requesten (...) 1699-1739, fol. 9.
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Dit beeld van een georganiseerde straatbende zal in Amsterdam zeker versterkt
zijn door de praktijken van de notoire
nadrukker en leverancier van omlopers
Jacobus van Egmont, werkzaam in de
Reguliersbreestraat. In 1 7 15 had Van Egmont een boekje nagedrukt van de uitgevers Josua Steenhouwer en Hermanus
Uytwerf getiteld Het gedrag van den hertog
van Ormond. Twee omlopers van dit werkje hadden tegenover het gilde uit de school
geklapt. Het bleek hier niet om een inci-
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dent te gaan. Het gilde liet aan de burgemeesters weten dat Van Egmont dit nagedrukte boekje `volgens sijn gewoonte' op
straat had laten verkopen. Bovendien was
Van Egmont
zo brutaalg
geweest omachter
hter
g

Titelpagina van de De Amsterdamsche marsdrager, Jacobus van in het nagedrukte boekje en in de bij hem
Egmont, Amsterdam, nr. 2,172o. (Den Haag, KB: 3104 G 16). nagedrukte Antwerpse couranten een lijst-

je op te nemen met de nagedrukte boekjes
die bij hem verkrijgbaar waren. De burgemeesters repositeerden dat ze geen maatregelen tegen dit soort acties konden ondernemen, omdat de gildenkeur geen artikel
hiertegen bevatte en omdat ze anders wel aan de gang konden blijven. 45 Dat laatste
bewijst de omvang van dergelijke praktijken. In januari 1 7 1 7, als hij wederom in opspraak is, verdedigt Van Egmont zich met het argument dat hij zonder nadrukken zijn
brood niet kan verdienen.' Het stadsbestuur was kennelijk gevoelig voor dat argument. De weduwe van Van Egmont zette de straathandel in ieder geval gewoon
voort.47
MAATREGELEN VAN DE OVERHEID
Zoals gezegd hadden de lokale overheden minder economische weerstand tegen de
straathandel dan de boekverkopersgilden. Toch ervoeren ze ook de nadelen. Marskramers van buiten besteedden hun inkomen niet in de stad zelf. En ook bij het vrij
venten buiten de markten om derfde de overheid marktgelden. Bovendien konden
stedelijke bestuurders de protesten van de eigen gilden niet steeds blijven negeren.48

De magistraat kwam echter vooral in het geweer als er sprake was van een verstoring
45 Van Eeghen, De gilden, 124-12 5 ; Kleerkooper, Van Stockum, De boekhandel te Amsterdam,
848-849.
46 KVB, Gilde-archief van de boekverkopers, inv.nr. 57, nr. 94.
47 Omstreeks 1726 liet zij op straat onder meer `tabakspapiere nieuwstydingen' verspreiden.
Baggerman, Een lot uit de loterij, 93.
48 Zie ook Fontaine, History of the pedlars,
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van de openbare orde. Daarbij kon het gaan om ontoelaatbaar gedrag van de straatverkopers zelf, zoals bedelarij, oplichting, diefstal en de verspreiding van besmettelijke ziekten, of om de onzedelijke of politiek controversiële aard van het drukwerk dat
ze verspreidden. Vreemde handelaren werden om die redenen nogal eens de stad uitgezet. 49 Ook ter voorkoming van onwelvoeglijk gedrag van stedelingen zelf werd
wetten ingesteld. Zo werden in de zeventiende eeuw maatregelen genomen tegen
straathandelaren vanwege de verstoring van de zondagsrust. 50 Ook het vragen om
nieuwjaarsgiften bij het rondbrengen met almanakken en de drinkgelagen die daarna
volgden, waren de gezagsdragers een doorn in het oog.51
In Leidse vonnisboeken zijn legio voorbeelden te vinden van vooral liedjeszangers die vanwege ordeverstoringen, bedelarij, landloperij en diefstal in aanraking
kwamen met justitie. Karel de Kok en zijn vrouw Geertruyd van Wynbergen werden
in 1 7 0 3 bijvoorbeeld uit Leiden verbannen omdat ze in de straten van die stad liedjes
hadden verspreid en daarnaast een `ongeregeld, losbandig, slecht leven' leidden.52
Ook in Amsterdam komen liedjeszangers nogal eens in aanraking met justitie.'
Leden van de misdaadbende van Hees, die opereerden in Holland, Zeeland, Utrecht
en Zeeland, werden in vonnissen aangeduid als landlopers, liedjeszangers en vagebonden. 54 In achttiende-eeuwse vonnisboeken van Den Bosch en de Meierij zijn de
liedjeszangers eveneens vertegenwoordigd.'
De opruiende of scabreuze inhoud van de liedjes evenals het zingen ervan op
straat, vormden een aanleiding voor repressie. In 1 74 0 werd Jeremia Isaacs Sel door
de Amsterdamse overheid gearresteerd om dat hij zowel `infame, en vuijle printies
ten toon' hield als `onbeschofte en vuijle lieties daarop passende ' zong. 56 Zo nu en

49 Salman, Populair drukwerk, 315.
50 Zie bijvoorbeeld artikel 1 9 en 20 van de Haarlems gilde-ordonnantie van 1616. J.G.C.A.
Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden
omstreeks 1570-163o. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Nieuwkoop 1974.
(Bibliotheca bibliographica Neerlandica, 6), 575. Zie voor Amsterdam: H. Noordkerk, Handvesten; ofte Privilegiën ende Octroyen mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantien en handelingen der stad Amstelredam. 3 dl. Amsterdam 1748. Dl. 1, fol. P3r-P4v.
51 Salman, Populair drukwerk, 312-314.
52 Zie `De criminele vonnisboeken van Leiden, 1533-1811'. Elektronisch NIWI-bestand F 15o1:
www.niwi.nl.
53 Zie het NIWI-bestand D i800: Criminal justice and criminality in Amsterdam, 168o-18to,
www.niwi.nl, samengesteld door de rechtshistoricus Sj. Faber op basis van confessieboeken, de
cipiersrekeningen, het boekje van De Melander en schoutsrollen. Ik dank Sj. Faber zeer voor het
mogen raadplegen van zijn bestand. Zie ook diens dissertatie Strafrechtspleging en criminaliteit te
Amsterdam, zó8o-18tt. De nieuwe menslievendheid. Gouda 1983.
54 F. van Egmond, Op het verkeerde pad. Georganiseerde misdaad in de Noordel ijke Nederlanden
1650-z800. Amsterdam 19 94 , 83.

55

DATASCHURK, Criminele

vonnissen van 's Hertogenbosch en de Meierij, circa 1S50-1803.

Beschikbaar als elektronische NIWI-bestand F3oo1. Zie ook de site: www.xs4all.nl/—defonte/
datas.htm. Binnenkort is DATASCHURK te raadplegen via: www.stadsarchief.nl.
56 L. van de Pol, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de {eventiende en achttiende eeuw.
Amsterdam 1996, 333.
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dan moest ook de sensatiezucht getemperd worden. De boekverkoper Barend Koene
mocht in 1 7 58 om die reden zijn nieuwstijding over een vermeende moordzaak niet
meer door Jannetje Janse en Catharina Hamers laten omlopen in de straten van Amsterdam. 57
De verspreiding van drukwerkjes die politiek omstreden waren, vormde een nog
grotere bedreiging voor de openbare orde. Wanneer het stadsbestuur ter oren kwam
dat er subversief, controversieel of beledigend politiek drukwerk als paskwillen en
libellen (schotschriften, lasterschriften) of nieuwstijdingen (nouvellen, couranten)
circuleerde, waren lokale omlopers de eerste verdachten. Maatregelen tegen paskwillen gingen daarom meestal gepaard met een veroordeling van het venten ervan. Net
als bij de nadruk was men beducht voor georganiseerde samenwerking.' Vooral in
perioden van politieke onrust was de waakzaamheid groot. Vanaf de roerige jaren
veertig van de achttiende eeuw kwamen door verboden en vervolgingen diverse activiteiten van omlopers aan het licht.' Zo werden de omlopers Geertruij Febremon en
Hubertus Tafijn op 16 september 1 7 51 voor twaalf jaar uit Amsterdam verbannen. Zij
hadden pamfletten verspreid, toegeschreven aan de anti-orangist Jacob Baroen,
waarin twee belastingcollecteurs over de hekel werden gehaald. Johannes Philippus
Kellenbach, die de pamfletten aan de omlopers had geleverd, had zich tijdig uit de
voeten gemaakt en werd in 1 75 2 bij verstek veroordeeld. ó0 Bij propagandistisch drukwerk waarvan de productie en verkoop ternauwernood werd toegestaan, zoals in
Amsterdam het orangistische tijdschrift De politieke snapster (verschenen vanaf 1785
bij Willem Coertse), ging het uitventen ervan op straat toch echt te ver.'

VAN MARSKRAMERS TOT LIEDJESZANGERS
Het is niet eenvoudig om de heterogene groep ambulante handelaren in duidelijke categorieën onder te brengen. De eigentijdse begrippen die in de historische bronnen
voorkwamen, bleken geen goed uitgangspunt te zijn. Een etymologische analyse leerde dat er te veel overlappingen, tegenstrijdigheden en lacunes zijn. Dat is ook niet zo
verwonderlijk. Deze begrippen hebben een sterk tijd- en plaatsgebonden karakter en
dienden, afhankelijk van de opsteller van de bron, verschillende doelen. Het maakt
nogal wat uit of we met een normatieve (een gildenrekest), een juridische (een vonnis), of een bestuurlijke bron (marktregisters) te maken hebben.' Een zinnig alterna-

57 Baggerman, Een lot uit de loterij, 92-93 ; T. Jongenelen, Van smaad tot erger. Amsterdamse
boekverboden 1.74.7- 1794. Amsterdam 1 998, 1 9, nr. 59.
58 Zie voor een voorbeeld van samenwerking tussen auteur, uitgever en omlopers in 1695:
I. Weekhout, Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de .Teventiende eeuw. Den Haag 1998, 75-76.
59 Jongenelen, Van smaad tot erger, v, xiii-xiv.
60 Ibidem, 9-10, nr. 27-28.
61 Baggerman, Een lot uit de loterij, 92; Jongenelen, Van smaad tot erger, xvi, 5 7, nr. 188.
62 Volgens Fontaine zou in Duitsland in de vroegmoderne tijd zelfs elke stad een eigen
benaming voor een marskramer hanteren. Fontaine, History of the pedlars, 2.
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Lief leek het indelen van ambulante boekverkopers naar sociaal-economische positie,
afgemeten aan inkomen en bezit. ó3 Vanwege het gebrek aan gegevens is een dergelijke
indeling echter nog niet mogelijk. De minste bezwaren leken te kleven aan een functionele indeling van typen handelaren, gebaseerd op handelspraktijken en handelswaar. Ik kom dan tot een aantal ideaaltypen, waarbij direct moet worden aangetekend
dat ook hierbij overlappingen voorkomen. Binnen de ideaaltypen wordt aandacht besteed aan de aard van bepaalde historische begrippen, aan de verschillende sociale posities en de aan verschillen tussen stad en platteland. Om de typen handelaren in kaart
ter brengen zijn alle reeds genoemde bronnen geëxcerpeerd: belastingkohieren, gildenarchivalia, rechtshistorische en bestuurlijke bronnen.ó4

DE GELEGENHEIDSHANDELAAR
Er waren allerlei omstandigheden die maakten dat mensen met een ander (hoofd)beroep als bijverdienste drukwerk op straat verspreidden. In Amsterdam zijn in de zeventiende en achttiende eeuw omlopers en liedjeszangers actief die als hun eigenlijke
beroep wolspinner, kruier, nachtwaker, letterzetter, schoorsteenveger of trijpwerker
opgaven. 65 Die nevenactiviteit kon overigens permanente vormen aannemen. De
Amsterdamse schoorsteenveger Robbert Janse bleek in 16 9 0, maar ook nog in 1702
met nieuwstijdingen in deze stad te lopen."
De verkoop van bepaalde typen drukwerk werd gedicteerd door de seizoenen.
De lucratieve handel in eindejaarsdrukwerk als almanakken, prognosticaties (astrologische voorspellingen), nieuwjaarsprenten en koningsbriefjes' in de maanden oktober tot en met januari bracht veel gelegenheidsventers zoals gildenknechten, tamboers, militairen, overheidsdienaren, brandwachten en kinderen op straat. ó8 Er waren
mensen die per jaargetijde hun hoofdactiviteiten wisselden. Jacoba Paulisse Pol vertelde in 1794 voor de rechtbank in Den Bosch dat ze in de winter als liedjeszanger
werkte en in de zomer boerenwerk deed.ó9
Een marskramer uit het Noord-Hollandse Spanbroek, Egbert Koning (1792-na
186o), is een representant van de groep mensen die elk werk aanpakten waar ze

63 Zie Spufford, The great reclothing, 45.
64 Er zijn echter nog diverse andere bronnen waaruit kan worden geput. Nog niet beproefd
zijn de archieven van sociale instellingen zoals gasthuizen, weeshuizen, bedelinginstellingen en
tehuizen voor oude lieden. In Den Haag staan op achttiende-eeuwse bedeellijsten bijvoorbeeld
veel venters. Daarnaast valt nog te denken aan ondertrouw-, kerk- en immigrantenregisters.
Wijsenbeek, `Priseersters en prostituées', 177-178.
65 Verkruijsse, De marskramer (1994), 5.
66 GA Amsterdam, RA, Confesssieboeken 596, fol. 118, 1 4 juni 169 0 (= Bestand Faber
1690-083). Kleerkooper, Van Stockum, De boekhandel te Amsterdam. Dl. 2, 1255-1256.
67 Gedrukte `koningsbrieven' werden bij het driekoningenfeest gebruikt. Ze bevatten zestien
afbeeldingen die uitgeknipt en onder de aanwezigen verdeeld werden. Zo bepaalde men wie er
koning of gewoon lid van de hofhouding mocht zijn.
68 Jongenelen, Van smaad tot erger, 31, nr. 101; Salman, Populair drukwerk, 351-352.
69 Uit:
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brood in zagen. Reeds op zijn negende nam hij in zijn geboortedorp Spanbroek als
`bulloper' een stier op sleeptouw om de koeien in de omgeving te laten dekken. Daarna vervulde hij nog diverse beroepen als loonarbeider, kruidenier, boer en slager. De
belangrijkste constante in zijn carrière was evenwel het rondtrekken met waren. Volgens zijn autobiografie beventte hij gedurende zestien jaar zo'n zestig dorpen per jaar.
Zijn handel bestond voornamelijk uit `galanterieën', luxeartikelen, snuisterijen, sieraden en dergelijke, maar af en toe verkocht hij ook drukwerk. Zo verkocht hij ook
zijn eigen gedichten:

ik bedacht weer iets, ik maakte een gedicht voor het nieuwe jaar en liet er daar 500 van
drukken, ik leende het drukkersgeld van een verwer, ging daarmede aan de loop en
verkocht zooveel van het nieuwe jaar, dat ik tot Vrouwendag een rijk bestaan had.70
De incidentele handel in drukwerk was niet zelden uit nood geboren. Dominicus
Garsie (of Garlic) liep in Amsterdam in 16 9 0 met nieuwe tijdingen omdat hij `met
lettersetten geen werck heeft noch de kost kan winnen'." In het achttiende-eeuwse
Delft en Den Haag werd voor de allerarmsten, waaronder vaak invaliden en weduwen, het venten met waren in de stad als bijverdienste naast de bedeling gezien.72
Maar ook politieke propaganda kon een drijfveer zijn voor de gelegenheidshandel.73
DE MARSKRAMER MET DRUKWERK EN ANDERE WAREN
Ambulante handelaren die een groot gebied bestreken waren gebaat bij een zo gevarieerd mogelijk assortiment aan goederen. Zodoende konden ze inspelen op de verschillende wensen van hun klanten en vergrootten ze bovendien de mogelijkheid om
waren te ruilen. 74 Dit type handelaar verdient waarschijnlijk nog het meest het predikaat `marskramer'. Het begrip marskramer wordt van oudsher gebruikt als overkoepelende term voor de kramer met een mars (of korf) die zowel in de stad als op het
platteland van huis tot huis trekt om zijn meegevoerde waren te venten. Onder `kramer' werd in die tijd een kleinhandelaar verstaan. Hij of zij kon in letterlijke zin een
kraamhouder zijn, maar in bredere zin ook een winkelhouder. 75 Bovendien werd het
70 Ware beschrijving wegens den levensloop van mij Egbert Koning, door wie dit boek {elf is gemaakt en uitgegeven in den ouderdom van 68 jaar. [Z.p.] 186o. (Leiden, UB: BGWMNL), 22, 63,
75, 77. Zie R. Dekker [e.a.] (samenst.), Egodocumenten van Noord-Nederlanders van de zestiende
tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst. Rotterdam 1993, nr. 474.
71 I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 168o-1725. 5 dl. Amsterdam 1960-19 78. DI. 3,
130-131 Verkruijsse, De marskramer (1994), 24-27.
72 Wijsenbeek, `Van priseersters en prostituées', 186, 189.
73 Weekhout, Boekencensuur, 69.
74 Fontaine, History of the pedlars, 28-30.
75 Zie over de begrippen `mars' en `kramer': Woordenboek der Nederlandsche taal (verder
WNT). Den Haag 1993-1 99 8. Dl. 9, kol. 265-268 en WNT 1882. Dl. 8,1, kol. 79-8 4 . Zie ook:
A.Th. van Deursen, Een Hollands dorp in de polder. Grafi in de zeventiende eeuw. Amsterdam
1994,125-126.
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begrip kramer ook wel gehanteerd als
marskramer werd bedoeld.' Als synoniemen voor marskramer werden ook de
begrippen `venter' en leurder' gebruikt
waarvan weer allerlei samengestelde begrippen als ventjager of rondleurder
werden afgeleid. Het begrip `omloper' is
gereserveerd voor de venter die zijn activiteiten beperkte tot de stad. De termen
loper' en `platloper' komen voor wanneer het venten op het platteland wordt
bedoeld."
De marskramer met drukwerk en
andere waren kon zowel actief zijn binnen de stad als reizen van stad naar stad
of tussen stad en platteland. In Amsterate,
mar". Caw.* ama. evirosufeses
v^^ a^a klosta am, erg+, Itrit,41orá, Adler- ea 7hes sSarx. pc lamas atet k^ai
11nl
rua rtir acfua 4. wil

dam treffen we bijvoorbeeld Alida Lief-

^. .

ting aan, die in 1 73 6 binnen de stad met
het venten met gebeden- of vragenboek-

Jan Both (ontwerp van Andries Both), 't Gesicht.
Deze marskramer met drukwerk en andere waren,
waaronder brillen, is onderdeel van een reeks met

jes en `andere neringe ' probeerde wat bij
te verdienen. De inkomsten van haar

de vijf zintuigen. Het onderschrift luidt: `Ian

man, die als scheepstimmerman werkte,

slodder met syn mars, Coopman van Cramerijen/
Veylt besje klonter pels een Cristalijne Bril/Doch

waren in deze tijd van economische stag-

Slodder en vrou Slomps en kunnen niet bedijen/
Wat baet de Bril indien men niet toe sien
en wil'. Kopergravure, 163 4 . (Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv.nr. RP-P-BI-4214/18).

natie waarschijnlijk niet toereikend om
hun vijfkoppige gezin te onderhouden.'$
Van stad naar stad reisde onder anderen
Mathijs van Mordechay Cohen. Hij
woonde in Amsterdam in het `Diaconye

Weeshuis in 't Waaigat' en trachtte in 1 7 68 voor zijn vrouw en zes kinderen een inkomen te verwerven door in Amsterdam en Den Haag naast (pornografische) `boekjes
met prentjes' ook wandelstokken en `aguurtjes' [wichelroeden?], gespen en knopen te
verkopen. Hij hield zich verder nog bezig met `saken blasen' [glasblazen?]. Ook ruilde hij zijn goederen voor andere goederen, waaronder worst.'9

De eerder genoemde Utrechtse marskramers die actief waren in de tweede helft
van de achttiende eeuw zijn representanten van de groep handelaars die vanuit de
stad met stedelijke nijverheidsproducten het platteland bereisden. De soms per jaar
wisselende inhoud van hun mars illustreert hun commercieel opportunisme. Een
76 Zoals in een Utrechtse plakkaat uit 163o: `Die kramers, die ... met de marsse langs de
straaten gaan'. Van de Water, Groot Placaatboek. Dl. 3, 782.
77 WNT 1882. Dl. 8,1, kol. 1697-1699, dl. 10, kol. 396-4 02 en dl. 18, kol. 182o-1827.
78 KVB, inv.nr. S7, nr. 74, 28 maart 1736; 4 april 1736; 25 april 1 73 6; Verkruijsse, De marskramer (1994)15, en Supplement, 8.
79 Kleerkooper, Van Stockum, De boekhandel te Amsterdam. Dl. 1, 31-33.
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vorm van specialisering lijken ze zich niet te kunnen veroorloven. Marie Hoijat bijvoorbeeld loopt in 1789 met `schoolboekjes, gaarn, lind, spelden etc.' maar beperkte
zich in 1 79 1 alleen tot schoolboekjes. Tot en met dat jaar bleek ook haar man Jean Papon—samen met haar reizend waarschijnlijk—op het platteland zijn diensten als
scharensliep aan te bieden. In 1 79 2 verkoopt Marie, inmiddels weduwe, naast `school
en andere kinderboeken' ook weer producten als garen en lint. Ook als ze vanaf 1794
samen met haar tweede man Gijsbert van Montfoort het platteland afloopt, blijft de
aard van hun handel regelmatig wisselen. In 1803 voegt Marie ook nog kerkboeken
aan haar aanbod toe. 80 Datzelfde brede en soms wisselende assortiment zien we bij
zestien van de in totaal 25 Utrechtse marskramers met boeken (zie Tabel I). De negen
die alleen met drukwerk liepen komen in een andere categorie aan de orde.
In nogal wat gevallen was de marskramerij een gezamenlijke activiteit van echtparen. Daarbij opereerden man en vrouw niet per definitie in dezelfde branche, zoals
bleek bij Hoijat en Papon. Vrouwen lijken ook zelfstandig het platteland te bereizen,
wat gezien de last die ze moesten dragen en het gevaar dat ze liepen enige verwondering wekt. Wat verder opviel was dat tien van de twintig marskramers die in stad
Utrecht woonden de Koestraat als adres opgaven. De reden voor die concentratie is
vooralsnog niet duidelijk. 81 Het roept op zijn minst de vraag op of er ook in andere
steden sprake was van `marskramersstraten' of `-buurten'. Er was verder onder de
Utrechtse marskramers ook geen eenduidige voorkeur voor een bepaald seizoen. Dat
velen in de maanden mei en juni vergunning vroegen om kennelijk in de zomer met
boeken op het platteland te lopen, ligt vanwege het weer en de lengte van de dagen
dicht bij onze verwachting. 82 Maar het openingscitaat van dit artikel leert ons dat in
1 7 6 3 Hendrikje van der Helm en Willemijntje Kramaat juist weer de winter prefereerden.83
De vraag is of er een patroon valt te ontdekken in de combinatie van drukwerk
met een ander soort waren. In Utrecht ging het drukwerk, zoals Tabel 1 toont, vooral
samen met kleine huisnijverheidsartikelen en praktische producten als brillen en kammen. Alleen een `kapitaalkrachtige' marskramer kon een breder en duurder assortiment (luxe)artikelen inkopen. In een manuscript van P.W. Sytzama uit 1 7 15 wordt een
Friese marskramer beschreven die zijn korf gevuld had met almanakken en daarnaast
achttien vooral luxe producten zoals `kussentjes die na muscus saet ruiken, knevelborstels, tandpoeder, flesjes eau la Reine, doosjes snuiftabak, postpapier en lak, engelse knijfjes' en wat dies meer zij. 84 In de achttiende eeuw werd door Amsterdamse
80 RA Utrecht, Lijsten van personen, 3 o november 1789; 3 juli 1792; 3 maart 1 794; 8 december
1 795; 18 februari 180 3 ; 3 1 maart 1804; 29 juni 1807.
81 Het kan te maken hebben met hun welstandsklasse, maar ook met de nabijheid van markten. Vanaf 1582 werd er op het nabijgelegen Vredenburg een beestenmarkt gehouden. J. Brugman, ` Van vele markten thuis: de bloeitijd van de Utrechtse markten 1500-1850', in: Idem [e.a.],
Markten in Utrecht van de vroege Middeleeuwen tot nu. Utrecht 1995, 48.
82 Zoals bij Orselina en Geertuid Corneli het geval was. RA Utrecht, Lijsten van personen,
mei 1 764 t/m 19 juni 1785.
83 RA Utrecht, Attestaties over personen, 15 september 1763.
84 G.A. Brongers, Papen en tabak. Bussum 1 964 , 42.
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Tabel 1 Utrechtse marskramers met hun handelswaar op het Utrechtse platteland 1763-1807.
Andere waren

Woonplaats Werkzaam Drukwerk

Utrecht

1763

historieboekjes

sajet, rijgsnoeren

Utrecht

1763

historieboekjes

sajet, rijgsnoeren

Blom (Adrianus)

Harmelen

1763

boeken

kammen, brillen, garen, band

Corneli (Orselina)

Utrecht

1764-1785

schoolboeken, kinderboeken

kindermolentjes, garen, lint, sajet

Corneli (Geertruij)

Utrecht

1764-1785

schoolboeken, kinderboeken

kindermolentjes, garen, lint, sajet

Maitre (Jacques le)

Onbekend

1766

schoolboeken

kindermolentjes, oude vodden

Maitre (Antonia de la) Onbekend

1768

schoolboeken

kindermolentjes

1786

almanakken, kinderboeken,

garen, lint, spelden, naalden,

schoolboeken, historieboeken

haken, kluwen, brillen, enz.

Kramaat
(Willemijntje)
Helm (Hendrikje
van den)

Utrecht?

Kamp (Elizabeth)

Krul (Johannes)

Utrecht

1789

kinderboeken, schoolboeken

pleisters, beeldjes, garen, lint,

Meyer (Levie)

Maarssen

1789

almanakken

kluwentjes, sajet, garen, lint

Hoijat (Marie)

Utrecht

1789-1803 schoolboeken, kinderboeken,

spelden, naalden, kammen, brillen

garen, spelden, lint, sajet

kerkboeken
Utrecht

Heijden (Hendrik

1790-1796 prenten, kinderboeken,

van der)

kammen, brillen

schoolboeken, boeken
Utrecht

Lichthart (Joseph)

1791-1793 historieboeken, prenten,

[geen]

boeken
Buis (Pieter)

Utrecht

1792

kinderboeken

[geen]

Maagdenburg

Utrecht

1792

kinderboeken

[geen]

Utrecht

1792-1794 schoolboeken, kinderboeken

[geen]

1793

[geen]

(Angenietje)
Schoor (Jacobus
van)
vrouw van Lichthart Utrecht

historieboeken, prenten

(Joseph)
Temme (Francijntje) Utrecht

1793-1796 prenten, boeken

kammen, brillen

Smith (Johanna)

Utrecht

1794

schoolboeken

[geen]

Groenendaal

Utrecht

1794

kinderboeken

[geen]

Utrecht

1794-1796 kinderboeken

rozenkransen

Utrecht

1794-1805 schoolboeken, kinderboeken,

garen, lint, sajet, brillen, rijgveters

(Joseph)
Biertempel
(Johanna Sophia)
Montfoort
(Gijsbert van)

kerkboeken, prenten

Veenendaal (Dirk)

Onbekend

Nes (Ingnatius van) Utrecht

1798

boeken

garen, lint

1798-1807 couranten, nieuwspapieren,

[geen]

boeken

Stamink (Willem)

Utrecht

1806

liedjes

[geen]

Bron: RA Utrecht, Hof van Utrecht, inv.nr. 1 3 5-I, 1 3 5-2, Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne nering ten
plattelande uit te oefenen 1y63-18o8.
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boekverkopers smalend gesproken over het drukwerk verkopende `volk' dat men
met de mars op den rug een kraam ziet omvoeren van Manchettes, Tabatiers, Boucles
d 'Oreilles en wat diergelyke soort dingen meer, door de ydelheid van de waereld met

gretigheid gezogt wordt.85
Egbert Koning trok in het begin van de negentiende eeuw langs Noord-Hollandse
dorpen met hoofdzakelijk `galanterieën' en af en toe wat drukwerk.8ó
Margaret Spufford legde de nadruk op de correlatie tussen de ambulante handel
in de textiel en drukwerk. 87 Recente studies naar de textielhandel hier te lande gaven
aanvankelijk geen aanleiding om dit verband nader te onderzoeken. 88 In de stad
Utrecht waren veel kleine linnen- en lakenverkopers lid van het lokale marsliedengilde, maar uit niets bleek dat ze ook in boeken handelden. 89 Toch zijn er wel degelijk
voorbeelden bekend van oudkleerverkopers en uitdragers die tevens boeken verkochten.90 In Leiden werd in 1 77 6 de `uytdraager' Reynierse door het Leidse boekverkopersgilde aangeklaagd omdat hij, die bovendien geen lid van het gilde was, `op de
marct met zijn kraam met boeken voorstond en niet tegenstaande verscheyde itèratieve waarschuwinge dezelve aldaar verkogt'. 91 In Brabant bleek Jacoba Paulisse Pol in
1794 behalve liedjes ook kousen en neusdoeken te verkopen. 92 De marskramers op het
Utrechtse platteland combineerden de handel in kleine textielwaren als sajet, lint en
band met die in boeken (zie Tabel I). De veronderstelling van Spufford kan dus voor
Nederland niet zonder meer opzij worden geschoven, al zijn er geen bewijzen voor
een systematisch en eenzijdig samengaan van textiel en boeken. De combinaties zijn
veel gevarieerder.
DE

MARSKRAMER MET DRUKWERK

Er komen in de bronnen diverse ambulante handelaren voor die zich—al dan niet tijdelijk—beperkten tot de verkoop van drukwerk. Dat drukwerk kon bestaan uit ver-

85 Nieuwe Nederlandsche jaerboeken (.). Dl. 5 (177o), 798, 8o6, 842.
86 Ware beschrijving,

22, 63, 75, 77.
87 Spufford, `Drukwerk voor de armen', 74-75.

88 Zie B.W. de Vries, From pedlars to textile barons. The economic development of a Jewish
minority group in the Netherlands. Amsterdam (enz.)1989 en Panhuysen, Maatwerk.
89 GA Utrecht, Archief Gilden, Marsliedengilde, inv.nr. 52-63.
90 In de Zuidelijke Nederlanden is in de zestiende eeuw ook een dergelijk verband gesignaleerd. Zie R. Foncke, `Losse aanteekeningen betreffende boeckbinders en -handelaars van OudMechelen', in: Het boek 7 (1918), 13. In 16 7 0 werd in Amsterdam Jan van Lamsvelt door het
boekverkopersgilde benaderd omdat hij als uitdrager boeken verkocht. Van Eeghen, De gilden,
65-66.
91 Ook in een gildenklacht uit 1 775 werd gesproken over uitdragers die boeken en prenten
verkochten. GA Leiden, Stadsarchief, Gerechtsdagboeken, inv.nr. 221, 24 december 1776.
Ibidem, inv.nr. 133 (4Q), 20 september 1 775 . Met dank aan Hannie van Goinga.
92 Uit:
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Claes Jansz Visscher, 't Arminiaens Kapproen (detail), Kopergravure, 1620. Links in deze
allegorische voorstelling figureert een straatventer met pamfletten en liedjes. (Rotterdam,
Stichting Atlas van Stolk, nr. 328).

schillende genres of soorten. Voor deze categorie reizende boekverkopers lijkt het
zinnig om het onderscheid tussen stad en platteland wat meer accent te geven. Zo kan
licht worden geworpen op de verschillende handelspraktijken en soorten handelswaar
in de stad of op het platteland
Binnen de stad vormden de straathandelaar en de kraamhouders, zowel in de stad
wonend als van buiten de stad afkomstig, weer twee onderscheiden categorieën. De
straathandelaar kon een gevarieerd aanbod voeren, maar bepaalde combinaties komen vaak voor, zoals diverse soorten actueel drukwerk: couranten, pamfletten en
liedjes. In 1734 verkocht de Leidse Catharyn Temmingh bijvoorbeeld katholieke
pamfletten evenals de Antwerpsche Courant. 93 Overigens is er wel een onevenredig
overwicht aan bronnen over juist dit type drukwerk, omdat ze vaak om politieke redenen van straat werden geweerd. 94 Er zijn geen aanwijzingen dat de straathandelaren
en kraamhouders die uitsluitend in drukwerk handelden tot de `welgestelden' binnen
de grote groep kleinhandelaren behoorden. De genoemde Catharyn Temmingh was
een zeventigjarige weduwe die dit werk vermoedelijk alleen maar deed om het hoofd
boven water te houden.
Een bijzondere categorie straathandelaren wordt gevormd door diegenen die
93 GA Utrecht, Archief Stadsbestuur. Dl 2, inv.nr. 2244; A.W.E. Daniëls, Het toe { icht op de
publicatie van drukwerk in de stad Utrecht, 1597 - 1749. Utrecht 1997, 6o. (Ongepubliceerde
doctoraalscriptie Universiteit Utrecht); W.P.C. Knuttel, Verboden boeken in de Republiek der
Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus. Den Haag 191 4, nr. 445•
94 Daniëls, Het toe{ icht op de publicatie van drukwerk, 52; M. Keblusek, Boeken in de hofstad.
Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw. Hilversum 1997, 79, 2 3 5, 24 2; Weekhout, Boekencensuur,
70.
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schrijf- en kantoorartikelen verkochten zoals inktpotten, potloden, schrijfboeken en
papier. Bij deze groep is echter vaak niet duidelijk of ze naast deze schrijfartikelen
ook drukwerk verkochten. In Leiden verzetten gildenleden zich in 16 99 tegen
Noord-Hollandse papier- en schrijfboekverkopers, aangeduid als `oomties' of `oompjes', die hun waren langs de huizen `veilen en venten' en daarmee de lokale `boek en
papier verkoopers (burgers sijnde van de stad Leijden) voor den duivel helpen'. 95 Een
andere onduidelijke categorie boekverkopers wordt gevormd door `oudboekverkopers', die uitsluitend tweedehands boeken verkochten. In Leiden, maar ongetwijfeld
ook in andere steden, waren eind zeventiende, begin achttiende eeuw dergelijke oudboekverkopers actief. Ze waren wel lid van het gilde, maar betaalden half geld. Voor
de afzet van hun handel waren vooral publieke veilingen van belang. Niet duidelijk is
of ze hun waren in een winkel of op straat verkochten.9ó
Net als de straatverkopers vormden ook de kraamhouders geen homogene groep.
Soms is het ongewis of straathandelaren op bruggen en andere openbare plaatsen ook
echt een kraam hadden, of dat ze hun waren in een mand of kist voor zich uitstalden.
Bij een aantal incidenten in Amsterdam over brugverkopers, lijkt het steeds te gaan
om lieden met een kraam, zoals de twee vrouwen die in 16 9 5 beweerden dat ze al
twintig jaar op de `Sparendammer brug' in Amsterdam met een boekenkraam stonden. 97 De achttiende-eeuwse protesten van het gilde tegen de omvang van de handel
op onder meer bruggen en het aldaar verkopen tegen een te lage prijs wijzen eveneens
in die richting. Barbara Breuk werd op 18 augustus 1 7 56 door de Amsterdamse boekverkoper J. Morterre bij het boekverkopersgilde aangeklaagd, omdat ze probeerde haar
boekenkraam met twee dependances uit te breiden. Het gilde besloot dat ze maar één
plaats mocht bezetten. Die moest zich bovendien dicht bij haar kelder bevinden.98
Gedurende de kermis of jaarmarkt stonden boekenkramers van buiten de stad
naast stedelijke boekverkopers met een kraam. In Utrecht kregen de kramen van
boek- en prentverkopers vanaf circa 16 7 o een vaste bestemming onder de gewelven
van de kapittelgebouwen van de Mariakerk. 99 Voor de jaren tachtig en negentig van
de achttiende eeuw beschikken we over marktregisters waaruit blijkt dat de boek- en
prentverkopers die van buiten de stad kwamen ook op andere plaatsen stonden, zoals
het Oudmunsterkerkhof, het latere Domplein. 10 ° Anderen stonden `op de Maria
95 GA Leiden, Gilden, 61 Missiven, requesten [enz.], fol. 28r, 20 juni 1699, zie ook fol.
29 en
3o; GA Leiden, Stadsarchief, Gerechtsdagboek ZZ, fol. 226v. Zie ook een aanvulling op de
Rotterdamse gildenkeur uit 1695, KVB, inv.nr. B 57, nr. S3, 12 februari 1695. In het WNTheb ik
geen bevredigende verklaring voor de term `oompje' kunnen vinden.
96 Van Goinga, Alom te bekomen, 197-201, 313.
97 Kleerkooper, Van Stockum, De boekhandel te Amsterdam. Dl. 1, 314.
98 In 1759 werd ze opnieuw betrapt. Baggerman, Een lot uit de loterij, 91. Zie meer voorbeelden aldaar en bij Van Goinga, Alom te bekomen, 181.
99 Baggerman, Een lot uit de loterij, 9 2; Brugman, `Van vele markten thuis', 73-75; G.A. Evers,
` Boek en prentverkoopers op de Utrechtse kermis', in: Bibliotheekleven 2 (1 9 1 7), 311-315.
100 Dat laatste gold bijvoorbeeld voor Johan Tessaro uit Maastricht die daar in 1790 zijn `fijne
prenten' verkocht. Hij komt later nog ter sprake. GA Utrecht, Archief Stadsbestuur. Dl.
inv.nr. 534, 1790, fol. 3.

SALMAN

92

2,

Plaats op 't Pleijn tusschen de Bomen'. 1 ' De meest beschutte en ruime plaats `in de
omloop van de Mariekerk' bleef voorbehouden aan de lokale boekverkoper en het
gildenlid Arend Stubbe en later aan zijn weduwe. 102 Daarnaast werden er kramen
verhuurd aan boekverkopers (of hun knechten) van buiten de stad zoals ene [N?]
Schouten van onbekende herkomst en de uit Den Haag afkomstige Michiel Seubert.
Schouten verkocht in 1 79 1 naast boeken ook papier.103
De term `colporteur' wordt gebruikt voor ambulante handelaren die uitsluitend
drukwerk verkopen. De begrippen `colporteur' of `colporteren' zijn afgeleid van het
Franse 'colporter', waarmee van oorsprong inderdaad het rondgaan met boeken en
geschriften werd en wordt aangeduid. 104 Toch werd de term `colporteur' vóór de negentiende eeuw in de Republiek nog nauwelijks gehanteerd. Pas door de Napoleontische enquêtes uit de jaren 1810-1812 werd het een gangbaar begrip. In een uit 177o
daterende reactie van het Amsterdamse boekverkopersgilde op een voorgenomen
plakkaat van de Staten-Generaal blijkt hoe `vreemd' de term toen nog was in het Nederlandse taalgebruik. De boekverkopers klagen dat men bij de bestrijding van de
verkoop van `godslasterlyke boeken en Geschriften' de ambulante boekhandelaren
over het hoofd heeft gezien. Juist dit soort boeken werden verspreid werden door
een slag van menschen welke de Fransche noemen Colporteurs, of zulke, welke ten
naastenby, van 't zelfde alooi zyn: en zig geneeren met Boeken, die zy in vreemde landen opdoen, te verkoopen, gelyk men zegt onder den mantel.
In datzelfde geschrift werden ook kennelijk meer courante uitdrukkingen gebruikt
zoals `smoussen' die bij de beurs staan of de beurs `op en afloopen'.105

De vraag is nu of er net als in de stad ook marskramers op het platteland waren
die zich beperkten tot de verkoop van drukwerk. Tabel 1 laat zien dat van de 25 marskramers die vanaf de jaren zestig van de achttiende eeuw het Utrechtse platteland bedienden, er negen uitsluitend boeken als handelswaar opgeven. Vijf daarvan hadden
slechts één type boeken, die horen bij het laatste type handelaren, en vier hadden
meerdere categorieën drukwerk. Overigens worden school- en kinderboeken—het is
de immers de periode waarin het `echte' kinderboek was ontstaan—als twee categorieën beschouwd. i06 Bij Joseph Lichthart, Jacobus van Schoor en Ignatius van Nes
kan, omdat ze meerdere jaren actief waren, gevoeglijk worden aangenomen dat de

101 Zoals de prentverkoper Adam Fietta in 1789. GA Utrecht, Archief Stadsbestuur. Dl.
inv.nr. 534, 1 789 , fol. I I; 1790.

2,

102 GA Utrecht, Archief Stadsbestuur. Dl. 2, inv.nr. 534, 1 789, fol. 34 . Zie over de weduwe
van Arend Stubbe: Van Alien, `Het Utrechts boekbedrijf', 145.
103 GA Utrecht, Archief Stadsbestuur. Dl. 2, inv.nr. 53 4, 1785, fol. 16;1786, fol. 15;1790,
fol 15; Ibidem 1790, fol. 6.
104 INT 1882. Dl. 3 , 2, kol. 2069.
105 Nieuwe Nederlandsche jaerboeken (..). Dl. 5 (177o), 798, 8o6, 842.
106 Zie J. Salman, `Children's books as a commodity. The rise of a new literary subsystem in
the eighteenth-century Dutch Republic', in: Poetics 28 (2001), 399-421.
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plattelandshandel in boeken hen voldoende inkomsten opleverde. Kortom, ook op het
achttiende-eeuwse platteland kwamen marskramers met uitsluitend boeken voor. De
aard van hun handel bestond niet uitsluitend uit traditionele categorieën als almanakken, prenten, schoolboeken, historieboekjes en kerkboeken, maar ook uit de relatief
nieuwe kinderboeken en actueel drukwerk als couranten en nieuwstijdingen.
DE MARSKRAMER MET GESPECIALISEERD DRUKWERK
Specialisten onder de ambulante boekverkopers zijn er gedurende de achttiende eeuw
zeker geweest, maar ze hebben zich niet per se hun hele loopbaan tot één categorie
drukwerk beperkt. Een tijdelijk specialisme kon ontstaan zijn door geldgebrek, een
eenzijdig aanbod, afspraken met leveranciers, de tijd van het jaar of politieke omstandigheden.
Almanakverkopers waren per definitie tijdelijke, want seizoengebonden specialisten. Verkopers van paskwillen en libellen profiteerden van politieke hoogconjunctuur,
maar het is niet duidelijk van welke handel ze in rustiger tijden leefden. Bovendien
was deze handel dermate risicovol, dat de vraag is of er wel een langdurige loopbaan
in zat. Een specialisme met meer potentiële continuïteit betreft tijdloze en minder
controversiële categorieën als prenten, liedjes en couranten. In Utrecht werd een
groot aantal markthouders aan het eind van de achttiende eeuw aangeduid als verkopers van `fijne prenten' en spraken de toezichthoudende overheden ook over `prentekraam'.107
Het omlopen met couranten lijkt eveneens een specialisme te zijn. In 1 707 liep
Philip Pieterse met de Antwerpsche courant, die hij betrok bij Cornelis van Hoogenhuysen, door de straten van Amsterdam. 108 In het reeds behandelde Leidse belastingkohier van 1 749 kwamen vijf mensen voor die als hoofdberoep het omlopen met
couranten opgaven. Het was een tak van bedrijf waarmee onder meer verarmde
weduwen hun brood konden verdienen. 109 Ook in Den Haag en Amsterdam komen
we in de tweede helft van de achttiende eeuw vrouwelijke omlopers met couranten
tegen. 110 Ignatius van Nes, inwoner van Utrecht, kreeg in 1805 van het Hof van
Utrecht een vergunning voor de verkoop van `publique stedelyke couranten, zo lange
de uitgaaf daarvan gepermitteerd blijft ten Plattenlande rond te loopen, doch met
geene andere nieuwspapieren'. Van Nes werd door deze licentie dus min of meer gedwongen tot een specialisme. Daarvoor liep hij namelijk met boeken, Amsterdamse
nieuwstijdingen en andere kranten."

107 GA Utrecht, Lijsten van de plaatsen.
108 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel. Dl. 3,161.
109 Zoals de weduwe van Abram Honselaar. Zie `Leidse volkstelling 1748', www.niwi.nl,
ID-nr. 2107.
110 Wijsenbeek, `Van priseersters en prostituées', 196. Zie over de Amsterdamse krantenverkoopster Alida Oosterkamp: GA Amsterdam, Boekje van De Melander, RA 64oa, 3 mei 1798
(= Bestand Faber 090).
111 GA Utrecht, Lijsten van personen, 25 januari 1798; 15 september 1801; 19 februari 1805; 31
augustus 1807.
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Al vanaf de jaren zestig van de achttiende eeuw ging een aantal Utrechtse marskramers zich steeds meer toeleggen op de verkoop van school- en kinderboeken—een
achttiende-eeuwse groeimarkt—op het platteland (zie Tabel i). Tot de jaren negentig
combineerden ze dat vaak nog met andere, al dan niet gedrukte, waren. Angenietje
Maagdenburg en haar man Pieter Buis daarentegen, trokken er volgens de vergunning van 1 79 2 op uit met uitsluitend kinderboeken. Jacobus van Schoor liep in 1792
alleen met kinderboeken en in 1 794 samen met zijn vrouw Johanna Smit met schoolboeken. Joseph Groenendaal verkocht in datzelfde jaar samen met zijn vrouw Johanna Sophia Biertempel kinderboekjes. Als in 1 79 6 Johanna als weduwe verder moet,
vult ze de handel aan met rozenkransen.
De in de literatuur meest voorkomende specialist is de rondtrekkende liedjeszanger, of -verkoper, die zichzelf al dan niet begeleidde met viool, draailier of ander instrument.' ` Z In de regel wordt ervan uitgegaan dat men uit bestaansnood koos voor
een zingend bestaan. Het drukwerk was goedkoop. Per stuk brachten liedbladen soms
niet meer dan een halve stuiver op. 13 Het repertoire van de liedjeszanger bestond onder meer uit traditionele middeleeuwse liederen en nieuwsliederen naar aanleiding
van actuele, of eerder `sensationele', gebeurtenissen. Verder waren er liefdesliedjes
en boertige liedjes en de minder lichtzinnige politieke, religieuze en moraliserende
liedjes.14
Gezien de vele, hierboven genoemde, voorbeelden van liedjeszangers die in aanraking kwamen met justitie, lijkt deze categorie specialisten inderdaad nogal eens te
balanceren tussen handel, landloperij, bedelarij en misdaad. Invaliden, weduwen en
werkelozen en anderen die op een bestaansminimum leefden kon altijd nog enkele
liedjes op straat verkopen. 15 Matthijs Helmans die in 1 7 10 in Amsterdam terechtstond, omschreef zichzelf als varensman, bedelaar en liedjeszanger." 6 Het beeld dat
marskramers met drukwerk veelal geen vaste woon- en verblijfplaats hadden, blijkt
vooral van toepassing op de liedzangers. Bij een justitieel verhoor was bij velen van
hen de geboorte- en woonplaats onbekend, of bleken geboorte-, woon- en handelsplaats te verschillen. De liedjeszangeres Geertruij Weerts werd in 1 757 in Den Bosch,
op dertigjarige leeftijd, opgepakt vanwege hoererij met soldaten in Vught en Den
Bosch, maar kwam oorspronkelijk uit Düsseldorf."' Jacoba Paulisse Pol was geboren

112 De liedzanger Jan Savrij (alias Schele-Jan of Jonge-Jan) gebruikte in Den Bosch in 1717
een 'clapspaander'. Maar die zal wel bedoeld zijn om aandacht te trekken.
record 1072, dossiernr. 099-20.

Uit: DATASCHURK,

113 Over de liedjeszanger: R. Dekker, L. van de Pol, "`Wat hoort men niet al vreemde dingen"', in: Spiegel historiael 17 (1982), 486-493; Kossmann, De Nederlandsche straathanger, 9-38;
F. Martin, `De liedjeszanger als massamedium. Straatzangers in de achttiende en negentiende
eeuw', in: Tijdschrift voorgeschiedenis 97 (1984), 422-44 6; Van Selm, `Almanacken, lietjes', 51-S4;
Verkruijsse, De marskramer (199 3 ). Dl. 1, 38-39.
114 Dekker, Van de Pol, Wat hoort men niet al', 488-489; Martin, `De liedjeszanger', 44o.
115 Martin, `De liedjeszanger', 431.
116 GA Amsterdam, RA, Confessieboeken, 15 maart 1710. Bestand Faber 1710-024.
117 Uit: DATASCHURK, record 1132, dossiernr. 091-04.
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in Abcoude, woonde in Amsterdam en verkocht
liedjes in Den Bosch. 118 Sommigen waren waarschijnlijk verbannen in het ene gewest, en doken
vervolgens op in een ander.
Liedjeszanger trokken nogal eens gezamenlijk op, waarbij de grens tussen straatcompagnie
en misdaadbende soms vaag was.' 19 De genoemde Jacoba Pol was aan het eind van de
achttiende eeuw tevens lid van een misdaadbende, waartoe onder anderen haar man Peter Panis, de beruchte `gauwdief' Jan de Brabander,
Koen de Scharensliep en—haar mogelijke begeleider—Jozef met een paars oog en een lier behoorden. 120 Nu komen we in de vonnisboeken
natuurlijk niet de brave, succesvolle en gerespecteerde liedjeszangers tegen. En die waren er
wel degelijk. Willem Stamink, inwoner van de
De orangistische liedjesverkoopster Kaat Mossel
(Catharina Mulder). Tweede helft achttiende eeuw.
(Rotterdam, Gemeentearchief, cat.nr. RI 1378).

stad Utrecht, kreeg in 18o6 van het Hof van
Utrecht zelfs officieel toestemming om op het
platteland liedjens' te verkopen.121

Liedjeszangers zochten plaatsen op waar veel mensen passeerden of samenkwamen.
Markten werden bovendien bezocht door bewoners van het omringende platteland en
die waren wel in voor een verzetje. 122 Het vermaak dat de zanger zijn potentiële publiek bezorgde, was dan ook zeker zo belangrijk als zijn gedrukte liedjes. 123 `Om zig
wat te diverteren heeft by by zig doen komen een lietjeszanger van tire- lire ', aldus
H. Doedyns in de Haagsche Mercurius uit 16 9 82 24 Apollonia Jacobs en Neeltje Claas
hadden in 16 97 een enthousiast en trouw publiek, dat zich verzette tegen de verwijdering van de zangeressen van hun vaste plaats op de Nieuwe Brug in Amsterdam.125
Hiermee stuiten we op een interessante en miskende functie van de marskramers en
liedjeszangers. Het declameren van verkoopversjes, het roepen van nieuwsfeiten en
het ten gehore brengen van liederen was een onderdeel van het vroegmoderne
publieke vermaak.

118 Ibidem, record 13 3 5, dossiernr. 095-05.
119 Martin, `De liedjeszanger', 424.
120 Uit: DATASCHURK, record 1335, dossiernr. 095-05.
121 RA Utrecht, Lijsten van personen, 6 juli 1806.
122 Martin, `De liedjeszanger', 424.
123 Ibidem, 434; Spufford, `Drukwerk voor de armen', 76.
124 H. Doedyns, Haagsche Mercurius (..). Den Haag 1698. Dl. 1,155.
125 Martin, `De liedjeszanger', 424-425.
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CONCLUSIE

Een van de conclusies van dit artikel is dat de ambulante boekhandel in de achttiendeeeuwse Republiek meer regulering kende dan verwacht, zij het dan vooral op gewestelijk en lokaal niveau. Dat betekent tevens dat er voldoende informatierijke, hoewel
ongelijksoortige, bronnen zijn om dit distributienetwerk in kaart te brengen. De economische, bestuurlijke en justitiële beteugeling van deze heterogene groep, laat eveneens zien dat de ambulante handelaar even hinderlijk als nuttig werd beschouwd. De
straathandel was een economische levensader van de boekhandel, waar zowel de boekenbranche als de diverse overheden in economische zin van profiteerden.
De omvang van de ambulante boekhandel is op nationaal niveau vooralsnog
niet vast te stellen, maar op een lager niveau liggen de kansen beter. Met behulp van
belastingkohieren, gekoppeld aan marktregisters, gildenarchieven en gewestelijke
vergunningen kan een redelijke schatting gegeven worden van de omvang van de
ambulante handel in en vanuit gewesten en steden. Zelfs de voorzichtige cijfers die
een dergelijke exercitie voor de stad en het gewest Utrecht opleverde, gaven het relatief grote belang van de ambulante boekhandel aan.
Reacties van overheid en belangenorganisaties als boekverkopersgilden werpen
licht op de economische en maatschappelijk invloed van de marskramers en omlopers. Ze vormden een permanente concurrentie voor de stedelijke boekhandels, droegen zorg voor de verspreiding van nadrukken en waren een zeer belangrijke schakel
in de politieke en andere informatievoorziening. Daarnaast brachten ze in stad en op
het platteland, zingend, vertellend en verkopend, een ongetwijfeld gewaardeerde
vorm van publiek vermaak. Verrassend was dat in de tweede helft van de achttiende
eeuw ook de distributie van drukwerk naar het platteland zo gestructureerd en georganiseerd verliep.
Vooralsnog lijken de handelspraktijken en de aard van de handelswaar de meest
geschikte ingrediënten voor een categorisering van de heterogene groep rondtrekkende handelaren. In specialisering oplopend kunnen we de gelegenheidshandelaren,
de marskramer met drukwerk en andere waren, de marskramer met uitsluitend drukwerk en de marskramer met specialistisch drukwerk als ideaaltypen onderscheiden.
De indeling zegt nog niets over de sociaal-economische positie. Hooguit kunnen we
stellen dat kraamhouders in de stad dicht tegen de meer welgestelde, gevestigde
boekverkopers aanleunden en dat bepaalde specialisten als liedjesverkopers en krantenverkopers vaak uit armoede tot deze branche veroordeeld waren.
De ambulante handel in drukwerk heeft zich lange tijd aan onze waarneming onttrokken met name omdat hem te veel vanuit het perspectief van de gereguleerde en
gevestigde boekhandel hebben bestudeerd. Marskramers, omlopers en liedjesverkopers laten zich niet in een archivalisch of branchebepaald keurslijf dwingen.
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AUX ADRESBES ORDINAIRES
WAAR MUZIEK TE KOOP WAS IN
DE NEDERLANDSE REPUBLIEK

JOHANN JULIUS HUMMEL

D

e Engelse musicus en schrijver Charles Burney reisde in 1772 over
het Europese vasteland om er materiaal te verzamelen voor het

schrijven van een muziekgeschiedenis, een in die tijd stoutmoedige
onderneming. Waar hij kwam, probeerde hij vaak bladmuziek aan te schaffen. Hij bezocht ook Amsterdam en dat bracht hem onvermijdelijk bij Johann Julius Hummel,
wiens winkel aan de Vijgendam in die tijd in de stad de best gesorteerde was op muziekgebied. Burney noteerde dan ook in zijn reisverslag, gepubliceerd als The present
state of music in Germany, the Netherlands, and United Provinces,' het volgende:2

The inhabitants at present seem to have no places of amusement in the evening, except
their shops and counting-houses [kantoren]; but as I had neither of my own, I went to
those of the famous bookseller, [Marc-Michel] Rey, and the music-seller [Johann
Julius] Hummel, where having lightened my purse, and loaded my servant, I retreated
to the first bed which I had seen since my departure from Hamburg.
Wie was deze Hummel en wat lag er in zijn winkel? Johann Julius Hummel (1 7 281798) en zijn jongere broer Burchard (1 7 31-1 797 ) waren als militaire hoornspelers in
de jaren veertig van de achttiende eeuw uit het verre Duitse Waltershausen (bij Erfurt) naar Den Haag gekomen.' Johann Julius werd in 1 75 1 Haags burger,
maar y es1 Londen 1 773 . De ondertitel luidt: or The journal of a tour through those countries, undertaken to
collect materials for a general history of music. Burney zou een dergelijk boek inderdaad schrijven
en publiceren: Ageneral history of music from the earliest ages to the present period.
Londen 1776
-1789.
2 Geciteerd naar P.A. Scholes (ed.), An eighteenth-century musical tour in Central Europe and the
Netherlands, being Dr. Charles Burney's account of his musical experiences. Londen 195 9 , 225.
Scholes verwaarloost op zijn titelpagina het door Burney gebruikte en in diens tijd gangbare
onderscheid tussen The Netherlands (Zuidelijke, Oostenrijkse Nederlanden) en
United Provinces
(de Nederlandse Republiek).
3 De basisstudie over de Hummels is nog steeds C. Johansson, J.J. &B. Hummel. Music
publishing and thematic catalogues. Stockholm 1972. 3 dl.
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tigde zich twee jaar later toch als muziekhandelaar te Amsterdam. Al spoedig groeide
zijn zaak uit tot de belangrijkste in Amsterdam. Eerst was hij in de Nes gevestigd, in
1 7 6 4 werd een pand op de Vijgendam betrokken. In 1774 vertrok hij naar Berlijn,
waar hij in 1 77 0 een filiaal had geopend, en liet de Amsterdamse vestiging over aan
de zorg van zijn zoon Johann Bernhard Hummel (1 7 60-1805) en zijn dochter Elisabeth Christina (1 7 51-1818), later ook aan de echtgenoot van de laatstgenoemde, Carl
Wilhelm von Mettingh. In 1 77 6 verhuisde de Amsterdamse vestiging naar de Warmoesstraat, in 178o naar het Rokin. De Amsterdamse en Berlijnse zaken bestonden
tot 1822.
Het assortiment van Hummels zaak is goed bekend, met name door de reeks van
catalogi die hij met tussenpozen van enkele jaren liet verschijnen.' Zo weten wij dat
per jaar tot enkele tientallen nieuwe uitgaven konden verschijnen, waardoor zijn
fonds bij Burney's bezoek al vele honderden nummers moet hebben omvat. Later zou
dat aantal groeien tot enkele duizenden, al is het precieze aantal natuurlijk afhankelijk
van hoe men telt. Maar in ieder geval was het fonds omvangrijk en besloeg het—wat
belangrijker is—vrijwel alle deelgebieden van de toenmalige muziekuitgeverij: orkestmuziek (symfonieën, concerten voor allerlei instrumenten), kamermuziek (strijkkwartetten en talrijke andere bezettingen), klaviermuziek, zangmuziek. Alleen operapartituren ontbraken, alsmede grotere vocale werken van andere aard zoals cantates
en oratoria.
Hummels oudste catalogi, van 1 7 62 tot 1 7 6 9 , zijn gegraveerd op één bladzijde.
Het zijn in feite cumulatieve catalogi. Voor de eerste catalogus is de bladzijde in vier
kolommen verdeeld en in elke kolom is ruimte gereserveerd voor een bepaald genre.
De reeds beschikbare uitgaven zijn met tussenruimte en zo beknopt mogelijk geformuleerd in de desbetreffende vakken geplaatst. Nieuwe uitgaven konden bij verschijnen in de drukplaat worden bijgegraveerd, zodat steeds een bijgewerkte versie van de
catalogus beschikbaar was.
Rond 177o was het aantal uitgaven echter al zo gegroeid dat Hummel dit (in de achttiende eeuw door diverse muziekuitgevers benutte) systeem moest verlaten. De latere
catalogi zijn in boekdruk, waarbij steeds kleinere fonts moesten worden toegepast om
het toenemende aantal titels op zo min mogelijk bladzijden te kunnen opnemen. Ook
de weergave van de titels werd steeds beknopter (`Abel, 6 Trio op.

3 - - f 3-').

De ca-

talogi in boekdruk waren eveneens per muzikaal genre ingedeeld. De losse catalogi
waren gratis verkrijgbaar, zo blijkt uit de advertenties die Hummel regelmatig plaatste in de Amsterdamsche courant en andere periodieken.
De formule van Hummel was voordelig in twee opzichten. Aan de ene kant kon
de klant er terecht voor al z'n muzikale behoeften, aan de andere kant kon Hummel
die klant bedienen met uitsluitend eigen uitgaven, hetgeen ongetwijfeld de winstmarge vergrootte. De schaduwzijde was wel dat hij als uitgever gedwongen was een relatief groot fonds op te zetten, hetgeen niet alleen een grote financiële investering moet
4 Deel

RASCH
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van Johanssons studie geeft facsimile's van al deze catalogi.
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hebben betekend, maar ook een zekere inflexibiliteit met zich moet hebben meegebracht.
Ten aanzien van het laatste punt—de aangemaakte voorraad—zal Hummel zeker
gebruikt hebben gemaakt van de mogelijkheden die de toen dominante productiewijze van muziek, namelijk de muziekdruk via kopergravures, bood. In tegenstelling tot
de gewone boekdruk kon men het typografisch materiaal (de drukplaten) bewaren,
zodat men niet direct de geschatte totale oplage hoefde te drukken. Enkele tientallen
of honderden exemplaren van een eerste druk konden volstaan. Verkocht het werk
goed, dan konden later van dezelfde platen verdere afdrukken worden gemaakt. Viel
de verkoop tegen, dan hield men de aanvankelijke oplaag in voorraad, maar konden
de platen na het wegschuren van het notenbeeld opnieuw benut worden voor een andere uitgave.
Een andere door Hummel toegepaste manier om de verkoop ter verruimen, was
het vergroten van het aantal verkooppunten. Vanaf het begin van zijn onderneming
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midden jaren vijftig tot in de jaren tachtig was zijn volledig assortiment tevens verkrijgbaar bij zijn broer in Den Haag—en andersom: Johann Julius kon alle uitgaven
van zijn Haagse broer leveren. Een derde verkooppunt was zijn eigen nieuwe zaak in
Berlijn, in 1 77 o geopend. Vanaf dat moment is de gebruikelijke frase in het impressum van zijn uitgaven: Chés J. J. Hummel, a Berlin avec Privilége du Roi, a Amsterdam ou Grand Magazin de Musique et aux Adresses ordinaires.5
In Hummels advertenties in de Amsterdamsche courant en in andere Nederlandse
kranten wordt de Berlijnse vestiging niet genoemd, wel doorgaans zijn broer Burchard in Den Haag (ten minste tot in de jaren tachtig) en ook de `adresses ordinaires',
maar deze worden dan meestal de `verdere Correspondenten' genoemd. Merkwaardigerwijze is over deze verdere adressen en correspondenten weinig bekend. Het niet
noemen van namen—noch in de uitgaven zelf, noch in de catalogi en advertenties—
doet vermoeden dat het om een weinig geformaliseerd netwerk ging, dit waar andere
uitgevers hun agenten wel met name noemen, een fenomeen waar later nog op zal
worden ingegaan.
ANDERE MUZIEKVERKOPERS
De muziekhandel van Johann Julius Hummel is in deze bijdrage als eerste besproken
omdat die min of meer kan dienen als het prototype van wat men het basismodel van
de muziekverkoop kan noemen: het is een en dezelfde ondernemer die zowel de productie als de verkoop van het assortiment bestiert: het meeste van wat hij verkoopt,
heeft hij zelf geproduceerd, het meeste van wat hij produceert, zal door hem zelf
worden verkocht. De ondernemer die deze taken uitvoert, noemt zich overigens vóór
het einde van de achttiende eeuw nooit uitgever: in het impressum meldt hij zich als
drukker, verkoper of financier.
Wat men tevens in gedachten moet houden bij de beoordeling van een zaak als
die van Hummel is dat het gaat om een pure muziekhandel, een muiekmaga{ijn, zoals
men dat in de achttiende eeuw noemde. Hummel verkocht geen boeken met louter
tekst. Sterker nog: hij mocht dat vermoedelijk niet, want hij was niet aangesloten bij
het Amsterdamse gilde van boekdrukkers en dito verkopers. Hij had ook geen opleiding in het drukkers- en/of verkopersvak genoten: zijn achtergrond was die van een
musicus. Een verder kenmerk van een zaak als de zijne was dat men hier niet alleen
gedrukte muziek kon kopen, maar ook muziekpapier, muziekinstrumenten en toebehoren zoals snaren. Ten slotte dienden de muziekhandels dikwijls als verkooppunten
voor toegangsbewijzen voor concerten in de stad.
Hummel was wel de grootste muziekhandel in Amsterdam gedurende de tweede
helft van de achttiende eeuw, maar niet de enige. De belangrijkste concurrent in zijn
vroegere jaren was Siegfried Markordt (circa 1720-1 7 81), gevestigd aan het Rokin
vanaf rond 1 7 6o tot aan zijn dood in 1 781.6 Daarna werd zijn zaak voortgezet door zijn
5 Impressum van Joseph Schmitt, Six trio (..) Oeuvre xi 0779).
6 Over Markordt is nog geen bijdrage in de algemeen toegankelijke literatuur beschikbaar.
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weduwe Johanna van Rhee en zijn zoon Daniel Jan (1 7 63 -?) totdat in 18o8 Hummels
winkel het fonds overnam. De musicus en componist Joseph Schmitt (1734-1791)
begon omstreeks 1 77o zijn uitgeversactiviteiten, in het begin vooral met eigen composities, daarna met herdrukken van internationaal gangbaar materiaal.' Na Schmitts
dood in 179 1 werd de uitgeverij nog enige tijd voortgezet door Vincent Springer, vermoedelijk een aangetrouwde neef van Schmitt, totdat Springer rond i800 de inmiddels Bataafse Republiek verliet. Er zijn talrijke parallellen tussen het functioneren van
Hummels muziekhandel enerzijds en die van Markordt en Schmitt anderzijds: Markordt en Schmitt waren eveneens musicus van origine en geen gildenlid, beiden
werkten met plaatdruk, beiden verkochten in de eerste plaats eigen producten. Markordt verkocht ook instrumenten en toebehoren, Schmitt naar het schijnt niet. Markordt benutte op één bladzijde gegraveerde catalogi van het type dat door Hummel in
zijn eerste jaren werd gebruikt.
Markordts bedrijf was wel een orde van grootte kleiner dan dat van Hummel, wat
ook geldt voor de uitgeverij van Schmitt. Beiden brachten, voorzover het zich laat
schatten, in de twee actieve decennia van hun bedrijf (de voortzettingen na hun overlijden niet meegerekend) zo'n honderd tot tweehonderd uitgaven op de markt. Die
geringere omvang is zeker gerelateerd aan het feit dat beiden ook als musicus werkzaam waren.
DE NEDERLANDSE MUZIEKHANDEL IN
DE ZEVENTIENDE EEUW
De vraag dringt zich nu op of het type exclusieve muziekhandelaar dat Hummel,
Markordt en Schmitt vertegenwoordigden (exclusief in de zin dat ze uitsluitend muziek verkochten) kenmerkend en/of nieuw was voor de tweede helft van de achttiende eeuw. Het antwoord is op beide deelvragen ontkennend: al vóór de tweede helft
van de achttiende eeuw waren er handelaren die uitsluitend muziek verkochten en zowel vóór als in de tweede helft van de achttiende eeuw waren er ook handelaren die
zowel gewone boeken als muziek produceerden en verkochten.
De gemengde boek- en muziekhandel heeft bovendien de oudste geschiedenis,
een die teruggaat op de periode rond 1600. Van ten minste twee gerenommeerde boekhandels mag men aannemen, afgaande op de door hen uitgebrachte catalogi, dat ze
ook een zeker aanbod aan bladmuziek in huis hadden: Cornelis Claesz in Amsterdam'
en de Leidse Plantijnse boekhande1. 9 De activiteiten van deze twee wat betreft het uitgeven van muziek waren beperkt en in samenhang daarmee bestond veruit het grootste
7 Over Schmitt: A. Dunning, Joseph Schmitt. Leben and Kompositionen des Eberbacher ZisterTiensers and Amsterdamer Musikverlegers (1734-2.791). Amsterdam 1962.
8 Catalogue des livres Francois, qui se vendent che f Corneille Nicolas. Amsterdam 1609. Zie B. van
Selm, Een menighte treffelijcke boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de 'eventiende eeuw. Utrecht 1987, 258.
9 Catalogus librorum residuorum tabernae Raphelengianae. Leiden 1619. Facsimile in: E. van
Gulik, H.D.L. Vervliet, Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden. Leiden 1965.
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deel van hun muziekaanbod uit uitgaven van anderen. Men moet aannemen dat het
aantal boekhandelaren dat ook muziek verkocht niet tot deze twee beperkt is gebleven.
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meeste titels van 16 47 ). Van Doorns
aanbod is overweldigend: meer dan
600 titels, verdeeld in een Italiaans
deel met 477 titels en een deel `overig', waar Frankrijk, de Zuidelijke
Nederlanden (Antwerpen), de Republiek en Duitsland onder blijken te
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maar bevat nog altijd 168 titels. Terwijl Laurensz' aanbod heel goed te begrijpen is uit

10 Zie D.F. Scheurleer, `Een catalogus van den Amsterdamschen boekhandelaar Hendrick
Laurentius', in: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Musiekgeschiedenis 6 (1900),
14o-1 4 3. Laurensz overleed niet lang daarna, waarna de nagelaten boeken werden geveild. De
catalogus daarvan bevat eveneens een sectie Libri musici, waarin grotendeels nog dezelfde titels
voorkomen als in de catalogus van 16 47: Catalogus variorum et insignium librorum Hendrici
Laurentii (..) Quaorum venditio habebitur Amsterodami (...) 20 Julii 1649. Amsterdam 1649.
11 Catalogus librorum musicorum, qui venales reperiuntur in officina Joannes à Doorn bibliopolae
Trajectensis. Utrecht 16 39 . Facsimile in Henri Vanhulst, The `Catalogus librorum musicorum' of
Jan Evertsen van Doorn. Utrecht 1996.
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lokale contacten en bijvoorbeeld de Duitse boekenbeurzen, zijn deze commerciële
wegen ontoereikend om dat van Van Doorn te verklaren. Voorlopig ga ik ervan uit
dat het gaat om de verkoop van een of meer grote particuliere collecties.12
De voornaamste Nederlandse (lees: Amsterdamse) muziekdrukkers uit de jaren
veertig van de zeventiende eeuw waren tevens boekhandelaar en men moet dan wel
aannemen dat zij ook hun eigen producten verkochten. Het gaat daarbij om Broer
Jansz, Paulus Matthysz 13 en Cornelis de Leeuw. 14 Maar ook voor deze periode zal
hebben gegolden dat er nog anderen of misschien wel vele anderen waren die naast
hun gewone assortiment aan boeken ook wat stapeltjes muziek in de winkel hadden
liggen.
Een kenmerk van de oudste geschiedenis van de muziekverkoop in de Republiek
is dus dat deze niet gescheiden was van de gewone boekverkoop. Deze eenheid is
uiteraard niet los te denken van het feit dat boeken met tekst en boeken met muziek in
de regel op dezelfde wijze werden geproduceerd, en wel op de boekdrukpers. Boekhandelaren die geheel of vrijwel geheel gespecialiseerd waren in muziek, zoals reeds
de firma Phalesius in Leuven en Antwerpen (van omstreeks 15 4 5 tot 16 7o), de firma
Ballard in Parijs (van het midden van de zestiende eeuw tot in de negentiende eeuw)
en de diverse Venetiaanse firma's, bestonden in deze jaren niet in de Republiek.
DE NEDERLANDSE MUZIEKHANDEL IN
DE ACHTTIENDE EEUW
In de geschetste situatie komt verandering in de jaren rond 1700, een verandering die
verband houdt met twee—overigens samenhangende—verschijnselen. In de eerste
plaats vond in deze tijd internationaal een grote uitbreiding plaats van de productie
van muziekwerken, vermoedelijk ingegeven door zowel een vergroting van de vraag
naar muziek die door amateurs gespeeld en gezongen kon worden als een vergroting
van het aanbod van zulke muziek. En in de tweede plaats werd de productie door
middel van plaatdruk de meest gangbare methode, vooral voor instrumentale muziek. Beide factoren gaven aanleiding tot het ontstaan van een gespecialiseerde muziekhandel in de Republiek, eventueel los van de traditionele boekhandel.
Gedurende de eerste helft van de achttiende eeuw ziet men twee typen muziekhandel. Het ene type is de gemengde boek-/muziekhandel, het andere de gespecialiseerde muziekwinkel van het type `Hummel'. De belangrijkste representant van het
`gemengd bedrijf' is Estienne Roger, die van 16 96 tot zijn dood in 1 721 een zaak

12 Zie mijn bespreking van de facsimile-uitgave in Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging
voor Nederlandse Mu.Tiekgeschiedenis 48 (1998), 70-72.
13 Over Matthysz: R. Rasch, `Musica dis curae est: The life and work of the Amsterdam music
printer Paulus Matthysz (1613/4-1684)', in: Quaerendo 4 (1 974), 86-99.
14 Over De Leeuw: J.W. Enschedé, `Cornelis de Leeuw', in: Tijdschrift van de Vereniging voor
Nederlandse Mu{iekgeschiedenis 7 (1902), 89-1 48 en 7 (1903),157-2 3 2; R. Rasch, `Cornelis de
Leeuw (ca.1613-ca.1661),' in: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Mu{iekgeschiedenis
2 7 ( 1 977), 1-27.
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voerde die zowel gewone boeken in boekdruk als muziek in gravure- of boekdruk
produceerde. 15 Roger bouwde een omvangrijk en belang ri jk muzikaal fonds op en
geldt als een van de belangrijkste toenmaVIOL/NO P]tIMQ

lige muziekuitgevers. Als boekdrukker

mrt GONi:EIETINU

was hij voornamelijk nadrukker van in
onze ogen niet altijd even belangwekkend
werk in het Frans. Maar zijn muziekfonds
was revolutionair door de breedte ervan:
het omvatte herdrukken en eerste drukken van muziek in tal van genres niet alleen gecomponeerd in de Republiek,
maar ook in de Zuidelijke Nederlanden,
Frankrijk, Italië, Duitsland en Engeland.
Onder de componisten vindt men de allerberoemdste van zijn tijd (Arcangelo
Corelli, Jean-Baptiste Lully), maar ook
meesters van niet meer dan lokale betekenis. De uitgaven werden verspreid in binnen- en buitenland, wat dat laatste betreft
vooral in Frankrijk, Engeland, de Zuidelijke Nederlanden, Noord-Duitsland en
Scandinavië. Zijn schoonzoon en zaakop-

Muziekbladzijde uit Estienne Rogers uitgave van

volger Michel-Charles le Cène zette van
1 72 3 tot 1743 de zaak op vergelijkbare

Arcangelo Corelli's Concerti grossi (...) Opera sesta.
(Amsterdam: Estienne Roger,1714).

wijze voort.' In feite is het type van het
`gemengde bedrijf' van Roger en Le Cène een voortzetting van het oudere model.
Alleen is nu de schaal van het muziekdeel een orde groter.
Een exclusieve muziekdrukker en dito uitgever uit de eerste helft van de achttiende eeuw is Gerhard Frederik Witvogel, actief als zodanig in Amsterdam van 1 73 1 tot
zijn dood in 1746. 17 Hij produceerde door middel van gravuredruk een fonds dat globaal vergelijkbaar is met dat van Roger en Le Cène, maar kleiner van omvang. Witvogel was tevens musicus—organist van de Lutherse Kerk—, geen gildenlid, en

15 Over Roger: F. Lesure, Bibliographie des éditions musicales publiées par Estienne Roger et Michel-Charles le Cène (Amsterdam, 1696-1y 43J. Parijs 1969; K. Hortschansky, `Die Datierung der
friihen Musikdrucke Etienne Rogers', in: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Mu Tiekgeschiedenis 22 (1 97 2), 252-286; P. Schuurman, `Estienne Roger en de Amsterdamse muziekuitgeverij in de i8de eeuw', in: Spiegel historiael 22 (198 7), 196-200; R. Rasch, `De muziekoorlog
tussen Estienne Roger en Pieter Mortier (1708-1 711)', in: De zeventiende eeuw 6 (199o), 89-97;
R. Rasch, `Estienne Roger en Michel-Charles le Cène', in: Holland 26 ( 1
994), 292-313.

16 Over Le Gêne: zie de literatuur over Roger in noot 15.
17 Over Witvogel: A. Dunning, De muiiekuitgever Gerhard Frederik Witvogel en fijn fonds. Een
bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse muziekuitgeverij in de achttiende eeuw. Utrecht 1966.
(Muziekhistorische monografieën, 2).
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daarmee wordt zijn handel vergelijkbaar met die van zijn confraters later uit de eeuw:
Hummel, Markordt en Schmitt.
De dood van Le Cène in 1 74 3 betekende geenszins het einde van het `gemengd
bedrijf' in de boek- en muziekhandel. Uit de volgende jaren zijn wat Amsterdam betreft ten minste twee zulke winkels te noemen, die van Arnoldus Olofsen (ca. 16 9 51768) in de Gravestraat' 8 en die van Johan Covens (1 7 22-1 7 9 4 ) aan de Fluwelen
Burgwal.' Tot zover dit voornamelijk Amsterdamse overzicht van adressen waar
muziek geproduceerd en verkocht werd.
In de tot hier toe genoemde muziekhandelsbedrijven speelt de verkoop van eigen
producten een zeer wisselende rol, van afwezig (Van Doorn 16 3 9) tot exclusief (Witvogel). Wanneer een uitgever eigen producten aan de klant verkocht, zal ik spreken
van het directe model van de muziekverkoop. Deze transactievorm had zowel voor de
producent als voor de consument voordelen: de producent toucheerde de grootst mogelijke marge, de consument had de zekerheid op het desbetreffende adres te worden
geholpen. De directe verkoop vond overigens niet alleen plaats over de toonbank,
maar kon ook schriftelijk worden geregeld.
Ten slotte moet nog worden vermeld dat er in de achttiende eeuw nog een categorie is van musici/graveurs/uitgevers van wie een handjevol, hooguit een tiental,
uitgaven gedocumenteerd is. Het gaat hier om namen als Johan Frederik Groneman
(Amsterdam, rond 175o), Antoon Stechwey (Den Haag, jaren zeventig, graveur) en
Francesco Pasquale Ricci (Den Haag, jaren zeventig, componist). Deels opereren zij
op zichzelf, deels in samenwerking met reguliere uitgevers als Olofsen (Groneman)
en Markordt (Stechwey). De gegeven opsomming is verre van compleet.
DISTRIBUTIE DOOR AGENTEN
In de voorgaande beschouwingen is hier en daar al ter sprake gekomen dat er naast de
directe weg van uitgever naar klant nog talrijke indirecte wegen waren. De eenvoudigste van deze omwegen werd bewandeld wanneer een muziekwerk geproduceerd
door uitgever A werd verkocht door verkoper B, waarbij het desbetreffende werk
door A aan B was geleverd. Deze situatie noem ik het indirecte model.
Aanwijzingen voor het voorkomen van het indirecte model zijn er van verschillende aard. Van de zijde van de uitgever blijkt het indirecte model van toepassing als
deze zelf de verkrijgbaarheid van zijn werk bij anderen aangeeft. Zo lezen wij in Rogers catalogus van 1 7 16 op de eerste bladzijde al:

18 Over Olofsen zie J.W. Enschedé, `Arnoldus Olofsen, muziekuitgever te Amsterdam in
1755', in: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse MuTiekgeschiedenis 8 (1908), 45-56; Idem,
`Nog eens de muziek-catalogus van Arnoldus Olofsen te Amsterdam 1755', in: Tijdschrift van de
Vereniging voor Nederlandse Muiiekgeschiedenis 9 ( 1 9 10), 75-76. Olofsens catalogus uit 1 7 55 is
opgenomen in Enschedés artikel van 1908 en in facsimile uitgegeven (Amsterdam 197o).
19 Ofwel de oostzijde van de Oudezijdsachterburgwal. Over Covens zie I.H. van Eeghen, De
Amsterdamse boekhandel 168o-1 725. Dl. 3 . Amsterdam 1 965, 84, 252-253.
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On trouve les mêmes livres de Musique à Londres chez Henry Ribotteau, a Berlin chez
A. Dussarrat, a Hall chez A. Sellius, a Cologne chez P. Poner, a Bruxelles chez Joseph
Serstevens Marchands Libraires, et a Hambourg chez Jean Chrestien Schickhardt, fameux Componiste.

De genoemde boekhandelaren, alsmede de componist Schickhardt, kunnen Rogers
agenten worden genoemd. In feite werkte Roger al eerder op deze wijze: de catalogus
van 1 703 meldt al Francois (Francis) Vaillant (1643-1721) en zijn broer Paul Vaillant
(1637-1722) als wederverkopers in Londen, aan de Strand. 20 Beiden zijn al vóór Ribotteau en ook zeker al vóór 1703 uiterst belangrijk geweest in de verspreiding van
Rogers uitgaven in Engeland, zoals blijkt uit de vele exemplaren met hun ingeplakt
label die thans nog in Britse bibliotheken te vinden zijn: `London, sold by Francis
Vaillant, French bookseller in the Strand, where you may be furnished with all sorts
of musick.' Ook adverteerde Vaillant regelmatig Rogers uitgaven in Londense kranten. Aan te nemen valt dat deze agenten de muziek in commissie hadden liggen en
periodiek over het verkochte betaalden.
Een flink aantal van Rogers uitgaven uit de eerste jaren van zijn bedrijf, uit 16961698, is te vinden in de catalogus van de Parijse muziekuitgever en -handelaar Christophe Ballard van 1704, hetgeen moet wijzen op een agentuur van Ballard voor
Roger.21 Roger verkocht echter ook muziek van Ballard zodat er in dit geval waarschijnlijk sprake was van ruilhandel, overigens naar het zich laat aanzien een minder
gebruikelijke vorm van distributie. Het is niet zo moeilijk ook voor latere jaren aanwijzingen voor agenten te vinden. Zo zijn de uitgaven van Le Cène blijkens advertenties uit de jaren dertig `mede te bekomen by Nicolaes Selhof te Den Haag, tot Leyden
by Dirk Haek en tot Utrecht by Dyonis van Ryn.'22
Joseph Schmitt noemt in de uitgave van zijn Sinfonie périodique à plusieurs parties
de volgende agenten: Bernard Wittelaer in Den Haag, Johann Christoph Westphal in
Hamburg, Wolfgang Haueisen in Frankfurt en F. Gram in Brussel. 23 Het zal zowel
zijn voorgekomen dat een agentschap kortdurend of voor een enkel werk was als van
een meer structurele aard. Ook zal er variatie zijn geweest in de hoeveelheden die
agenten in voorraad hielden, zowel in de aantallen titels als de aantallen exemplaren
per titel. De situatie van Selhof tegenover Le Cène zal zeker niet algemeen gangbaar
zijn geweest: uit de catalogus van de veiling van Selhofs boeken- en muziekbezit
blijkt dat hij nagenoeg het volledige fonds van Le Cène (en daarmee van Roger) in

20 Zie W.B. Vaillant, The Vaillant family. Londen 1928. Zelfs de catalogus van Francois'
kleinzoon Paul Vaillant van 1762, Catalogus librorum apud Paulum Vaillant, Bibliopolam
Londini venales prostantium, or A catalogue of books in most languages and faculties sold by Paul
Vaillant, Bookseller, in the Strand, London, bevat nog een aantal titels uit het fonds van Roger
(p. 40).
21 Zie R. Rasch, `Brossard, Ballard et Roger', in: Sébastien de Brossard musicien. Parijs 1998,
239-259, in het bijzonder 255-257.
22 Naar de advertentie van 19 en 26 mei 1735 in de Amsterdamsche courant.
23 Geciteerd naar Dunning, Joseph Schmitt, 31.
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zijn winkel had liggen, bij elkaar meer dan vijfhonderd titels.'
De relatie tussen de muziekhandels van de broers Johann Julius en Burchard
Hummel die aan het begin van deze bijdrage is genoemd, valt ook onder het hoofd
agentuur: in catalogi en advertenties werd van beide kanten de verkoop door de ander genoemd. Overigens kwam aan deze samenwerking in de jaren tachtig door onbekende oorzaak een einde en verdwenen de wederzijdse verwijzingen. Burchard
Hummel heeft dan zelfs een Amsterdams filiaal geopend, wat toch niet anders dan als
directe concurrentie van zijn broer moet worden gezien.
Een speciale vorm van agentuur is de verkoop van uitgaven door de componist.
De beroemde Italiaanse componist Arcangelo Corelli had bij zijn contract met Estienne Roger met betrekking tot de uitgave van zijn Concerti grossi (..) Opera sesta
bedongen dat hij in Rome 150 presentexemplaren zou ontvangen, die zeker bestemd
waren voor de verkoop. 25 Uit de correspondentie van de Italiaanse violist Giuseppe
Tartini, wiens Sonate a violino solo (...) Opera prima in 173 4 door Le Cène waren uitgegeven, blijkt dat hij vijftig exemplaren kreeg en nog extra exemplaren kon kopen,
naar ik aanneem tegen gereduceerde prijs. 2G In een brief aan Giuseppe Valeriano Vannetti van 7 januari 174 5 beweert Tartini in vier jaar tijds voor Le Cène meer dan
driehonderd exemplaren eigenhandig te hebben verkocht. 27 De componist Giovanni
Battista Martini kreeg van Le Cène dertig presentexemplaren van zijn Sonate dintavolatura (1 74 2), eveneens zeker bestemd voor de verkoop voor eigen rekening.28
Verkrijgbaarheid van muziekuitgaven op een ander adres dan dat van de uitgever
is ook af te leiden uit winkelcatalogi, waarvan al enkele vroege voorbeelden zijn gegeven (van Cornelis Claesz 1608 tot Hendrick Laurensz 16 47). Rogers uitgeverscatalogi zijn voor de jaren 1698-1 707 in een aantal gevallen voorzien van een sectie 'Livres de musique, qui se vendent chez Estienne Roger, et dont il a nombre, mais qui ne
sont point de son impression.' 29 Het aanbod is vergeleken bij het eigen fonds niet zo
groot; het is bovendien nogal gevarieerd, om niet te zeggen wat toevallig, uitgezonderd Franse uitgaven van de persen van de Ballard-firma. Deze laatste zullen wel in
zijn winkel hebben gelegen als gevolg van een ruil met eigen uitgaven. Maar verder is
de herkomst variabel en gaat het wellicht deels om overnames van restanten van kleinere uitgevers. De inventaris van de winkel- en magazijnvoorraad, opgemaakt na Le

24 Zie de Catalogue d'une très belle bibliothèque de livres, (..) deslaisseuar le feu Monsieur
Nicolas Selhof. Den Haag 1759. In facsimile uitgegeven als Catalogue of the music library,
instruments and other property of Nicolas Selhof, sold in The Hague 1 759, with an introduction by
A. Hyatt King. Amsterdam 1973.
25 Zie R. Rasch, `Corelli's contract: Notes on the publication history of the Concerti grossi (..)
Opera sesta [1714]', in: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 46
(1996), 83-136.
26 Ibidem, 91.
27 De brief bevindt zich in de Biblioteca Civica van Rovereto (Italië). Pierluigi Petrobelli
(Rome) verschafte mij een afschrift.
28 Zie Le Cènes brieven aan Martini van 22 juni en 3o juli 1 74 2 en Martini's brief aan Le Cène
van 23 januari 1743, thans in het Civico Museo Bibliografica Musicale te Bologna.
29 Zie Hortschansky, `Die Datierung'.

109

AUX ADRESSES ORDINAIRES

Cènes dood in 1743, laat een soortgelijk beeld zien: allerlei titels met diverse herkomst.30
De muziekuitgevers-handelaren van de tweede helft van de achttiende eeuw verkochten eveneens muziek van anderen, zoals kan blijken uit catalogi en advertenties.
De catalogus van Arnoldus Olofsen (1755) bevat muziek uit het fonds van Roger en
Le Cène en dat van Witvogel, maar ook van particuliere uitgevers (zie onder) en mogelijk ook van buitenlandse uitgevers (Londen, Parijs, Luik, Neurenberg). Hummel
en Markordt verkochten naar het schijnt slechts in klein aantal uitgaven van andere
uitgevers, maar het kan zijn dat het meer geweest is dan de catalogi en advertenties
vermelden.
ANDERE WEGEN
We hebben gezien dat Olofsens catalogus niet alleen eigen titels bevat en titels van op
dat moment functionerende muziekuitgevers, maar ook van de uitgeverij van Roger
en Le Cène, die sinds 1 74 8 niet meer bestond. Deze situatie illustreert een wijze waarop muziek in andermans winkel kon komen te liggen die nog niet expliciet is genoemd: namelijk de overname van een fonds na het overlijden van de betrokken uitgever en handelaar. Deze vorm van transmissie was in de zeventiende en achttiende
eeuw alles behalve uitzonderlijk en hangt natuurlijk mede samen met het feit dat gedrukt werk vele jaren, tot meer dan een eeuw, courant kon zijn. Zelden zal men de
behoefte hebben gevoeld bij de beëindiging van een zaak de restvoorraad te vernietigen. Eerder zal er naar een koper zijn gezocht. Soms kwam zo'n fonds in z'n geheel in
handen van de eerdere concurrent, soms werd het geveild en viel het uiteen. Het muziekfonds van Pieter Mortier kwam na diens overlijden in 1 7 11 in handen van Roger,31
die zich al eerder over de resten van de fondsen van Heus, Pointel en Le Chevalier
had ontfermd. Het fonds van Witvogel werd in 1 746 overgenomen door Johan Covens. 32 Le Cènes fonds kwam na zijn dood in 1743 in handen van Emanuel-Jean de la
Coste, die het in 1746 overdeed aan Antoine Chareau. Deze laatste vertrok nog geen
twee jaar later met de noorderzon. Vervolgens werden de platen en de gedrukte voorraad geveild,33 waarna men de restanten kan aanwijzen in het aanbod van Covens,
30 Zie R. Rasch, `I manoscritti musicali nell lascito di Michel-Charles le Cène (17 4 3)', in:
A. Dunning (ed.), Intorno a Locatelli. Lucca 1995,1039-1070. De inventaris van de nagelaten
boedel van Le Cène in het Notarieel Archief van Amsterdam (Gemeentearchief) somt alle
muzikale (en andere) titels op met aantallen exemplaren en een taxatie van de waarde.
31 Zie Lesure, Bibliographie des éditions musicales, 14-20.
32 Zie Dunning, De muTiekuitgever Gerhard Frederik Witvogel, 17.
33 Zie de advertentie in de 's-Gravenhaagsche courant van 1 7 januari 1748: `Andries van Aelst,
Jan Crommenie en Anthoni Christiaen Muller, Makelaers, zullen (volgens Appoinctement van
de Ed. Agtbaere Heeren Scheepenen) op morgen den 18 January 1748, is avonds ten 5 uuren
precies, ten huyze van Matthys Poolman, Casteleyn in 't Nieuwezyds Heeren Logement op de
Haerlemmerdyk, (in plaats van in de Nes in de Brakke Grond) te Amsterdam verkopen, een
party van omtrent 12000 pond Roode Kopere gesneedene Muziek-Plaeten, en een party gedrukt
Muziek-Papier: Leggende als by Notitie word aengeweezen die by de gemelde Makelaers te ■
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Smit, 34 Olofsen en Hummel.
De overnames laten al zien dat de lotgevallen die een muziekboek had meegemaakt voordat het in handen van een particuliere koper kwam, een vrij grillig verloop konden hebben. Maar in feite is dat verloop nog wel traceerbaar. Echte problemen doemen op wanneer men zich gaat bezighouden met de circulatie van muziek in
particuliere collecties. Waar komt die muziek vandaan? Een deel ervan kan in de reguliere Nederlandse muziekhandel zijn aangeschaft, maar minstens evenveel kan een
andere origine hebben. Muziek kan in het buitenland zijn aangeschaft, tijdens een

grand tour of een zaken- of diplomatieke reis. Zo is het moeilijk de Musica nova van
Adriaen Willaert (Venetië 155 9) en Le istitutioni harmoniche van Gioseffo Zarlino (Venetië 1561; een werk op het gebied van de muziektheorie) uit het bezit van Philips van
Marnix van Sint-Aldegonde niet te verbinden met zijn verblijf in Venetië rond 1560.35
Muziek kan de bezitter zijn toegestuurd vanwege een opdracht: dit zal gelden voor
Constantijn Huygens' bezit van het Zang-bloemjel van Joan Albert Ban (16 4 2), Euter-

pe van Jacob van Eyck

(1644) en

De triumferende min van Carolus Hacquart

(168o).36

Muziek kan van vrienden of bekenden zijn geleend of gekregen. In het algemeen zijn
er wanneer we de catalogi van zeventiende- en achttiende-eeuwse particuliere en institutionele muziekverzamelingen doornemen geen mogelijkheden om na te gaan hoe
de muziek in het bezit van de betrokkenen is gekomen.
Wanneer een muziekverzamelaar, hetzij een amateur, hetzij een beroepsmusicus,
kwam te overlijden, was er goede kans dat zijn muziekbezit werd geveild en dan kon
die verzameling uiteenvallen in evenveel stukjes als er items waren, welke stukjes dan
weer bij andere muziekliefhebbers en beroepsmusici, maar ook bij instellingen
(theater- en concertondernemingen, het stadhouderlijk hof, collegia musica) terechtkwamen, die allen evenzeer op de reguliere markt actief waren. De oudste geveilde
bibliotheek, de reeds genoemde van Marnix van Sint-Aldegonde, bevat reeds een afdeling Libri musici, met veertien titels. Veel groter is het muziekaanbod in de veiling
van de bibliotheek van de Leidse organist Cornelis Schuyt, geveild in 1617; hierbij
gaat het om ruim honderd titels. 37 Nog een orde groter is de partij muziek die door
veiling op de markt kwam uit het muziekbezit van de Haagse boekhandelaar Nicolas
Selhof, kennelijk het voornaamste adres voor muziek in de hofstad. De afdeling muziek omvat ruim 15o bladzijden van de al genoemde veilingcatalogus met een kleine
drieduizend nummers. 3S Maar deze bibliotheek valt op haar beurt in het niet vergelebekomen is.' Al wordt de herkomst van de drukplaten niet genoemd, het kan hierbij om niets
anders dan de nalatenschap van Le Cène gaan.
34 Zie de advertenties in de 's-Gravenhaagsche courant van 21 november 1749 en 18 februari en
26 oktober 175o en die in de Amsterdamse courant van 13 januari, 2 4 februari en 24 april 175o.
35 Zie G.J. Brouwer (ed.), Catalogue of the library of Philips van Marnix van Sint-Aldegonde,
sold by auction (July 6th), Leiden, Christophorus Guyot, t599. Nieuwkoop 1964.
36 Zie R. Rasch, `De muziekbibliotheek van Constantijn Huygens', in: Veeltijdigheid als
levensvorm. Deventer 1987,141-162.
37 Zie R. Rasch, T. Wind, `The music library of Cornelis Schuyt', in: A. Clement, E. Jas
(eds.), From Ciconia to Sweelinck. Donum natalicium Willem Elders. Amsterdam 1994, 327-353.
38 De nummering loopt om precies te zijn van 1 tot en met 2969.
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ken bij de T'evenduiTend titels van de Delftse verzamelaar Jurriaan van der Cost, geveild in 1 745 , als we de advertentie mogen geloven.39
Het mag geen verwondering wekken dat men in het schijnbaar weinig gestructureerde, maar daardoor juist zeer gevarieerde circulatiepatroon van gedrukte muziek,
met talrijke vertakkingen naar het buitenland, in de Republiek muziek kon vinden uit
alle landen van Europa, van alle belangrijke componisten uit binnen- en buitenland.
Dat gold al in de jaren rond ióoo, dat gold nog steeds tegen het einde van de achttiende eeuw, hoezeer ook in de tussentijd zowel het muziekleven als de verspreidingswegen van gedrukte (en handgeschreven) muziek waren veranderd. Muziek was verkrijgbaar in de gespecialiseerde muziekhandel, in de boekhandel die tevens muziek
verkocht, bij kleinere muziekhandelaren en bij agenten (`correspondenten'), alsmede
bij musici. Ook kon men zijn geluk beproeven op veilingen en ten slotte konden familie, vrienden en relaties van nut zijn. Kortom, er waren in de Nederlandse Republiek voor de muziek talrijke adresses ordinairen.

39 Amsterdamsche courant, 3 augustus 1745.
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`DE PRAEMIA GELEVERT TEN DIENSTE
DER LATYNSCHE SCHOOLEN'
OVER HET

LEIDSE UITGEVERS-

EN

BOEKHANDELAARSHUIS LUG HTMANS

ALS DISTRIBUTEUR VAN PRIJSBOEKEN
IN DE ACHTTIENDE EEUW

0

p 18 augustus i 800 vergaderden de leden van het Commité van publiek onderwijs te Utrecht over de aanstaande promotie met prijsuitreiking van de Latijnse school. Aan de orde waren de toeken-

ning en de keuze van de prijsboeken. Bij de behandeling van dit agendapunt mocht de
leverancier van de prijsboeken, Van Paddenburg, ter vergadering verschijnen om een
toelichting te geven op de beschikbare titels. De notulen vermelden hierover:'
Stond binnen de Academiedrukker O.J. van Paddenburg welke te kennen gaf, dat de
Lucanus Oudendorpii (tot een praemium voor den jongeling G.J. Falcke gedestineert)
buyten commercie was, en dus niet dan tot merkelijk hooger prijs zoude kunnen worden geleverd dan op voorige jaaren, versoekende tevens geinformeert te mogen werden
of hij de laatste editie van de Florus Dukeri (voor de jongelingen J.C. Blom en Ver-

meer bestemd) zoude leveren, alzo deze met die van den jare 1 722 merkelijk in prijs
verschilde.

De Lucanus-editie van Oudendorpius was niet direct voorhanden en kennelijk alleen
nog antiquarisch te verkrijgen tegen een veel hogere prijs. Daarentegen kon Van Paddenburg een recente uitgave van Florus, bezorgd door Dukerus, waarschijnlijk goedkoper leveren. Het resultaat van dit overleg was dat werd besloten om edities van de
Panegyrici Veteres, Florus en Frontinus aan genoemde leerlingen uit te reiken.2
Menig schoolbestuur en menige rector van een Latijnse school zal op een dergelijke wijze overleg hebben gehad met de plaatselijke boekverkoper die de boeken ten
behoeve van de halfj aarlijkse prijsuitreiking leverde. In dit verband doet zich de
vraag voor op welke wijze een rector in het algemeen in het bezit kon komen van de
1 GA Utrecht, Stadsarchief III, nr. 454.
2 Het betreft vermoedelijk de volgende edities: Panegyrici Veteres. Ed. H.J. Arntzenius.
Utrecht: Wild en Altheer, 1790-1797; Florus, Epitome rerum Romanarum. Ed. C.A. Dukerus.
Leiden: J. van der Linden, 1722, of ed. 2a. Leiden: Luchtmans 1744; Frontinus, Strategemata.
Ed. Fr. Oudendorpius. Leiden: Luchtmans, 1731, of ed. 2a. Leiden: Luchtmans 1779. Zie voor
de mogelijke edities F.L.A. Schweiger, Handbuch der classischen Bibliographie. Dl. 2: Lateinische
Schriftsteller. Leipzig 1832-1834. 2 dl. (reprint: Scholasticus Press, Bryn Mawr, Pennsylvania,
1993).
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gewenste exemplaren. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op het proces van distributie van prijsboeken voor Latijnse scholieren, dat wil zeggen de route die een
prijsboek aflegde alvorens de distributio praemiorum, de prijsuitreiking in eigenlijke
zin, plaatsvond. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde: wat waren geschikte
prijsboeken, wie bepaalde de keuze van de boeken, welke overwegingen lagen hieraan ten grondslag en hoe kwam een rector in het bezit van deze boeken? Ik beperk
mij hier, mede door het beschikbare materiaal, tot de situatie in de achttiende eeuw,
met speciale aandacht voor de rol die het Leidse uitgevers- en boekhandelshuis
Luchtmans bij de distributie van prijsboeken heeft gespeeld. In mijn dissertatie heb ik
al gewezen op de belangrijke positie die Luchtmans destijds op de prijsboekenmarkt
moet hebben ingenomen.' De activiteiten van Luchtmans op dit terrein verdienen een
verdere verkenning.
DE LATIJNSE SCHOOL EN HET PRIJZENSYSTEEM
Alvorens op bovengenoemde vraagstelling in te gaan, geef ik hier eerst in hoofdlijnen het kader waarbinnen het fenomeen prijsuitreiking zo'n belangrijke rol speelde.
De Latijnse school was het schooltype dat sedert de Reformatie vanaf eind zestiende
eeuw tot 1876 in de steden van de Republiek en het latere Koninkrijk de vooropleiding tot de universiteit verzorgde.' Het onderwijs was ingericht naar het model van
de Hollandse Schoolordre van 1625, een sterk door de geest van humanisme en calvinisme bepaald leerplan met Latijn als kernvak. 5 Passieve én actieve beheersing van
het Latijn stelde de aankomend student immers in staat zijn studieboeken te lezen en
met zijn professoren en medestudenten in deze taal te converseren en te communiceren. Zolang het Latijn tot ver in de negentiende eeuw de gebruikstaal was aan de universiteiten in ons land, had de Latijnse school een duidelijke functie. De school kende
doorgaans vijf tot zes leerjaren, waarbij ieder leerjaar te onderscheiden was in twee
niveaugroepen van telkens een halfj aar. Het memoriseren van de grammatica en het
maken van Nederlands-Latijnse vertaaloefeningen vormden de dagelijkse kost voor
een Latijnse scholier, die deze school gewoonlijk tussen negen- en vijftienjarige leeftijd bezocht. Door het lezen en expliceren van Romeinse auteurs trachtte de leerling
zich een fraaie Latijnse stijl eigen te maken. Op dit schooltype met zijn eenzijdige lesprogramma (hoogstens nog een beetje Grieks en calligraphia, het schoonschrijven)
speelde de pedagogiek van de wedijver een belangrijke rol. Het motiveren en stimuleren van de leerling door hem (meisjes bezochten de Latijnse school niet) een
prijsboek als beloning voor de beste prestaties in het vooruitzicht te stellen was een
3 J. Spoelder, Pasboeken op de Lat ijnse school. Een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en
prijsboek in de Noordelijke Nederlanden, ca. z585-18.76, met een repertorium van wapenstempels.
Amsterdam (enz.) 2000, 391-394.
4 Een goed overzicht van de geschiedenis van de Latijnse school is nog altijd H.W. Fortgens,
Schola Latina. Uit het verleden van ons voorbereidend hoger onderwijs. Groningen 1958.
5 Zie E.J. Kuiper, De Hollandse `Schoolordre' van 1625. Een studie over het onderwijs op de Latijnse scholen in Nederland in de iyde en 18de eeuw. Groningen 1958.
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probaat middel om een geduerig yvervuer onder het jonge volkje brandende te houden.
Deze pedagogiek manifesteerde zich in het bijzonder tijdens de halfj aarlijkse promotie
met prijsuitreiking. Bij deze plechtigheid, die meestal in een kerkgebouw plaatsvond,
trad de school in de openbaarheid. In aanwezigheid van leraren, medeleerlingen,
familieleden en andere belangstellenden hielden eerst de leerlingen uit de hoogste
klas die ad Academiam, dat wil zeggen naar de universiteit werden gepromoveerd,
een oratie (alles uiteraard in het Latijn). Vervolgens ontvingen zij uit handen van
curatoren een boekwerk ten geschenke. Curatoren of scholarchen vormden het
schoolbestuur, zij namen de halfjaarlijkse examens af en bezaten het ius promovendi,
het recht leerlingen rechtstreeks naar de universiteit te bevorderen. Hierna vond de
bevordering van de leerlingen uit de andere klassen plaats, waarbij de primus en de

secundus van iedere klas eveneens een boek in ontvangst mochten nemen. Daarnaast
waren er meestal ook nog de praemia diligentiae, aanmoedigingsprijzen voor leerlingen die weliswaar niet tot de besten van de klas behoorden, maar toch een grote ijver
aan de dag hadden gelegd.
De prijsboeken hadden enkele specifieke uiterlijke kenmerken, zoals de oudste
bewaard gebleven exemplaren uit de eerste decennia van de zeventiende eeuw al laten
zien. 6 De voor- en achterplatten van de in perkament of kalfsleer gebonden boeken
waren gewoonlijk goudgestempeld met lijnkaders en hoekstempeltjes, terwijl ze met
sluitlintjes konden worden dichtgebonden. Het meest typerend was evenwel het
stadswapen dat gecentreerd op beide platten werd gestempeld.' De prijsboeken werden immers van stadswege bekostigd en op deze wijze kon in een tijd waarin de sterke
stedelijke autonomie ook het onderwijs gold, de status van de Latijnse school als dé
stadsschool par excellence nog eens benadrukt worden. Het boekformaat speelde ook
een rol. Een boek in folioformaat was op veel scholen de geëigende prijs voor een
abituriënt die naar de universiteit werd bevorderd. Boeken in kwartoformaat waren
doorgaans bestemd voor leerlingen uit de voorlaatste klas. Alle overige prijswinaars
ontvingen hun boeken in octavo- of duodecimoformaat.
In de eerste helft van de negentiende eeuw beleefde het prijzensysteem een ware
bloeiperiode. De Latijnse school stond hierin overigens niet alleen. Onder invloed
van ideeën over opvoeding en onderwijs die in de Verlichting waren ontwikkeld, had
het belonen van de `deugdzame leerling' in bijna alle regionen van het niet-universitair onderwijs een hoge vlucht genomen.' Vanaf het midden van de negentiende
6 Het betreft prijsboeken van Vlissingen (160 3 ), Brielle (1617, 1622), Dordrecht (1618),
Middelburg (1622), Amersfoort (1622) en Monnickendam (1626), vgl. Spoelder, Prijsboeken,
327-331. Zie over de boekbandhistorische aspecten van de oudste prijsboeken J. Storm van
Leeuwen, 'Some very early Dutch prize bindings', in: Quaerendo 28 (1998) 2, 128-14o.
7 Het oudst bekende voorbeeld van een prijsboek dat met een stadswapen is bestempeld, werd
in 1622 in Middelburg uitgereikt, vgl. G. Jaspers, De lestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem. Amsterdam (enz.) 1997, 249 (nr. 474); Spoelder, Prijsboeken, 206-20 7, 64 1 en plaat viii.
8 Zo waren er naast de in 178 4 opgerichte Maatschappij tot Nut van 't Algemeen talloze andere
gemeentelijke, kerkelijke en particuliere instellingen die met kwistige hand prijzen uitdeelden.
Het gaat hier echter om een in wezen andere traditie dan die op de Latijnse scholen, zie Spoel-

der, Prijsboeken, 283-288.
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Prijsboeken in verschillend formaat met de wapenstempels van Amsterdam, Haarlem,
's-Gravenhage en Rotterdam. (Haarlem, collectie Spoelder).

eeuw ontstond binnen gymnasiale kring een kentering in de waardering van het prijzenstelsel en gingen steeds meer Latijnse scholen over tot afschaffing hiervan. Toen
de nog bestaande Latijnse scholen ingevolge de Wet op het Hoger Onderwijs van
1876 in gymnasia met een eigentijds leerplan moesten worden omgezet, werd op bijna al deze scholen een definitief einde gemaakt aan het prijzensysteem en de daarmee
samenhangende openbare promotie.
DE INHOUD VAN DE PRIJSBOEKEN
De behoefte aan geschikte prijsboeken was in de achttiende eeuw zeer groot. Aan
welk soort uitgaven gaf men de voorkeur en aan welke aantallen moet men denken?
Overeenkomstig het geboden onderwijs werden op de Latijnse school vrijwel uitsluitend Latijnstalige boeken als prijs uitgereikt.' In veel mindere mate gaf men ook wel
Griekse tekstuitgaven, maar deze waren dan gewoonlijk voorzien van een parallelle
Latijnse vertaling. Aanvankelijk werden naast tekstuitgaven ook wel Latijnstalige

9 Spoelder, Prijsboeken, gaat in hoofdstuk vi `De inhoud van het prijsboek' uitgebreid in op de
vraag welk soort boeken vanaf de zeventiende eeuw tot het midden van de negentiende eeuw
werden uitgereikt. Met name werd de situatie in 's-Hertogenbosch, Haarlem en Zwolle onderzocht.
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school- en hulpboekjes voor Latijnse compositie uitgereikt. Sedert de tweede helft
van de zeventiende eeuw ontstond er evenwel een toenemende voorkeur voor rijkelijk geannoteerde tekstuitgaven met een wetenschappelijk karakter, de edities cum
notis variorum. Deze uitgaven zagen vanaf het midden van de zeventiende en in de
eerste helft van de achttiende eeuw het licht in de Republiek en waren bezorgd door
vooraanstaande klassieke filologen, zoals de Burmanni, de Gronovii, Graevius en
Oudendorpius. 10 Veel van deze variorum-edities golden nog tot in de negentiende
eeuw als dé standaarduitgaven van de auctores classici en genoten ook buiten de Republiek grote faam. Bij de keuze van geschikte prijsboeken bleef men tot ver in de negentiende eeuw naast enkele andere titels vooral op deze tijdloze en wetenschappelijk
gewaardeerde evergreens teruggrijpen, ook toen eigentijdse, goedkopere (meestal
Duitse) edities op de markt verschenen. Het was dus in zijn algemeenheid bepaald
niet zo, dat minder courante werken, uitgeversrestanten en winkeldochters hun uiteindelijke bestemming vonden op de prijsboekenmarkt ten behoeve van de Latijnse
scholen.
Inhoudelijk gezien ging de voorkeur uit naar het Romeinse proza, in het bijzonder de geschiedschrijvers zoals Caesar, Curtius Rufus, Eutropius, Florus, Justinus,
Livius, Nepos, Suetonius, Velleius Paterculus, Tacitus en Aurelius Victor. Andere favoriete Romeinse prozaschrijvers waren Cicero, Frontinus, Pomponius Mela en Valerius Maximus. Verder waren er uitgaven van dichters als Horatius, Lucanus, Ovidius,
Phaedrus en Vergilius. Het vroeg-christelijk Latijn figureerde met Minucius Felix en
Tertullianus. De humanisten waren vertegenwoordigd met Erasmus (bijvoorbeeld de
Colloquia). Tot de categorie naslagwerken en mythologische handboekjes behoorden
de Antiquitates Romanae van J. Rosinus en Pantheum mythicum van Fr. Pomey. 11 De
bloei van de Griekse studiën aan onze universiteiten in de achttiende eeuw weerspiegelde zich in Griekse tekstuitgaven, zoals de Euripides-uitgaven van L.C. Valckenaer.

Daarnaast waren er uiteenlopende naslagwerken in folioformaat zoals Thesaurus
eruditionis scholasticae van Basilius Faber en De verborum quae ad ius civile pertinent
significatione van B. Brissonius. Dit soort uitgaven was gewoonlijk bestemd voor abituriënten, want aanstaande studenten in de theologie, rechten of medicijnen kregen
dikwijls een bij hun studie passend boek.l2

10 Zie over de waardering van de variorum-edities die de Elzeviers in de zeventiende eeuw
uitgaven M.G.M. van der Poel, `De Elzeviers en de klassieken', in: B.P.M. Dongelmans, P.G.
Hoftijzer [e.a.] (red.), Boekverkopers van Europa. Het Nederlandse eventiende-eeuwse uitgevershuis
Erevier. Zutphen 2000, 123-127.
I 1 Tot de weinige afbeeldingen die van een Latijnse scholier met een prijsboek bekend zijn,
behoort het geschilderde portret van Isaac Brungné du Buisson uit 17 46. Hij staat afgebeeld met
in zijn rechterhand een prijsboek, dat blijkens de vermelding op het rugschildje een uitgave van
de Antiquitates Romanae van Rosinus is. Zie J. Spoelder, R.J.A. te Rijdt, `Een Middelburgse
jongen met een prijsboek over Romeinse oudheden: het portret van Isaac Brungné du Buisson
door Barent Luyten, 1746', in: De boekenwereld 15 (1999), 286-292.
12 Spoelder, Pasboeken, 401-404.
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AANTALLEN UITGEREIKTE PRIJSBOEKEN IN DE
ACHTTIENDE EEUW
Ongeveer zestig stedelijke Latijnse scholen hebben in de periode van circa 1585-1876
gedurende een kortere of langere tijd prijsboeken uitgereikt. Dit betekent dat drie
eeuwen lang talloos veel boeken door trotse Latijnse scholieren vreugdevol in'ontvangst moeten zijn genomen. Om een inzicht te krijgen om welke aantallen het in de
achttiende eeuw gaat, staan ons van een zestal Latijnse scholen de volgende gegevens
ter beschikking.
AMSTERDAM
Twee cahiers zijn bewaard gebleven met de namen van bevorderde leerlingen en uitgereikte prijzen over de periode oktober 1 7 1 3 t/m april 1 722. 13 In deze jaren werden
ongeveer zevenhonderd prijsboeken uitgereikt met een gemiddelde van veertig exemplaren per prijsuitreiking. Doorgerekend over de gehele achttiende eeuw moeten er
dan ten minste achtduizend prijsboeken zijn uitgereikt. Deze raming is eerder aan de
lage kant, omdat in de loop van de achttiende eeuw het aantal uit te reiken prijzen alleen maar toenam. Zo bepaalde het Amsterdamse schoolreglement uit 1 7 58 dat per
promotie niet minder dan 5 3 prijzen mochten worden uitgereikt.14
'S- GRAVENHAGE
Onderzoek naar de rekeningen betreffende de leveranties van prijsboeken over de jaren 1700-1838 heeft uitgewezen dat er in die periode in totaal ongeveer 610o boeken
zijn uitgereikt oftewel gemiddeld 44 exemplaren per jaar. 15 Over de gehele achttiende
eeuw gaat het dan om 44 00 prijsboeken.
HAARLEM
In het Scholarchenboek staan over de periode 1 704-1801 alle uitgereikte prijsboeken
met een korte aanduiding van de auteur of de titel vermeld. Nader onderzoek van
een viertal periodes van telkens tien jaar levert de volgenden aantallen op: 1704 t/m
1 7 1 3 : 15 7 boeken.; 1 74 0 t/m 1 749 : 15 9 boeken.; 1 7 60 t/m 1 769 : 1 7 5 boeken en 1780
t/m 1 78 9 : 11 9 boeken. Op grond van deze gegevens kan men stellen dat in de gehele
achttiende eeuw ten minste 15oo prijsboeken moeten zijn uitgereikt.16
'S-HERTOGENBOSCH
Op grond van de bijlagen bij de tresoriersrekeningen werden per promotie gemid-

13 GA Amsterdam, Archief Latijnse school, nr. 32-33.
14 Fortgens, Schola Latina, iii.
15 Sv.E. Veldhuijzen, Haagse prijsboeken. 's-Gravenhage ca. 199o. Het betreft een ongepubliceerd onderzoek op basis van de tresoriersrekeningen in het Haagse gemeentearchief.
16 Spoelder, Prijsboeken, 359-365.
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deld twintig prijsboeken geleverd, dus veertig op jaarbasis." Gedurende een eeuw
gaat het dan om ongeveer vierduizend exemplaren.

LEIDEN
De rectoren van de Latijnse school in Leiden bestelden gewoonlijk de gewenste
prijsboeken bij Luchtmans. Iedere leverantie betrof aanvankelijk doorgaans twintig
prijsboeken. In de loop van de achttiende eeuw nam het aantal uit te reiken boeken
enigszins toe tot ongeveer 25 exemplaren per promotie. In ieder geval moeten er in
Leiden bij een gemiddelde van veertig prijsboeken op jaarbasis in de gehele achttiende eeuw ten minste vierduizend exemplaren zijn uitgereikt.

ZWOLLE
Gedurende de gehele achttiende eeuw werd, evenals in de voorafgaande eeuw, tijdens
iedere promotie in elk van de vijf klassen slechts één boek uitgereikt.' Het totaal
aantal uitgereikte Zwolse prijsboeken is derhalve gemakkelijk te berekenen: bij twee
halfj aarlijkse prijsuitreikingen in vijf klassen komt dit neer op duizend exemplaren in
een eeuw. Hierbij is buiten beschouwing gelaten dat er wel eens een boek minder
werd uitgereikt, bijvoorbeeld omdat er in de desbetreffende klas op dat moment geen
leerlingen zaten.
Op grond van deze gegevens kan men bij benadering vaststellen hoeveel prijsboeken
er in de achttiende eeuw moeten zijn uitgereikt. De Latijnse scholen van Amsterdam,
's-Hertogenbosch en Leiden behoorden tot de grotere Latijnse scholen in de Republiek en zijn met 4 000 of zelfs achtduizend exemplaren per honderd jaar niet representatief voor de algemene situatie. Er waren ook aanzienlijk kleinere scholen, waar
bij iedere prijsuitreiking per klas hoogstens één prijs werd uitgereikt. Daarnaast waren er scholen die in de achttiende eeuw een marginaal bestaan leidden of gedurende
kortere of langere tijd opgeheven waren. Dit betreft circa vijftien van de zestig Latijnse scholen. Deze worden hier buiten beschouwing gelaten. Neemt men nu van de
overige 45 stedelijke Latijnse scholen Zwolle met ongeveer duizend uitgereikte prijsboeken in een periode van honderd jaar als uitgangspunt, dan kan men stellen dat er
in de gehele achttiende eeuw ten minste zo'n 4 5.000 prijsboeken moeten zijn uitgereikt. Het gaat hier om een ondergrens. Dit geldt zeker voor de periode na 1 7 5o, toen
mede door de almaar dalende belangstelling voor de Latijnse school de beoordelingssystematiek steeds meer verfijnd werd. Dit kwam in veel schoolreglementen tot uitdrukking door een dikwijls zeer gedetailleerde regelgeving en een navenante toename van het aantal toe te kennen prijzen. Door meer leerlingen in aanmerking te laten
komen voor een prijs, hoopte men de aantrekkelijkheid van de Latijnse school te ver-

17 Deze bijlagen zijn te vinden in Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Oud-Archief, Bijlagen bij de
stadsrekeningen. Zie voor de leveranties van de Bossche prijsboeken in de zeventiende eeuw
Spoelder, Pasboeken, 315-326, 331-345, 357-358.
18 Spoelder, Pasboeken, 346, 365-37o.
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groten. Het algemene beeld is in ieder geval dat het aantal uit te reiken prijsboeken
geen gelijke tred hield met een dalende leerlingenpopulatie, maar eerder omgekeerd
evenredig toenam.
DE CONTACTEN VAN EEN RECTOR MET DE BOEKHANDEL
Ter voorbereiding op een goed verloop van de prijsuitreiking moest een rector er
voor zorgen dat tijdig de gewenste prijsboeken in gebonden en goudgestempelde
staat beschikbaar waren. Bij welke boekhandelaar betrok hij deze boeken? Op grond
van bewaard gebleven rekeningen blijkt dat in veel gevallen een plaatselijke boekverkoper te zijn geweest. De rector zal de betreffende boekhandelaar een lijst van beschikbare boeken hebben gevraagd, waaruit curatoren hun keuze konden maken. Het
kan natuurlijk ook zo zijn geweest dat de rector aan de boekverkoper zijn wensen direct kenbaar maakte. Slechts van een enkele school is bekend hoe de procedure precies verliep. Zo schreef het reglement van de Latijnse school in Utrecht uit 1728
voor: 19
Den Rector zal een lijst van de prijzen van ieder school [= klas] opstellen en aan den
Professor in de Literatuur en oudste Predikant dezer stadt, die in der tijd Scholarch is,
geven, om verder aan de Boekverkoper, die de leverantie van de prijzen heeft, behandigt te worden; en zal den boekverkoper die lijst aan HH. Burgemeesteren en andere
Scholarchen vertonen eer de boeken gebonden worden.
De rector stelde dus een lijst met prijsboeken op die hij aan een hoogleraar en een
predikant-scholarch moest voorleggen. Vervolgens ging deze lijst naar de boekverkoper. Deze mocht de boeken pas laten binden, wanneer hij de definitieve lijst aan het
stads- en schoolbestuur had laten zien.
Beide partijen dienden zich voorts te houden aan het vastgestelde budget, dat op
de grotere scholen niet zelden een bedrag van tweehonderd gulden op jaarbasis bedroeg. De boekhandelaar kon desgewenst ook voor het bindwerk zorgdragen. Dit
bindwerk liet hij binnen zijn eigen bedrijf verrichten of hij besteedde het uit aan een
bindersatelier. In ieder geval diende de binder te beschikken over het plaatstempel
met het stadswapen dat op beide platten van de prijsboeken moest worden afgedrukt.
Dit stempel was meestal op stadskosten vervaardigd en was derhalve eigendom van
de stedelijke overheid, die het op haar beurt aan de boekbinder uitleende.

19 Zie art. i i van het hoofdstuk `Van de themata voor het examen, het examen, de prijzen en
promotiën' in Het nieuwe reglement en ordre voor de Latijnsche scholen uit 1728, opgenomen in:
A. Ekker, De Hieronymusschool te Utrecht. Tweede gedeelte, van 1636-1849 . Utrecht 186 4, 70.
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LUCHTMANS ALS BELANGRIJKE SCHAKEL IN
DE PRIJSBOEKENHANDEL
Gezien de specifieke inhoud van de prijsboeken zullen veel boekverkopers de gevraagde exemplaren niet altijd in voorraad hebben gehad. Hier doet zich de vraag
voor op welke wijze een boekverkoper in het bezit kwam van de gevraagde edities
van de auctores classici. De beantwoording van deze vraag vindt haar beperking in de
'.^ï

beschikbare gegevens, omdat van de adminis-

^v° ^

tratie van drukkers en boekverkopers in de zeventiende en achttiende eeuw zeer weinig is
overgeleverd. 20 Desondanks staat ons hier een
belangrijke bron ten dienste. Het betreft het
bewaard gebleven bedrijfsarchief van het
Leidse uitgevers- en boekhandelshuis Luchtmans (1683-1848). Dit bedrijf profileerde zich
eerst vooral als uitgeverij van wetenschappelijke werken. Zijn grootste roem dankte
Luchtmans dan ook aan zijn klassieke edities
cum notis variorum. In de loop van de tijd
bouwde Luchtmans een fonds op dat bestond
uit talrijke uitgaven van klassieke schrijvers
die ook bij uitstek geschikt waren als prijsboek, zoals Velleius Paterculus (ed. P. Burmannus II, 1719; ed. D. Ruhnkenius, 1779),
Julius Obsequens (ed. Fr. Oudendorpius,

1720), Pomponius Mela (ed. A. Gronovius,
1722; ed. 2a, 1 74 8; ed. 3a, 1 7 82), Valerius
Maximus (ed. A. Torrenius, 1 7 26), Phaedrus
(ed. P. Burmannus, 1727; van deze editie verschenen bij Luchtmans meerdere uitgaven),
Frontinus (ed. Fr. Oudendorpius, 1731; ed. 2a,
Titelpagina van een variorum-editie uit het fonds van

1 779), Nepos (ed. A. van Staveren, 1734; ed.

Luchtmans: Florus, Epitome rerum Romanarum. Ed. C.A.
Dukerus. Leiden 1744. (Haarlem, collectie Spoelder).

2a, 1 773 ), Florus (ed. C.A. Dukerus, ed. 2a,
1 744),

Suetonius (ed. Fr. Oudendorpius,

1 7 51), Justinus (ed. A. Gronovius, 1 7 6o) en
Eutropius (ed. H. Verheyk, 1 7 62). Een aantal van deze vooraanstaande tekstbezorgers was rector van een Latijnse school, zoals A. Torrenius (Leiden), A. van Staveren
20 Slechts in een enkel geval is het beschikbare materiaal onderzocht op de leverantie van
prijsboeken, zie bijvoorbeeld C. Esseboom, Onderwysinghe der Jeught. Onderwijs en onderwijstoe{icht in de 18e eeuw op het Eiland van Dordrecht. Utrecht 1 99 5, 3 88- 3 8 9 en 447-450. Het betreft een
inventarisatie op basis van bewaard gebleven boekhandelsfacturen van prijsboeken die door de
Dordtse boekverkoper Van Braam aan de Latijnse school te Dordrecht in de periode 175o t/m
1 784 zijn geleverd.
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(Leiden) en H. Verheyk (Amsterdam). Anderen waren als hoogleraar aan de Leidse
academie verbonden, zoals P. Burmannus II, Fr. Oudendorpius en A. Gronovius.
Over de standaard-oplagen van deze variorum-edities is vrijwel niets bekend.' Dit
geldt ook ten aanzien van de oplages van vergelijkbare edities die bij andere uitgevers
verschenen. Slechts in een paar gevallen zijn hierover nadere gegevens beschikbaar.
Zo had de door J. Emmenessius en P. Masvicius bezorgde, driedelige variorum-editie
van Vergilius die in 168o onder gezamenlijk adres van Jacob Hackius en Abraham
Wolfgang te Amsterdam verscheen, waarschijnlijk een oplage van 2 4 00 exemplaren.22
Verder is bekend dat de exemplaren van de bij voorintekening (per nominum subscrip-

tionem) uitgegeven Lucretius-editie van S. Havercamp (Leiden: Janssonii van der Aa,
1 7 25) een door Havercamp en Janssonii van der Aa ondertekende verklaring bevatten
dat van deze tweedelige editie 82o exemplaren waren gedrukt. 23 De gedichten van
Lucretius behoorden overigens niet tot de canon van favoriete prijsboeken en men
komt deze editie dan ook zeer zelden als prijsboek tegen.
In het Luchtmans-archief bevinden zich 3 2 boekverkopersboeken, waarin het
handelsverkeer met andere boekverkopers en uitgevers in de periode van 1697-1803
staat geadministreerd en negen particulieren-grootboeken, die lopen over de jaren
1702-1836.24
21 Mogelijk bevatten de drukkerskasboeken van Luchtmans nadere gegevens. In het algemeen
is er nog weinig onderzoek gedaan naar oplagecijfers. Men gaat uit van gemiddelden van 15002000 exemplaren. Een oplage werd in ieder geval bepaald door de potentiële winstkansen, zie
B.P.M. Dongelmans, `De betekenis van oplage', in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 1
(5994), 181-201. De veelvuldig als prijsboek uitgereikte Suetonius-uitgave van S. Pitiscus, die in
1690 bij Fr. Halma te Franeker verscheen, zou een oplage van 15.000 (!) exemplaren in tien jaar
hebben gehad, zie P.J. Buijnsters, Justus van Effen (1684-1735. Leven en werk. Utrecht 1 99 2, 29
(zonder bronvermelding).
22 P.G. Hoftijzer, `Zo vergaat de roem. Het einde van de Officina Hackiana', in: T. Croiset
van Uchelen, H. van Goinga (red.), Van pen tot laser. 31 Opstellen over boek en schrift aangeboden
aan Ernst Braches (.). Amsterdam 1996,16o-161,166-167. Zie over deze editie ook Schweiger,
Handbuch der classischen Bibliographie, 11 7 1. Emmenessius was van circa 1668-1670 rector te
Zwolle en van 167o-1678 te Leiden. In Zwolle werd deze editie aan het eind van de zeventiende
eeuw regelmatig als prijsboek uitgereikt (het werk van de oud-rector als lichtend voorbeeld
voor de jeugdige prijswinnaar), vgl. Spoelder, Prijsboeken, 354-356.
23 Deze in het Latijn gestelde verklaring staat achterin het eerste deel; ieder exemplaar is eveneens in het Latijn genummerd. Zie over deze editie C.P. Burger, `Een 18e-eeuwsche Lucretiusuitgaaf van 82o genummerde exemplaren', in: Het boek 20 (1931), 263-266; I.H. van Eeghen,
'Leidse professoren en het auteursrecht in de achttiende eeuw', in: Economisch-historisch jaarboek
24 ( 1 95 0), 179-208.
24 Het Luchtmans-archief wordt thans bewaard in de bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (Amsterdam, UB). De boekverkopersboeken, klantenboeken en andere bescheiden zijn beschikbaar op microfiche: International book
trade in the eighteenth century, 1697-1845. The Luchtmans archive, 2 dl: Part one: Booksellers
accounts, 1697-18o3; Part two: Private accounts and other documents, 1702-1845. Lisse 1995-1998.
Voor een inleiding tot het Luchtmans-archief zie I.H. van Eeghen, `Het archief van de Leidse
boekverkopers Luchtmans', in dl. 5-5 van haar De Amsterdamse boekhandel 168o-1725. Amsterdam 1978, 131-177. Zie voorts R. Smitskamp [e.a.], Luchtmans en Brill. Driehonderd jaar uitgevers
en drukkers in Leiden 1683-1983. Catalogus van de tentoonstelling gehouden van t september tot
t oktober 1983 in het Gemeente-Archief te Leiden. Leiden 1983.
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Verkoop bij Luchtmans gebeurde veelal op rekening, zodat bijna iedere afzonderlijke
verkoop van elke (bij name genoemde) klant geadministreerd werd. Bij nadere
beschouwing van deze klantenboeken kan men vaststellen dat Luchtmans een belang-
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rijke schakel in de prijsboekenhandel moet zijn geweest.
Deze conclusie is gebaseerd op

-

twee constateringen. Ten eer-

Leverantie van prijsboeken aan de Leidse rector A. van Staveren
ten behoeve van de najaarspromotie in 175o. (Amsterdam, UB,
Luchtmans-archief).

LEVERANTIES VAN LUCHTMANS AAN DE LATIJNSE SCHOOL
TE LEIDEN
De Latijnse school te Leiden kende in de achttiende eeuw al een lange traditie van
prijsboeken, die teruggaat tot 5586. In dat jaar werd een verzoek van rector Stochius
ingewilligd om geld voor prijzen ter beschikking te stellen. De Latijnse school van de
toen nog jonge academiestad Leiden (de universiteit dateert uit 1575) is hiermee de
eerste school in de Noordelijke Nederlanden waarvan het instellen van een prijsuitreiking op basis van archivalia gedocumenteerd is. De vroegst bekende rekening van
prijsboeken betreft een leverantie van dertien exemplaren door Louis Elzevier in
1593.25
25 Spoelder, Prijsboeken, 4-95.
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Aan de hand van de klantenboeken kan men een compleet overzicht krijgen van de
prijsboeken die Luchtmans in de achttiende eeuw aan de Latijnse school te Leiden
heeft geleverd. Voor de periode 1 7 02-1749 is men aangewezen op de particulierengrootboeken, toen de leveranties, gemiddeld twintig boeken per promotie, nog op
naam van de rector werden gedebiteerd. In 1 7 50 veranderde deze situatie en werden
de leveranties voortaan geadministreerd in een apart register, dat onder de aanduiding De praemia gelevert ten dienste der Latynsche schoolen der stede Leyden een
overzicht bevat van alle halfjaarlijkse leveranties in de jaren 1 7 50-18 34 . 26 Als een
representatief voorbeeld hiervan dient onderstaande leverantie op 7 september 1750
aan de rector A. van Staveren.27
Gelevert op ordre van de Hr. Rector A. van Staveren door S. en J. Luchtmans:
Philostratus Gr /La, in fol. postpapier en gebonden
in v.b. [= volle band] vergult en met linten

16:10

— idem, post. pap. ad idem

16:10

Gothofredus, Opera minora, fol. ad idem

16:-

Mythographi Latini, ed. Van Staveren 4°

10:-

Lucanus, ed. Oudendorpius, 4°

10:
9:-

Val. Maximus, ed. Torrenius, 4°
Florus, ed. Dukerus, 8°

5:

Pomp. Mela, ed. Gronovius, 8°

5:10
5:-

Florus, ed. Dukerus, 8°
Nepos, variorum-ed., 8°
Velleius Paterculus, variorum-ed., 8°
Phaedrus, ed. Burmannus, 8°
-, idem
Frontinus, ed. Oudendorpius, 8°
Erasmus, Colloquia, 8°
Tertullianus, ed. Havercampius, 8°
Seneca et Syrus Mimus, 8°

4:15
4: 5
4:4:3:15
4: 5
3: 6
3:

Cicero, Epistulae ad Quintum fratrem, 8°

3: 5

Caesar, ed. Oudendorpius, 8°

2:14

Schrijfprijzen:
Eutropius, 8°
Phaedrus, 8°
Tertullianus, 8°
Julius Obsequens, 8°

5:4:3: 6
2: 4
f 145: 5

26 Microfiches 256-21 7 . Met `Latynsche schoolen' wordt hier slechts één afzonderlijke Latijnse
school bedoeld. De term `Latynsche schoolen' was destijds de gebruikelijke benaming voor een
Latijnse school en was de verzamelnaam van de afzonderlijke scholae of klassen die de school
kende (vergelijk: `hij zit in het tweede school', dat wil zeggen in de tweede klas).
27 Microfiche 216, f. 5.
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In totaal gaat het om 2 3 exemplaren die in volgorde van boekformaat staan vermeld
(3 x folio, 3 x kwarto, 1 7 x octavo) en waarvan het eindbedrag een maand later op 6

oktober was ontvangen. Bij de folio-edities staat specifiek aangegeven dat ze in goudgestempelde banden met sluitlintjes zijn geleverd. Of het ad idem, dat wil zeggen op
dezelfde wijze gebonden, ook betrekking heeft op alle overige boeken is niet direct
duidelijk, maar waarschijnlijk is dat wel het geval. 28 Inhoudelijk gezien behoren alle
edities tot het ijzeren repertoire van prijsboeken. Het zijn uitgaven van Romeinse historieschrijvers als Caesar, Eutropius, Florus, Nepos en Velleius Paterculus, overige
Romeinse prozaschrijvers als Cicero, Frontinus, Valerius Maximus, Pomponius Mela,
Julius Obsequens, Tertullianus, de Mythographi Latini, en de Romeinse dichters Lucanus en Phaedrus. De humanisten zijn aanwezig met Erasmus, terwijl de enige
Griekse auteur een Grieks-Latijnse folio-editie `in postpapier' van Philostratus is.29
De folio-uitgave van de Opera minora van de Franse rechtsgeleerde D. Gothofredus
(1549-162I) zal bestemd zijn geweest voor een abituriënt die rechten ging studeren.
Winnaars in het schoonschrijven kregen ook een boek ten geschenke. 30 Blijkens de
vermelding van de tekstbezorger behoorde een gedeelte van de geleverde uitgaven in
ieder geval tot het Luchtmans-fonds: de Auctores Mythographi Latini, 31 Caesar, Florus, Frontinus, Phaedrus en Pomponius Mela. De overige edities zullen uit de eigen
magazijnvoorraad zijn aangevuld.
Om aan de vraag naar geschikte prijsboekedities te kunnen voldoen moet Luchtmans een aanzienlijke magazijnvoorraad hebben aangehouden. Deze voorraad kon
hij op peil houden met exemplaren uit zijn eigen fonds, terwijl hij verder op basis van
ruilhandel met collega-uitgevers de voorraad kon aanvullen. Bovendien zullen de
vele boekenveilingen die in Leiden plaatsvonden er zeker toe hebben bijgedragen dat
Luchtmans voortdurend over een voldoende voorraad edities beschikte om zijn particuliere klanten en collega-boekverkopers de verlangde prijsboeken te kunnen leveren. 32 Een onderscheid tussen een `nieuw' en een `oud' exemplaar (in de zin dat het
28 De boeken zullen in opdracht van Luchtmans in een Leids boekbindersatelier zijn gebonden.
Deze binderij, waarvan de naam niet bekend is, verzorgde in de achttiende eeuw ook het
bindwerk van prijsboeken voor de Latijnse scholen in Alkmaar, Brielle, Gouda, Harderwijk,
Heusden, Nijmegen, Schiedam en soms ook 's-Gravenhage. Deze binderij wordt aangeduid als
de Collierbinderij, genoemd naar een met voorliefde gebruikt rolstempel, zie J. Storm van
Leeuwen, `De prijsband in Nederland: een toetssteen', in: C. Coppens, De prijs is het bewijs.
Vier eeuwen pasboeken. Leuven 1 99 1, 24 -25; Idem, `It glitters and is more than gold. Fore-edge
paintings in the Dutch Royal Library', in: D. Pearson (ed.), `Fore the love of the binding'. Studies
in bookbinding presented to Mirjam Foot. Londen 2000, 230-232.
29 De toevoeging `postpapier' is een technische term die betrekking heeft op de kwaliteit van
het papier waarop het boek is gedrukt.
30 Voor deze schrijfprijzen had men een speciaal wapenstempel, waarop het Leidse stadswapen, twee schrijfveren en een lauwerkrans staan afgebeeld, zie Spoelder, Pasboeken, 626 en
plaat xxviii. Daarnaast werden in Leiden tot 1 7 58 ook zilveren pennen als schrijfprijs uitgereikt
(Ibidem, 197).
31 Ed. A. van Staveren, Leiden: S. Luchtmans/Amsterdam: Joh. Wetstein en G. Smith, 1742.
32 Zie H. van Goinga, `Het lange leven van het boek: Leidse publieke boekenveilingen 1 72118o5 en de tweedehands boekhandel', in: H. van Goinga, Alom te bekomen. Veranderingen in de
boekdistributie in de Republiek 1,720-1800. Amsterdam 1999,183-206.
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reeds in omloop was geweest) speelde hierbij geen rol van betekenis. Nog in de negentiende eeuw was de vraag naar de tijdloze variorum-edities zo groot, dat het wel
voorkwam dat een boek van zijn oorspronkelijke band werd ontdaan om ten behoeve
van een Latijnse school als prijsboek te worden herbonden. 33 Deze situatie verklaart
dan ook dat vanaf het eind van de achttiende eeuw het verschil tussen het jaar waarin
het betreffende prijsboek was gedrukt en dat waarin het feitelijk als prijs werd uitgereikt, steeds groter werd. Een discrepantie van meer dan een eeuw was bepaald niet
uitzonderlijk."
LEVERANTIES VAN LUCHTMANS AAN RECTOREN ELDERS
In de particulieren-grootboeken komen, zoals hierboven vermeld, de namen van verschillende rectoren voor die prijsboeken voor hun school op eigen naam kochten. Een
aardig voorbeeld met een voorgeschiedenis is in dit verband Jacob Oliphant, van
1786-1806 rector van de Latijnse school te 's-Hertogenbosch. Al vanaf de tweede
helft van de achttiende eeuw moesten de Bossche boekverkopers concurreren met

Instructie van de Rotterdamse rector
J.H. Dreux aan zijn boekhandelaar
betreffende de leverantie van prijsboeken
voor de promotie op 5 maart 1787.
(Haarlem, collectie Spoelder).

33 Zie voor een dergelijke vorm van remboitage Spoelder, Prijsboeken, 394-396.
34 Spoelder, Prijsboeken, 383-386.
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hun Hollandse collega's. Oorzaak hiervan was het feit dat ondanks duidelijke prijsafspraken tussen de school en de leverancier (de Bossche boekhandelaar Palier) het
jaarlijkse budget van tweehonderd guldens, inclusief het binden, regelmatig werd
overschreden, ook al legden ouders soms zelf het `surmontant' bij, wanneer zij voor
hun kind een kostbaarder boek wilden. In 1 7 51 was het geduld van scholarchen op en
lieten zij een lijst opstellen van allerlei geschikte prijsboeken. Deze lijst stuurden zij
naar enkele boekverkopers in Holland `ten eynde deselve daarbij stellen de naaste
prijsen, waarvoor sij voors. boeken ongebonden aannemen te leveren'. 35 Alleen het
bindwerk mocht dus nog door Bossche binders worden verzorgd. 3ó In de klantenboeken over de jaren 1786-1793 valt precies na te gaan welke boeken rector Oliphant
twee keer per jaar bij Luchtmans bestelde. Ook deze leveranties geven telkens hetzelfde beeld te zien. Zo omvatte de leverantie van 18 juli 1 786 achttien boeken met
onder meer variorum-uitgaven uit het Luchtmans-fonds van Caesar, Eutropius, Justinus, Phaedrus en Pomponius Mela, het geheel ten bedrage van f 8o:1 i, voldaan op 10
februari 1787.'
LEVERANTIES VAN LUCHTMANS AAN BOEKVERKOPERS
Blijkens de boekverkopersgrootboeken kochten boekhandelaren verspreid over de gehele Republiek bij Luchtmans boeken om deze als p ri jzen aan de plaatselijke Latijnse
school te kunnen leveren. In deze grootboeken werd weliswaar niet specifiek vermeld
dat het om prijsboeken ging, maar hiervan is zeer waarschijnlijk sprake wanneer de
bestelling een typisch `profiel' van edities betreft die tot het vaste repertoire van prijsboeken behoren. Dit is bijna zeker het geval, wanneer een gelijksoortige leverantie
twee keer per jaar plaatsvond, telkens omstreeks het tijdstip van de halfj aarlijkse prijsuitreiking in de desbetreffende stad. Wanneer voorts uit andere bron bekend is dat de
desbetreffende klant van Luchtmans als plaatselijk boekverkoper op dat moment de
prijzen aan de school leverde, kan men er zeker van zijn dat het bij de desbetreffende
leverantie in het grootboek ging om boeken ten behoeve van een prijsuitreiking.
De leveranties aan de Rotterdamse boekhandelaar Nicolaas Smithof illustreren
deze gang van zaken. Toen in 1737 te Rotterdam de Wed. Bos, leverancier van de
prijsboeken voor de Latijnse school, was overleden, besloten curatoren leverantie te
sullen confereren op de persoon van den boekverkoper Nicolaas Smithof, indien hij
of lidmaat van de Gereformeerde kerk was, of de Gereformeerde religie toegedaan
was'. 38 Smithof voldeed kennelijk aan deze voorwaarde en kreeg nu de leverantie van

35 Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Stadsresolutiën, 12 4, f. 209 e.v., 16 juni 1751.
36 Zie voor een voorbeeld van dit bindwerk de Eutropius-editie van H. Verheyk (Leiden:
Luchtmans, 1 762) die W. Leemans blijkens de door rector Oliphant ondertekende prijsopdracht
na het winterexamen van 1789 ontving (Amsterdam, UB, collectie Oldewelt N tot).
37 Microfiche 170, f. 83.
38 J. Spoelder, `Over prijzen en promotie op de Latijnsche Erasmiaansche Schole', in: N. van
der Blom [e.a.], Grepen uit de geschiedenis van het Erasmiaans Gymnasium 1328-19.78. Rotterdam
1978, 114.
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de prijsboeken gegund. Het is bekend welke titels in die jaren in Rotterdam als prijzen
werden uitgereikt. In 1737 was Joannes Jens, rector van 1 7 1 9-1 7 52, door curatoren
verzocht een lijst op te stellen van geschikte en betaalbare prijsboeken. Het gaat hier
zeer waarschijnlijk om de lijst, die men in het handschrift van Jens op het voorschutblad van het bewaard gebleven Album Discivulorum onder het kopje `Praemia vulgo
dari solita' (`Beloningen die gewoonlijk worden gegeven') aantreft. 34 Deze lijst bevat
een overzicht van ruim 5o titels/auteurs die naar boekformaat zijn gerangschikt.
Sommige titels die na verloop van tijd kennelijk niet meer voorhanden waren, werden doorgestreept en andere titels zijn later toegevoegd. Om in het bezit te komen
van de gewenste edities deed Smithof ook zaken met Luchtmans. Dit blijkt in ieder
geval uit leveranties in de jaren 1737-1745, toen telkens tegen de tijd van de halfj aarlijkse promotie in februari en augustus door Smithof acht a tien boeken werden gekocht. 40 De inhoud van deze boeken weerspiegelt duidelijk het profiel van geijkte
prijsboeken, zoals blijkt uit de leverantie van 8 augustus 1738:
1 ex. Cave, Historia litteraria, fol.

8:10

1 ex. Philostratus Gr./Lat., fol.

9:10

1 ex. Casaubonus, Epistolae, fol.

5:10

1 ex. Val. Flaccus, ed. Burmannus cum effigie

6: 4

2 ex. Val. Maximus, ed. Torrenius, 4o

12:16

1 ex. Silius Italicus, ed. Drakenborgius, 4o

6:14

2 ex. Florus, ed. Dukerus, 8°

7:-

1 ex. Minucius Felix, ed. Gronovius, 8°

2:-

2 ex. Cantelius, De republica Romana, l2°

2: 8

Al deze titels, gerangschikt naar boekformaat, komen ook voor op de door rector
Jens opgestelde lijst. De boeken zullen door Luchtmans niet als kant en klare prijsboeken zijn geleverd. Dit verklaart onder meer het prijsverschil tussen de exemplaren
van de tweetalige folio-uitgave met werken van Philostratus, die in 1 75 o te Leiden
aan rector Van Staveren `vergalt en met linten' werd geleverd voor f 16:10 per exemplaar (zie boven), terwijl Smithof voor hetzelfde boek f 9 :10 in rekening werd gebracht. Bovendien moet men er rekening mee houden dat Smithof ook een boekverkoperskorting zal hebben genoten. Het is verder niet bekend in hoeverre de boeken in
ongebonden staat, dat wil zeggen in losse vellen werden geleverd of dat het ging om
exemplaren waarvan de vellen gevouwen en ingenaaid waren. Smithof zal de boeken
hebben laten binden en bestempelen met het Rotterdamse stadswapen. Van dit bindwerk kunnen wij ons een indruk vormen, omdat de vindplaats van een in 173 8 uitgereikte Florus-editie van C.A. Dukerus (Leiden: Joh. van der Linden, 1 722) kon
worden achterhaald: het was een prijs voor Th. J. van der Hoeven, uitgereikt na het
zomerexamen van 1738 ter gelegenheid van zijn bevordering als secundus van de der39 Spoelder, Prijsboeken, 311-312 (met afb.), 769-771.
40 Microfiches 075, f. 281; o86, f. 084.
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de naar de vierde klas. Dit exemplaar bevindt zich tegenwoordig in de collectie Oldewelt, de grote verzameling prijsboeken in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.41
Tot dezelfde collectie behoort ook een exemplaar van de vermelde folio-uitgave van
G. Cave, Scrip
'

ecclesiasticorum historia literaria (Keulen 1 720), dat enkele jaren

later in 174 1 aan Antonius van den Os bij zijn promotie ad Academiam werd uitgereikt.42
Een tweede voorbeeld betreft leveranties aan de Zwolse boekhandelaar Simon
Clement in de jaren 1756-17 5 9 . Jaarlijks kocht Clement in maart of april bij Luchtmans zes a acht exemplaren van telkens dezelfde edities. Het gaat om folio-uitgaven
met werken als Thesaurus eruditionis scholasticae van Bas. Faber, Chronicon van E.
Simsonius, kwarto's als Rosinus' Antiquitates Romanae en Aelianus' Varia historia (ed.
A. Gronovius), en octavo's als Suetonius (ed. Oudendorpius) en Valerius Maximus
(ed. A. Torrenius). Al deze uitgaven werden in dezelfde tijd te Zwolle ook als prijsboek uitgereikt, zoals blijkt uit de vermelding in het Album studiosae iuventutis scholae
Swollanae, het aantekeningenboek waarin staat geadministreerd welke prijsboeken in
de periode 16 47-1864 te Zwolle werden uitgereikt. 43 Anders dan zijn collega Smithof
kocht Clement de boeken bij Luchtmans slechts eenmaal per jaar in maart of april.44
Omdat in Zwolle jaarlijks precies tien prijsboeken werden uitgereikt, beschikte Clement met zijn bestelling bij Luchtmans van circa acht boeken in beginsel nog niet
over voldoende exemplaren en zal hij de nog ontbrekende boeken elders betrokken
hebben.

TOT BESLUIT
Bij de distributie van de zeker 4 5.000 boeken met Latijnse en Griekse teksten die in de
achttiende eeuw als prijzen op Latijnse scholen zijn uitgereikt, heeft Luchtmans een
belangrijke rol gespeeld. Blijkens de klantenboeken kocht een aantal rectoren de prijsboeken direct bij Luchtmans, terwijl verschillende boekverkopers uit de Republiek
met Luchtmans zaken deden om aan de vraag naar de gewenste variorum-edities van
klassieke schrijvers te kunnen voldoen. Een gedetailleerde analyse van Luchtmans'
klantenboeken kan deze gang van zaken scherper in beeld brengen en een nieuw licht
werpen op het nog nauwelijks onderzochte terrein van de handel in prijsboeken. Dit
is een tijdrovend karwei, omdat de klantenboeken nog maar gedeeltelijk door middel
van indices toegankelijk zijn. Behoudens contemporaine registers per deel bestaat er
slechts een index op de boekverkopers-grootboeken over de periode 16 97-1 760. De
boeken met leveranties aan particulieren zijn nog in het geheel niet ontsloten. Om een
goed beeld te krijgen van Luchtmans' leveranties aan rectoren, moet men voorts kunnen beschikken over een zo volledig mogelijke naamlijst van alle rectoren uit de acht41 Signatuur: Oldewelt N 14o.
42 Signatuur: Oldewelt F 15. Zie voor de bespreking van de prijsopdracht in dit exemplaar
Spoelder, Prijsboeken, 219-220.
43 Gemeentearchief Zwolle, Archief Latijnse School, nr. 34.
44 Microfiche 148, f.

129

220

en f. 23o.

LUCHTMANS ALS DISTRIBUTEUR VAN PRIJSBOEKEN

tiende eeuw met vermelding van plaats en tijd van hun werkzaamheid. 45 Mocht een
boekhistoricus het Luchtmans-archief nader willen onderzoeken naar het koopgedrag van particulieren, dan moet hij rekening houden met het gegeven dat het bij
bepaalde leveranties om prijsboeken ging, zonder dat dit met zoveel woorden staat
aangegeven.4ó Ten slotte is door het ontbreken van nadere gegevens de interessante
vraag in welke mate Luchtmans bij het vaststellen van een oplage mede rekening
hield met de te verwachten afzet op de lucratieve prijsboekenmarkt, moeilijk te beantwoorden.

45 Zolang een dergelijk overzicht niet voorhanden is, blijft men veelal aangewezen op de
lijsten van rectoren die in de geschiedschrijving van afzonderlijke Latijnse scholen doorgaans
staan vermeld.
46 Voor boekaanschaf bij Luchtmans door particulieren in de periode 1801-1812 zie A. Smilde,
`Lezers bij Luchtmans', in: De negentiende eeuw 1 4 (1990),1 47-158; hierin geen speciale aandacht
voor Luchtmans als leverancier van prijsboeken.
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JOSÉ DE KRUIF

HET NUT VAN DE KENNIS DER PRIJZEN
VAN OUDE BOEKEN
DE BOEKENPRIJS IN DE

NEGENTIENDE EEUW
Een prijs is de som geld waarvoor goederen (prijs stricto sensu), diensten (loon) of
roerend en onroerend kapitaal (rente en pacht), verworven kunnen worden. Hij komt
tot stand door vraag en aanbod, eventueel beïnvloed door een overheidsingreep, zodat
de prijs in het snijpunt van het economisch en maatschappelijk leven staat en haast als
een barometer ervan kan worden gehanteerd.2

V

oor de meeste mensen behoeft de juistheid van het bovenstaand citaat waarschijnlijk geen betoog. Prijzen zijn een centrale indicator
omdat ze kunnen fluctueren als gevolg van uiteenlopende ontwikke-

lingen. Ze kunnen veranderingen in productiekosten, vraag en aanbod, conjuncturele
omstandigheden en distributiemogelijkheden weerspiegelen. Boekenprijzen zijn hierop geen uitzondering en vormen het snijpunt van de tot cliché geworden trits van
productie, distributie en consumptie. Het is vermoedelijk deze centrale rol die Van
Selm ertoe bracht een overzicht te geven van hetgeen bekend is over de voorgeschiedenis van de vaste winkelprijs. 3 Hij wees erop dat een samenhangend beeld van de
historische ontwikkelingen van de boekenprijs node gemist wordt. Op de oproep van
1 Het eerste deel van deze titel is ontleend aan Frederik Muller: F. Muller, `Het nut van de
kennis der prijzen van oude boeken', in: Nieuwsblad voor den boekhandel (1868), 368-377. Dit
artikel is de presentatie van een deel van de voorlopige onderzoeksresultaten van een door
NWO gefinancierd postdocproject. De hierna volgende tekst was niet tot stand gekomen
zonder de hulp van Hannie van Goinga die mij zonder aarzelen alle gegevens die zijzelf verzamelde over de geschiedenis van de boekenprijzen overhandigde. Een deel van de seriële data is
verkregen uit de databestanden voor het postdocproject. De opbouw van die bestanden was onmogelijk geweest zonder de hulp van Cees van den Berg van de Koninklijke Bibliotheek en
Teunis van Lopik, beiden zeer behulpzaam bij het bewerken van `de Saalmink'. Anton Bossers
en Ariane Swets adviseerden bij het gebruik van PICARTA. Wout Visser gaf toestemming gebruik
te maken van zijn doctoraalscriptie. Joost Kloek en Gert-Jan Johannes lazen eerdere versies van
dit artikel, van hun commentaar is dankbaar gebruik gemaakt.
2 R. van Uytven, `Prijsgeschiedenis', in: H. Baudet, H. van der Meulen (eds.), Kernproblemen
der economische geschiedenis. Groningen 1978, 64.
3 B. van Selm, `Uit de voorgeschiedenis van de vaste winkelprijs', in: Idem, Inlichten en verge.Tichten. Zes beschouwingen over het onder {oek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel.
Amsterdam 1 992, 46-62, 48.
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Van Selm zijn echter tot op heden nauwelijks reacties gekomen, zodat we maar heel
karig zijn ingelicht over historische boekenprijzen en dus ook vrijwel niets weten
over de relatie tussen het thema van dit jaarboek, de boekdistributie, en boekenprijzen in het verleden.
Dat er in het heden de nodige samenhang is, blijkt uit de felle controverse rond
de vaste prijs waarmee de uitgeversbranche de eenentwintigste eeuw inging. Deze
vaste winkelprijs, waarbij de producenten een groot aantal wederverkopers een verkoopprijs voorschrijven, zal vermoedelijk dankzij het verbod op kartelvorming over
enkele jaren het veld moeten ruimen. Intussen wordt het boekenprijskartel nu alvast
ondergraven door vanuit België opererende internetslimmeriken als de mensen van
Proxis. 5 Uit de tegenstand die alternatieve distributeurs als Proxis oproepen, blijkt
dat een nieuw distributiekanaal als internet misschien wel een effectievere anti-kartelwerking heeft dan welke overheidsbeslissing ook. Tegenstanders van vrije prijzen
verwachten bovendien dat het loslaten van de vaste winkelprijs op zijn beurt sommige genres' nieuwe distributiekanalen zal instuwen. Zij voorzien een bestsellerrekje bij
de supermarkt, waarin wel het verzameld werk van Lulu Wang maar geen avant-gardeliteratuur te vinden zal zijn.
Zoals gezegd is er tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar de historische boekenprijzen. Voor zover er aandacht aan prijzen besteed wordt, is dat meestal als
plichtmatig aangestipt verschijnsel bij een betoog over een ander onderwerp. Wanneer de historische prijs wel serieus in het onderzoek wordt betrokken, dan is dat
veelal uitsluitend in de functie van drempel voor (minder kapitaalkrachtige) consumenten.
In dit artikel staat de negentiende-eeuwse boekenprijs centraal, maar de functie
van de prijs als consumentendrempel zal slechts zijdelings aan de orde komen. Eerder
wordt een brede eerste exploratie beoogd van wat er te achterhalen is met de ter beschikking staande bronnen. In hoeverre is het mogelijk een antwoord te geven op de
vraag naar een samenhangend beeld van de historische ontwikkelingen van de boekenprijs? Aan de hand van een inventarisatie van de boekenprijzen in twee peiljaren
zal een eerste indruk worden gegeven van het vermoedelijke verloop van de prijstrend in de eerste en de tweede helft van de eeuw, in de context van wat recentelijk
bekend is geworden over de prijsontwikkelingen van overige consumptiegoederen.

Daarna wordt met behulp van kwalitatief bronnenmateriaal wat verder `ingezoomd' en wordt de prijspolitiek van de uitgevers als collectief belicht. Daarbij zal de
strategie van de in 1815 opgerichte Vereeniging ter bevordering van de belangen des
boekhandels (hierna verder aangeduid als `de Vereeniging') centraal staan. Boekenprijzen zijn echter niet alleen een fenomeen van jaartotalen en collectieven. Individuele uitgevers dienen te beslissen over de hoogte en de opbouw van de verkoopprij4 De op dit moment in Nederland geldende regels worden ook wel aangeduid met de term
collectieve verticale prijsbinding.
5 http://owas.proxis.be (9 oktober z000).
6 Genre is hier gebruikt in de algemene zin van categorieën boeken, dus niet in de zin van
literaire genres.
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zen. Daarom zal ten slotte worden geïnventariseerd hoe individuele uitgevers binnen
de ruimte die de Vereenigings-politiek hen bood, prijzen als verkoopinstrument strategisch konden inzetten.
PRIJZEN IN DE LITERATUUR EN IN DE BRONNEN
Zelfs de summiere informatie die over de geschiedenis van de boekenprijzen in de negentiende eeuw in een enkel verkennend artikel geboden kan worden, voorziet al in
een leemte. Want in de tot op heden beschikbare publicaties komen Nederlandse
boekhistorici soms niet verder dan globale opmerkingen zoals: `In 1862 was de gemiddelde prijs van een boek ongeveer een gulden'.' Deze overigens vaker opduikende gulden, figureert als mooi afgerond getal prettig in een tekst, maar zegt op zichzelf
niet veel. De obligate gulden krijgt meer reliëf als vermeld wordt, dat de helft van de
162o titels die voor het jaar 1862 in de desbetreffende bron vermeld stonden, een prijs
had van minder dan 75 cent.' Ruim 4 o% viel zelfs nog beneden de 5o cent. Inderdaad
waren boeken nog relatief duur, maar de spreiding van prijzen was zo ruim, dat één
enkel gemiddelde in dit geval maar weinig zicht geeft op de werkelijke situatie.
Brouwer is al genuanceerder, wanneer hij erop wijst dat de gemiddelde prijzen
per soort drukwerk sterk verschilden. Almanakjes, schoolboeken en pamfletjes kostten aan het eind van de achttiende eeuw slechts enkele stuivers, maar historische en
geografische boeken waren veel duurder. Hier wordt al duidelijker wat wij ons bij
historische boekenprijzen moeten voorstellen. Wel interpreteert ook Brouwer de boekenprijzen vooral in hun drempelfunctie: wat zeggen prijzen over wie welke boeken
kon kopen?
Ook besteedt Brouwer als een van de weinigen enige aandacht aan de tijd als factor; volgens hem was het door hem gesignaleerde patroon van dure en goedkopere
categorieën boeken halverwege de negentiende eeuw niet ingrijpend gewijzigd.'
Over lange-termijntrends zijn we verder eveneens slechts in grote lijnen geïnformeerd. Er is beschreven hoe de prijzen onder invloed van technische innovaties vanaf
185o begonnen te dalen. 10 Hoeveel goedkoper boeken precies werden, of er verschuivingen optraden in de prijzen voor verschillende categorieën titels, en of er fluctuaties waren in de kennelijk neergaande trend, is niet bekend.
De prijsverschillen tussen de genres en het verloop van de trend van de negen7 L. Kuitert, Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire series in Nederland 185o-z9oo.
Amsterdam 1993, 79-80.
8 Namelijk volgens de statistiek waaruit ook het gemiddelde van één gulden gehaald is, in:
A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, gedurende
de halve eeuw 183o-1880. Amsterdam 1887. Dl. 2, 735.
9 H. Brouwer, Lej en en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers

1.77.7-1849.

Leiden 1 995, 584, 263.
10 D. van Lente, `Drukpersen, papiermachines en lezerspubliek: de verhouding tussen technische en culturele ontwikkelingen in Nederland in de negentiende eeuw', in: Th. Bijvoet,
P. Koopman [e.a.] (red.), Bladeren in andermans hoofd. Over le {ers en leescultuur. Nijmegen 1996,
246-263.
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tiende-eeuwse prijzen zijn dus uitsluitend globaal beschreven. Over de precieze ontwikkelingen zijn we slecht geïnformeerd. Dit is voor een groot deel te wijten aan
problemen met de bronnen. Het is moeilijk om aan materiaal te komen, omdat gegevens over prijzen in bibliografische beschrijvingen meestal onvermeld blijven." De
gegevens die er wel zijn, zijn vaak onvolledig. De bewerking van grotere hoeveelheden data is bovendien arbeidsintensief. Pas met de komst van steeds geavanceerdere
computers en software wordt grootschalig onderzoek in seriële bronnen een haalbare
kaart.
In bijvoorbeeld veilingcatalogi en inventarissen zijn al vroeg seriële prijsgegevens
van boeken te vinden. Maar het beste materiaal stamt uit de negentiende eeuw. Dan
gaat de branche serieus werk maken van jaarlijkse overzichten van wat er op de markt
komt.' 2 De door Saakes in 1 79 0 gestarte lijst van nieuw uitgekomen boeken vermeldt
meestal ook de verkoopprijzen. Deze lijst is door Saalmink aangevuld met gegevens
uit andere gedrukte bronnen en met het materiaal van de Alfabetische catalogus van
de Koninklijke Bibliotheek en de Centrale catalogus. Zo ontstond de tot op heden
meest volledige systematische inventarisatie van titels die in de periode 1801-1832
verschenen. 13 Compleet is `de Saalmink' natuurlijk niet, maar de bibliografie biedt
een ruime dekking. 14 Uit deze bron zijn bij wijze van experiment de titels uit het jaar
1828 geselecteerd om te bewerken. De tweede bibliografische lijst die mogelijkheden
biedt, heet in de wandeling `de Brinkman'. Brinkmans eerste Alphabetische naamlijst

van boeken, plaat- en kaartwerken verscheen in 1858. Saalmink meldt dat steekproeven
de hypothese rechtvaardigen dat de dekking van de eerste Brinkman relatief hoog is.15
Brinkmans lijst was een blijvertje zodat een tweede testjaar, 1888, geselecteerd
kon worden. De uit de Saalmink en de Brinkman geselecteerde prijsgegevens over de
jaren 1828 en 1888 zijn de basis voor het verkennend onderzoek naar het prijsverschil
tussen de eerste en de tweede helft van de negentiende eeuw.' G Daarmee is dit na11 Dit is in het buitenland natuurlijk niet anders, zie bijvoorbeeld: S. Eliot, Some patterns and
trends in British publishing 1800-19z . Londen 1 994, 59.
12 J.J. Kloek, `1 januari 1 790: A.B. Saakes start de "Lijst van nieuw uitgekomen boeken".
De modernisering van het boekbedrijf', in: M.A. Schenkeveld-van der Dussen [e.a.] (red.),
Nederlandse literatuur. Een geschiedenis. Groningen 199 3 , 388-395.
13 L.G. Saalmink, Nederlandse Bibliografie 1801-1832. Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage. Houten 1993.
14 `De Saalmink' is niet op autopsie gebaseerd, dat zou ook erg veel werk geweest zijn, want
ze bevat ruim 32.000 uitgaven. Een controle door Visser van de vermeldingen van de uitgaven
van J.S. van Esveldt-Holtrop, leverde op dat negen van de 149 uitgaven van deze uitgever niet
in `de Saalmink' opgenomen zijn. Het betreft voor een groot deel ongedateerde uitgaven.
W. Visser, Nederlandse bibliografie 1801-1832 en uitgever J.S. van Esveldt-Holtrop of Wat is de
wenselijkheid van aanvullend onder{oek? Amsterdam 1994 . (Doctoraalscriptie UvA).
15 L.G. Saalmink, `Verantwoording', in: Idem, Nederlandse bibliografie 1801-1832.
16 Deze jaren zijn als eerste verder uitgewerkt voor het genoemde grotere onderzoek (zie
noot i) naar de ontwikkelingen in de negentiende eeuw en van deze jaren zijn dus ook de
prijsgegevens al beschikbaar. Voor de eerste uitwerking is gezocht naar jaren die ver genoeg uit
elkaar liggen om te mogen spreken van `eerste' en `tweede' helft van de eeuw, maar die buiten
notoir onrustige perioden vallen.
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drukkelijk geen onderzoek naar de prijzen van alle titels uit de desbetreffende jaren.
Voor zover de lijst Saalmink is samengesteld uit bibliotheekgegevens, vermeldt ze
geen prijzen. Brinkmans registratie van het aanbod leverde in zijn eigen tijd al de nodige meldingen op van ontbrekende gegevens. We weten dus niet van alle titels uit
deze jaren wat ze moesten kosten. Van welk deel van het aanbod de prijs ontbreekt,
werd geschat aan de hand van Saalminks lijst en voor 1888 aan de hand van de titels
die in PICARTA vermeld worden voor dat jaar. Uiteindelijk bleven voor 1828 43 o titels
van de 891 over voor analyse. Voor 1888 zijn dat er veel meer: van 1 3 66 titels van de
1899 uit 1888 bekende uitgaven zijn de prijzen bekend. Sommige categorieën titels
zijn op voorhand buiten beschouwing gelaten, omdat bekend was dat de desbetreffende categorie gegarandeerd sterk ondervertegenwoordigd was in het bestand
met titels waarvan de prijs bekend was. School- en kinderboeken en een groot deel
van de pamfletten zijn voorbeelden van categorieën die ontbreken om die reden. Er is
hier dus grotendeels gewerkt met de prijzen van het duurdere segment van het titelaanbod."
Niet alleen is maar een deel van het titelaanbod onderzocht, ook gaat het om twee
onderzochte jaren uit een gehele eeuw. Het zal duidelijk zijn dat de hiernavolgende
verkenning dan ook niet meer pretendeert te zijn dan een proefondervindelijke poging tot reconstructie. Zo'n proefneming biedt echter wel het voordeel dat niet alleen
inzicht kan worden verschaft in de tekortkomingen van de bronnen, maar ook uitzicht op nieuwe mogelijkheden om ze te interpreteren. In de volgende paragraaf
wordt gedemonstreerd hoe, ondanks de bronnenproblemen, toch een aanvang gemaakt kan worden met het reconstrueren van het prijsniveau van een groot deel van
het aanbod.
DE BOEKENPRIJS IN DE TIJD
Meestal wordt ervan uitgegaan dat de boekenprijs in de negentiende eeuw gedaald is.
Bekend is, dat in de negentiende eeuw een belangrijke verlaging van de productiekosten kan hebben plaatsgevonden. Dankzij innovaties als de papiermachine, de rotatiepers en vlakdruk kon veel efficiënter geproduceerd worden. De bevolking was
gegroeid van twee miljoen tot ruim vijf miljoen inwoners en het analfabetisme was
teruggedrongen. De mogelijkheden voor transport en dus voor fijnmazige distributie
werden steeds beter. Het is aannemelijk dat deze ontwikkelingen, die alle uitnodigden
tot hogere oplagen, inderdaad geleid hebben tot een daling van de prijzen.' Maar er
waren niet uitsluitend verlagingen van kosten. Omdat de lonen stegen, stegen de zetkosten mee. 19 Ook is niet bekend in hoeverre de diffusie van nieuwe illustratietechnie17 Overigens zijn de zeer goedkope religieuze traktaatjes wel in het bestand vertegenwoordigd, niet alle goedkope categorieën ontbreken dus. Verdere bijzonderheden over dergelijke
keuzen en het bronnenmateriaal in de bijlage.
18 D. van Lente, `Machines en lezers', in: H.W. Lintsen [e.a.] (eds.), Geschiedenis van de
techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving. Zutphen 1993. Dl. 2, 177-179.
19 D. van Lente, 0. de Wit, `Markt, innovatie en kostprijs: De Erven Bohn', in: Lintsen [e.a.],
Geschiedenis van de techniek in Nederland. Dl. 2 , 249-253.
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ken leidde tot meer geïllustreerde, en daardoor misschien toch nog weer wat duurdere boeken. Hetzelfde geldt voor de mogelijke effecten van professionalisering van auteurs (honoraria!) en het afschaffen van de kinderarbeid. De gestegen koopkracht ten
slotte, kan geleid hebben tot grotere afzetmogelijkheden voor het wat duurdere boek.
Hiervoor is betoogd dat een gemiddelde prijs weinig recht doet aan de historische
situatie. Wel is vergelijking van de gemiddelde prijs met het algemene prijspeil interessant. 20 Is de gemiddelde boekenprijs inderdaad belangrijk gedaald, zoals de technische innovaties doen verwachten, of hebben meer fraaie uitvoeringen en de gestegen
kosten van arbeid een prijsopdrijvend effect gehad? En hoe gedroeg de boekenprijs
zich ten opzichte van het algemene prijspeil? De gemiddelde prijs van het duurdere
boek dat hier onderzocht is, was in 1888 inderdaad lager geworden. In 1828 kostte
zo'n boek gemiddeld 1 72,7 cent tegen 15 7 ,8 cent in 1888, een daling van 8,5%.21
Geïndexeerde prijzen, waarbij dus rekening gehouden is met het invoeren van de
Gouden standaard in 187 5, laten zien dat de consumentenprijzen in het algemeen in
deze perioden waren gedaald met 9,5%.22 De boekenprijzen waren dus relatief nog
aan de hoge kant gebleven. Ten opzichte van de inkomensontwikkeling is het beeld
echter heel anders. Het inkomen per hoofd was, opnieuw rekening houdend met deflatie, in vergelijking met 1828 gestegen met 86, 3 %. Geen wonder dat in de steden een
steeds groter deel van het arbeidersinkomen na 188o werd besteed aan kleding,
schoeisel en diensten, in plaats van aan voedsel. 23 Wellicht heeft ook drukwerk een
steeds groter aandeel gekregen in dit pakket. Maar wie daarover een uitspraak wil
doen, zal zich moeten baseren op onderzoek naar de concrete aankopen van boekenconsumenten in deze periode. Zulk onderzoek is op dit moment niet voorhanden.
Bovendien is het de vraag welke soorten drukwerk door het hoger inkomen meer
verkocht zouden worden. Want de prijzen bleven natuurlijk sterk per genre verschillen. Uitgever Fuhri had in 18 4 6 al geschreven dat romans wellicht te duur waren.24
Inderdaad behoren romans in 1828 tot de duurdere boeken, maar interessant is ook
dat dit in 1888 niet anders is. In figuur 1 is het verschil tussen de gemiddelde prijzen
van diverse genres te zien.
20 Databestand nationale rekeningen http://nationalaccounts.niwi.knaw.nl/ (9 oktober
2000). Met dank aan Arthur van Riel die de nodige cijfers verstrekte en advies gaf. De interpretatie en synthese van de uitkomsten van het `Nationale rekeningen'-project is te vinden in:
J.L. van Zanden, A. van Riel, Nederland 1780-19 24 . Staat, instituties en economische ontwikkeling.

Meppel 2000.
21 Overigens is bij de berekening van dit gemiddelde uitgegaan van een bestand waaruit de 5%
hoogste en 5% laagste prijzen waren verwijderd. Deze vertekenden het algemene beeld waar het
hier om ging onevenredig.
22 Het invoeren van de Gouden standaard veroorzaakte deflatie. Zie hierover: Van Zanden,
Van Riel, Nederland ty8o-1914, 330-331.
23 Conform de Wet van Engel die zegt dat naarmate het inkomen lager is, een groter percentage daarvan wordt uitgegeven aan voedsel en vice versa. Van Zanden, Van Riel, Nederland zy8o19 14, 355-356.
24 K. Fuhri, Adres aan de boekverkoopers in Nederland. Beantwoording der prijsvraag, uitgeschreven door de Vereen. ter bevordering van de belangen des boekhandels.. Bestaat er verval of kwijning in
den boekhandel? Amsterdam 1846, 97.
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Figuur i Gemiddelde prijzen van een aantal categorieën lectuur
in 1828 en 1888.25
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Bronnen: Databestand samengesteld uit het jaar 1828 in L.G. Saalmink, Nederlandse
bibliografie 1801-1832 en Brinkmans Alphabetische lijst van boeken, landkaarten en
verder in den boekhandel voorkomende artikelen die in het jaar 1888 in het koninkrijk der
Nederlanden uitgegeven of herdrukt r ijn, benevens opgave van den uitgever, den prijs en
eenige aanteekeningen: voorts een lijst der overgegane fondsartikelen alsmede een wetenschappelijk register. Amsterdam 1889.

Zoals hiervoor betoogd, zijn gemiddelde prijzen niet altijd even informatief. Voor
een beter begrip van de verschillen tussen diverse genres, dient de figuur met de gemiddelde prijzen per genre naast de onderstaande figuur 2 gelegd te worden. Nu zijn
de titels verdeeld in drie prijsklassen, hoog, middel en laag geprijsd. Inderdaad vallen
bij bijvoorbeeld fictie en poëzie relatief veel titels in de hoge prijsklasse. Bij religieuze
teksten daarentegen, is het aantal laag geprijsde titels toegenomen.
Fuhri signaleerde niet alleen dat romans relatief duur waren, hij begon zelf in 1846
H.M. Langelaans Coquetterie niet in het voor romans gebruikelijke grootoctavo, maar
in goedkoper kleiner formaat uit te brengen. Zijn initiatief heeft niet overal navolging

25 Categorieën waarvan in Saalmink te weinig exemplaren beschikbaar om een betrouwbaar
gemiddelde op te leveren zijn in figuur i niet opgenomen.
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Figuur 2 Vergelijking van lage, hoge en middenprijzen voor diverse
categorieën in 1828 en 1888.26
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Bronnen: Zie figuur 1.
26 Van zowel 1828 als 1888 zijn de prijzen van het hele bestand genomen. Deze zijn vervolgens
in een laagste, middelste en hoogste deel verdeeld (dus: 1/3,1/3,1/3). Daaraan zijn de grenzen
ontleend voor wat als lage, midden en hoge prijzen beschouwd worden voor dat jaar. Voor 1828
vielen de limieten bij: tot 6o cent, tussen Go cent en f

2,12

en meer dan f 2,12. Voor 1888 bij tot

5 o cent, tussen 5o cent en f 1,90 en meer dan f 1,91.
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gehad, voor fictie geldt dat in 1888 nog bijna een kwart van de titels in grootoctavo is
uitgegeven, de helft in postoctavo en het overige kwart in diverse formaten, waaronder nog bijna 5% in kwarto. Fictie blijft een tamelijk hoog geprijsd genre.
Dongelmans beschrijft hoe het in de eerste helft van de negentiende eeuw de
ongeschreven regel was om poëzie uit te geven in grootoctavoformaat. Uitgever
Immerzeel brak als eerste met deze gewoonte, door de bestaande f 12,- kostende uitgave van Tollens aan te vullen met een uitgave in kleinoctavo die in zijn goedkoopste
vorm slechts f 2, 4 o moest kosten. Hierna zou het `Tollens-formaat' veel navolging
krijgen.' Ondanks de trend naar kleinere formaten, blijft poëzie het duurste genre,
ook f 2,4 o valt nog in de hoogste prijsklasse. Een zekere luxe bleef de gedichten dan
ook aankleven; poëzietitels zijn relatief vaak wat luxer uitgegeven en veelvuldig geïllustreerd.
De prijsstructuur voor natuurwetenschappen en toegepaste wetenschappen wijzigt wel enigszins. Maar voor de overige genres is de verhouding tussen relatief hoge
en relatief lage prijzen in 1888 niet wezenlijk veranderd. Deels zijn de hierboven gepresenteerde gegevens natuurlijk ook een weerspiegeling van de productiekosten.
Veel toneelwerk bijvoorbeeld bestond uit eenakters, kleine, dunne en goedkope boekjes. Deels ook raken we hier weer aan het thema van dit jaarboek. De zeer goedkope
religieuze traktaatjes, die in 1888 per honderd, vijfhonderd of zelfs per duizend stuks
met steeds hogere kortingen afgenomen konden worden, werden veelal via alternatieve distributiekanalen verspreid. De doelgroepen voor dit drukwerk bestonden
grotendeels uit bedeelde armen, catechisanten en weeskinderen. Voor hen werden
passende distributiemogelijkheden als diaconieën en damescomités benut. Kruseman
meldt hoe men met dergelijk drukwerk de boekhandel concurrentie aandeed.28
Voor de relatief dure fictie geldt eveneens dat hier misschien een verband is met
de wijze van distributie. Veel mensen zijn tot op de dag van vandaag niet geneigd romans meer dan één keer te lezen. Leesgezelschappen vervulden hier kennelijk een
functie. Zij maakten immers collectief gebruik van de relatief dure romans mogelijk.
In 1846 gebruikt uitgever Fuhri het bestaan van leesgezelschappen als argument om
te adstrueren dat het met de boekenafzet wel meevalt. `Er zijn 800 kapitale leesgezelschappen, minstens ioo leesbibliotheken en ioo leesinrigtingen, die tezamen meer dan
duizend kopers representeren'. 29 Met andere woorden: ook voor duurdere boeken is
er via deze wijze van distribueren wel voldoende afzet te realiseren. Het komt overigens vaker voor dat dure goederen in eerste instantie collectief worden aangekocht,
om pas later, wanneer de prijzen voldoende gedaald zijn, voor elk individueel huishouden bereikbaar te worden. Zo beschouwd zijn leesgezelschappen niet alleen een
sociaal-cultureel fenomeen, maar in economisch-historisch opzicht ook een consumenteninnovatie.
27 B.P.M. Dongelmans, Johannes ImmerTeel junior (1y66-184 1). Het bedrijf van een uitgeverboekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw. Amstelveen 1992,170-171.
28 Kruseman, Bouwstoffen. Dl. 1, 206; zie ook P. N. Holtrop, `Opwekking in grote oplage:
Het Nederlandsche godsdienstige traktaat genootschap', in: A.J. van den Berg [e.a.] (eds.),
Aspecten van het Réveil in druk. Zoetermeer 1998, 2 9-39, 37-38.
29 Fuhri, Adres aan de boekverkoopers in Nederland, 43.
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Andere relatief dure categorieën titels die meer een naslagfunctie hebben, zoals veel
beroepslectuur, werden noodzakelijkerwijs wel individueel aangeschaft. Deze aanname over het verband tussen genres en collectief dan wel individueel aanschaffen, laat
echter één eveneens dure categorie buiten beschouwing: poëzie werd, zo leert een
korte rondgang door de klantenboeken van Van Benthem, door leesgezelschappen
maar zeer mondjesmaat aangeschaft. 30 De Vries vermeldt dat de leners van het Haarlemse leesmuseum in het jaar 1885 voor ruim 6o% romans en korte verhalen leenden,
tegen 1o% voor toneel en poëzie samen. 31 Daarmee zou men op grond van de prijs,
gecombineerd met het feit dat leesgezelschappen voor poëzie minder belangstelling
aan de dag legden, kunnen aannemen dat poëzietitels tot de bewaarboeken behoorden, boeken die men leest en herleest en om die reden niet collectief aanschaft. Ook
de status van dichtbundels als cadeauartikel kan een motief geweest zijn om ze fraai
uit te voeren.32
Het is heel verleidelijk om bovendien te constateren dat `stuiverromans' niet voor
niets werden aangeduid met een verwijzing naar hun prijs en dat in tegenstelling
daarmee de reputatie van dure romans even eerbiedwaardig was als de hoogte van
het bedrag dat ze moesten kosten. Leesgezelschappen schaften inderdaad voor een
groot deel fictie aan. De teloorgang van diezelfde leesgezelschappen in het begin van
de twintigste eeuw is recentelijk voor een deel geweten aan het dalen van de boekenprijs. 33 Een uitspraak over de houdbaarheid van die stelling is echter alleen mogelijk
na verder onderzoek naar de boekenprijzen van andere jaren.
Kruseman noemde boeken een `artikel van weelde ' toen hij het over de periode
halverwege de negentiende eeuw had. De hier uitgevoerde, zeer beperkte sondering
in de jaren 1828 en 1888 levert de hypothese op dat boekenprijzen gewoon `meebewogen' met de overige consumentenprijzen en ten opzichte daarvan zelfs een relatief
duur artikel bleven. Van een extra veel lagere prijs is in 1888 nog niet zoveel te merken. Vergelijken we het prijsverloop echter met het sterk stijgende inkomen per hoofd
van de bevolking, dan moeten vooral goedkopere boeken voor veel meer mensen een
bereikbaar artikel zijn geworden. Toch behoorden vooral categorieën als religie, toneel en teksten van nieuwe wetten en reglementen 34 in 1888 nog steeds tot de goedkope categorieën boeken. Lezers met lagere inkomens bleven dus wellicht aangewezen
op aloude ijzeren genres en goedkope leenbibliotheken.

30 Volgens de klantenboeken 1807-180 9 werd 8,5% van de verkochte Nederlandstalige poëzie
door leesgezelschappen aangeschaft. In de jaren 1847-1849 was dit maar weinig veranderd 8,4%
van deze categorie ging toen naar leesgezelschappen. Met dank aan Gerard Schulte Nordholt,
Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt voor inzage in het materiaal.
31 B. de Vries, `De roman Lidewijde en de burgerlijke leescultuur', in: Tijdschrift voor sociale
geschiedenis 2 5 (1999),129-156,148.
32 `In de laatste maand van het jaar, bij St. Nicolaas en nieuwjaar is het een wedstrijd tusschen
de pracht-almanakken en dichtbundels, waarbij uitgever en debitanten goede zaken doen.'
Kruseman, Bouwstoffen. Dl. i, 46o.
33 Zie De Vries, `De roman Lidewijde' , 129-156, 152.
34 De laatste categorie is in de figuren te vinden onder sociale wetenschappen en recht.
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De kwantitatieve bronnen die gebruikt zijn om het algemene prijspeil van boeken te
reconstrueren voor de jaren 1828 en 1888 laten de onderzoeker in het ongewisse over
de strategische uitgangspunten van uitgevers die een beslissing moesten nemen over
de hoogte van de prijzen die zij zouden rekenen. Kwalitatieve bronnen hebben het
niet te onderschatten nadeel dat de nadruk ligt op uitzonderingssituaties. Er is een
zeer menselijke voorkeur voor het vermelden van extreem hoge en extreem lage prijzen en perioden van duurte en schaarste, dan wel inferieure producten en prijsbederf.
Met kwantitatieve gegevens heeft men van dit soort vertekeningen veel minder hinder. Echter, alleen kwalitatieve bronnen bevatten sporen van de motivatie van uitgevers voor het entameren van bepaalde prijsstrategieën. Het is dan ook interessant om
aan de hand van kwalitatieve bronnen eens te bezien hoe het collectief van uitgevers
hun boeken van verkoopprijzen voorzag.
DE PRIJZEN VOLGENS DE VEREENIGING
Een uitgever kan zijn publiek via advertenties rechtstreeks toespreken, maar dient
bij daadwerkelijke verkoop in een grotere regio voor een adequate distributie gebruik
te maken van collegae en in de negentiende eeuw in toenemende mate van debitanten. Deze taakverdeling en de verfijning van het distributiesysteem roepen als vanzelf
de behoefte op om de debitanten een prijs voor te schrijven. Alleen dan is het bijvoorbeeld mogelijk om in advertenties alvast een winkelprijs te noemen. Ook de
commissiehandel gaf uitgevers vermoedelijk de mogelijkheid om eisen te stellen aan
debitanten. Dezen ontvingen graag commissiegoed, dit gaf hen de mogelijkheid snel
een behoorlijk assortiment samen te stellen.
Volgens Van Selm bestond er onder invloed van de opkomende commissiehandel
en de groeiende praktijk van het afleveren van vooraf ingenaaide boekblokken, in
plaats van losse vellen, inderdaad vanaf de achttiende eeuw een tendens naar door de
uitgevers vastgestelde uniforme eindprijzen. In de negentiende eeuw werd deze ontwikkeling versneld door het in gebruik raken van oplagen die inclusief uitgeversband
in de handel kwamen.35 Wellicht zijn bibliografische lijsten zoals die van Saakes en
Brinkman op zichzelf ook een stimulans geweest voor het hanteren van gelijke verkoopprijzen. Uit het onderzoek naar de klantenboeken van de Middelburgse boekhandelaar Van Benthem is bekend dat de `Saakes' ook aan particulieren verkocht
werd. 3G Inderdaad zegt Kruseman dat `de uitgever de prijs bepaalt'. En Van der Meulen bericht dat de leden van de Vereeniging zich verplicht hadden hun boeken slechts
één maal per jaar tegen een verminderde prijs te verkopen. 37 Anderzijds waren er
diverse krachten die even hard zaagden aan de stoelpoten van een uniform prijssysteem.
35 Van Selm, Inrichten en vergezichten, 56-58.
36 Vriendelijke mededeling van Joost Kloek. In de jaren 1807-1809 bleken inderdaad diverse
klanten de naamlijst elk jaar gekocht te hebben. Gegevens Van Benthem klantenboeken 18071809.
37 R. van der Meulen, De boekenwereld. Theorie en practijk van den boekhandel. Leiden 1883, 57.
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Een uitgever die wilde dat zijn titel overal voor dezelfde prijs van de hand ging, kon
verwachten tegengewerkt te worden door collegae, door postmeesters, door Belgen
en door debitanten. 38 Van de collegae had men veel te vrezen. De Vereeniging had
bepaald dat boeken nooit verkocht mochten worden onder de vastgestelde prijs.39
Maar sommigen waren inventief in het ontduiken van die bepaling, zoals de firma
Canongette & co die in de jaren veertig deze bepaling ontdook met Franstalige boeken. Canongette kon zijn lage prijzen bereiken door een schakel van de distributieketen over te slaan. Hij richtte zich via advertenties over de hoofden van de debitanten
heen rechtstreeks tot het publiek. Dat was op zichzelf zeker niet ongebruikelijk. Ongewoon was wel om hetzelfde te doen met de verkoop. Canongette passeerde de debitanten eenvoudigweg, hij handelde vaak rechtstreeks met het publiek en betaalde dus
ook geen boekverkopersrabat.4o
Postmeesters hadden als lagere ambtenaren een karig traktement. Het lage inkomen werd nogal eens aangevuld met de verkoop van kranten, tijdschriften en ook
boeken. Zij konden goedkoper werken door een besparing op distributiekosten; ze
waren vrijgesteld van portokosten en konden door gebruik van het posterijnetwerk
snel leveren. De klachten van de Vereeniging over deze oneerlijke concurrentie bleven jaren zonder effect. In de verte doen de postbeambten wel denken aan Proxis.
Net als de internetwinkel konden zij zich onttrekken aan de kartelpolitiek van de gezamenlijke uitgevers door via alternatieve distributiekanalen goedkoper en bovendien
sneller te leveren. En men had het binnen de Vereeniging toch al niet begrepen op leveranciers die geen lid waren. Nog in 1838 had men gepoogd alle leden een verklaring te laten tekenen dat men geen buitenlandse boeken zou verkopen. Het ging om in
Emden en in Lingen uitgegeven titels. Niet dat ze zoveel goedkoper waren, maar
waar er één schaap over de dam was, zouden misschien allerlei buitenlandse, wel
goedkoop werkende nadrukkers, volgen.
De Belgen deden inderdaad aan nadrukken en hadden met hun goedkope waar
lange tijd de Franstalige markt bestookt. Dit gebeurde overigens met steun van
Willem I, die aandelen nam in de oprichting van papierfabrieken, drukkerijen en
uitgevende vennootschappen in deze regio. Na de afscheiding van België nam deze
productie nog aanzienlijk toe. Er ontstond een prijzenoorlog, waarbij de nadrukkers
elkaar bestookten met steeds lagere prijzen. Uiteindelijk sloot Frankrijk verdragen met
een aantal landen, waarbij voorzien werd in een verbod van wederzijdse nadruk. In
1854 kwam zo'n verdrag met België tot stand. 41 Omdat de Belgen ook Nederlandstali-

ge titels tot hun werkterrein waren gaan rekenen, drong de Vereeniging aan op een
soortgelijke regeling tussen Nederland en België. Deze kwam in 185 9 tot stand, maar
niet dan nadat werken van populaire auteurs als Tollens, Van Alphen, Beets en Van
38 Dat de belangen van debitanten en uitgevers niet altijd op een lijn lagen, blijkt ook uit het
uiteindelijk oprichten van twee verschillende bonden. Eén voor uitgevers en één voor boekverkopers.
39 Kruseman, Bouwstoffen. Dl. i, 94.
40 Ibidem, 22I-223.
41 Ibidem, 532-552.
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Lennep als nadrukken waren uitgekomen in plaatsen als Gent, Antwerpen en Kortrijk. 42 De al eerder genoemde prijsbreker Canongette was agent van Belgische nadrukkers43 en importeerde zijn waar zodoende zeer tegen de zin van de Vereeniging.
Ook werd geklaagd over het door debitanten verkopen van overschotten cornmissiegoed onder de vastgestelde prijs, soms gecombineerd met nalatigheid bij het
betalen van eindafrekeningen.44 De verkoop van overtollige uitgeversvoorraden
speelde zich in de loop van de eeuw niet meer uitsluitend binnen de branche af, maar
richtte zich rechtstreeks tot het publiek. Consumenten kregen er nu een keuze bij; wie
kon wachten kon het boek, als nieuw en onopengesneden, na een tijd misschien heel
goedkoop bemachtigen. 45 Wat voor effect dit heeft gehad op de prijzen van net uitgegeven boeken, valt nauwelijks na te gaan. Wel adviseert uitgever Fuhri zijn collegae
om romans goedkoper en beknopter uit te geven, zodat goedkope leesinrigtingen'
niet langer in de verleiding worden gebracht om voor hun inkoop altijd te wachten op
aanbiedingen van verouderde werken. 4ó Fuhri achtte kennelijk de prijs de oorzaak
van deze speciale vorm van vertraagde distributie. Zoals in de vorige paragraaf
bleek, is de gemiddelde prijs voor fictie niet zodanig gedaald dat aangenomen kan
worden dat Fuhri's advies op grote schaal is opgevolgd.
Sommige andere afspraken die niet direct de prijs als onderwerp hadden, moeten
daarentegen een prijsopdrijvend effect gehad hebben. Wat te denken van de afspraak
dat een uitgever die een vertaling als eerste uitbracht, daar voorlopig het alleenrecht
op had? Feitelijk werd de bezitter van zo'n vertaling monopolist voor de tekst in die
taal. Dergelijke concurrentietemperende maatregelen hebben meestal als neveneffect
dat de prijs van het product hoger komt te liggen dan anders het geval zou zijn geweest. Uitgevers, zo is aan de hiervoor gegeven voorbeelden te zien, streefden als
collectief naar uniforme prijzen en het handhaven van het bestaande prijspeil. Maar
ze liepen soms in hun eigen mes. Omdat de boekenprijs vermoedelijk op een tamelijk
hoog niveau bleef, zagen sommigen kans juist het ontduiken van van de Vereenigings-regels als concurrentietactiek te gebruiken.
DE PRIJZEN VOOR KOPERS: W,LS;R,BA;D,OS
`Als men het geheim bewaren wil, is het beter geen hoofdletter en geen komma en
voor o bij afwisseling verschillende niet in het woord voorkomende letters te bezigen.' De kop van deze paragraaf is een boekenprijs, genoteerd in geheimschrift volgens het advies van Rimmer van der Meulen, schrijver van een negentiende-eeuws
handboek voor uitgevers en boekverkopers. De auteur waarschuwt dat het belangrijk
is de klant geen inzicht te verschaffen in inkoopprijzen, prijzen van winkeldochters
42 Ibidem, 551-554.
43 Ibidem, 223.
44 Ibidem, 277.
45 L. Kuitert, `De second-hand handel. Een doorbraak op het gebied van goedkope literatuur',
in: De negentiende eeuw 15 (1991), 185-202, 187-191.
46 Fuhri, Adres aan de boekverkopers van Nederland, 97.
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die al meer dan drie jaar in de winkel staan en de winstmarge in het algemeen. De
klant mag dus niet meelezen in de voorraadboeken. 47 Ook in

2001

leeft de gedachte

dat het raadzaam is de consumenten inzicht in de prijsvorming te onthouden nog.
Niet veel leveranciers zijn bereid tot openheid van zaken over het precieze verschil
tussen hun inkoopprijzen en verkoopprijzen.
Kwam in de vorige paragraaf vooral de collectieve prijspolitiek aan de orde, ook
op individueel niveau was het natuurlijk verstandig voor een uitgever om zijn producten doordacht van een verkoopprijs te voorzien. De geheimschriftprijs is slechts
een van de vele tactieken die door achttiende- en negentiende-eeuwse uitgevers al
volop werden toegepast, en die in hedendaagse marketingbijbels nog altijd figureert
als het ei van Columbus. Een ander voorbeeld is het gegeven dat een reputatie van
lage prijzen geen voordeel op hoeft te leveren. Prijzen van pamfletjes waren gesteld
tot en met de halve cent achter de komma, maar de prijzen van boeken werden altijd
in hele stuivers genoteerd. Prijzen van het duurdere boek, eindigden dus altijd op een
nul of op een vijf. Deze gewoonte heeft kennelijk tot op de dag van vandaag een rationele grond. Zo valt in een hedendaagse tekst over verstandig verkopen het volgende opmerkelijke advies te lezen: 'Many sellers believe that prices should end in an odd
number. (...) But if a company wants a high-price image instead of a low-price image, it should avoid the odd-ending tactic.' 48 Opzettelijk een maximale prijs zetten is
ook een optie, Frede ri k Muller wees hier al op: `De boekenliefhebber acht zijn geld
niet, maar hij volgt den stroom en den smaak van den tijd en kiest en koopt wat in
zijn' tijd voor schoon, voor fraai en kostbaar wordt gehouden en wat algemeen gezocht is.'49 In dat licht wordt de opmerking dat men erop moet letten dat `de verkoopprijs overeenkomt met de innerlijke of uiterlijke waarde van het boek zelf' van Van
der Meulen minder cryptisch. 50 Prijzen zijn ook een weerspiegeling van vraag en aanbod en het kan dus nuttig zijn de koper middels een hoge prijs te bevestigen in het gevoelen dat een zeldzaam, veelgezocht werk aangeschaft wordt.
Met hoog geprijsde boeken, die een beroep doen op het gevoel een exclusief product aan te schaffen, wordt natuurlijk maar een deel van de markt bediend. Voor het
overige deel van de lezers moest of gewerkt worden met reële prijsverlagingen, zoals
de firma Canongette deed, of met psychologische kortingen. In het laatste geval
wordt dus een beroep gedaan op de prijsperceptie van de klant. Nieuwe technieken
47 Van der Meulen, De boekenwereld, 220. De letters vertegenwoordigen elk een cijfer, de prijs
is: f 1,60.
48 P. Kotler, Marketing management. Analysis, planning, implementation and control. Upper
Saddle River 199 7 , 509. Met 'odd-ending tactic' wordt de gewoonte om iets f 2, 99 te laten
kosten aangeduid. Met dank aan de volgende leden van de NBV-discussielijst: H. van Goinga,
L. Kuitert, E. van Meerkerk, A. van der Weel. A. van der Weel suggereert eveneens de reputatie
van boeken als statusverhogend luxeproduct. H. van Goinga, L. Kuitert en E. van Meerkerk
tekenden hierbij terecht aan dat ook de rabat-, staffel- en premieberekeningen voor boekverkopers veel beter doenlijk geweest moeten zijn bij een particuliere eindprijs die in stuivers vermeld werd. Dan kom je niet uit op kwart centen en dergelijke.
49 Muller, `Het nut van de kennis der prijzen van oude boeken', 368-377.
50 Van der Meulen, De boekenwereld, 206.
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kunnen hierbij van nut geweest zijn, omdat ze verder en/of vaker differentiëren van
de uitvoering van boeken mogelijk gemaakt hebben. Want dankzij grote verschillen
in uiterlijk, kon het bedrag dat men voor een en dezelfde tekst moest neertellen, zeer
uiteenlopen, we zagen dit al aan de dure en goedkopere Tollens-edities van Immerzeel. Kwalitatieve bronnen lichten ons in over de mogelijkheden die uitgevers aangrepen om de prijsperceptie in te zetten als strategisch verkoopinstrument. Een aantal
methoden om hen die `hun geld wel achtten' over te halen zullen daarom hier de
revue passeren.
De hoogte van de prijs kan gericht zijn op het maximaal afromen van de markt.
Het product wordt eerst voor een hoge prijs van de hand gedaan, om de pioniers onder de kopers te trekken die een hoge prijs willen betalen wegens de reputatie of de
nieuwigheid van het product. In het geval van boeken komt men eerst met een dure
uitgave, daarna volgen goedkopere herdrukken van de tekst. In een nog later stadium
misschien ingekort als `volksboekje'. Op die manier wordt elke laag kopers bereikt.
De cultuursocioloog ziet in deze prijspolitiek soms het doordringen van culturele
producten van `boven naar beneden', de econoom meent dat het hier gaat om een
verkoopstrategie. In sommige gevallen zullen beiden gelijk hebben en is het `Gesunkenes Kulturgut' misschien het resultaat van de verkoopstrategie, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat de prijsstrategie juist uitvoerbaar is vanwege het `Gesunkenes
Kulturgut'. In de twintigste eeuw zien we dit verschijnsel optreden met het eerst uitbrengen van een hardback waarna een goedkopere editie volgt.
De prijzen kunnen behalve op het stapsgewijze veroveren van de markt ook op
het direct bereiken van een zeer groot aantal kopers gericht zijn. Dit is het spiegelbeeld van het afromen van de markt. De consumentengroep die als eerste de boeken
aanschaft, is het goedkoopst uit, na een bepaalde tijd wordt het product duurder. Intekening, al een oude gewoonte maar volgens Kruseman een verschijnsel dat in de negentiende eeuw hand over hand toenam, is hier een voorbeeld van. 51 Prijsvorming
gericht op het in één klap veroveren van een zo groot mogelijk deel van de markt
wordt toegepast als boeken tegelijkertijd in verschillende uitvoeringen uitkomen. Al
in de achttiende eeuw kwam deze methode veel voor. De prachtuitgave van Weyermans bewerking van Cervantes' Don Quichot bijvoorbeeld, werd tegelijkertijd in
folio- en kwarto-editie uitgebracht. 52 In de negentiende eeuw is deze methode nog
veelvuldig in zwang. Ook het uitgeven in afleveringen verlaagt de prijs psychologisch, evenals het verkopen van stellen boeken tegelijk.
De meeste van deze formules werden volgens tijdgenoten steeds veelvuldiger
toegepast naarmate de negentiende eeuw vorderde. Of deze tijdgenoten gelijk hadden, blijkt moeilijk na te gaan. Van de 43 o titels met prijs uit de Saalmink, hebben er
maar dertien een opmerking dat het werk op intekening werd uitgegeven. Hetzelfde
gaat op voor aantekeningen over verschillende prijzen in verschillende uitvoeringen.

51 Kruseman, Bouwstoffen. Dl. i, 98-ioo.
52 J. de Kruif, `Voornaamste gevallen in folio en kwarto. De Don Quichot- uitgaven van Pieter
de Hondt', in: Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman i8 (1 995 ) nr. i, 34-42, 36.
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Het gaat hier om te weinig titels om een uitspraak te kunnen doen. Aantekeningen
over al dan niet gebonden afleveren, komen in de bibliografie van Saalmink niet voor.
De informatie is dus zo schaars, dat er weinig uit op te maken is. Wel valt op dat de
weinige titels waarbij aangegeven staat dat een andere prijs geldt bij intekening, vrijwel allemaal onder de categorieën fictie en poëzie vallen. De gegevens uit 1888 geven
wel een indicatie van de wijze waarop de afleveringsmogelijkheden in dat jaar werden aangewend. Van de 1366 titels uit 1888 die voor analyse in aanmerking komen,
worden in 7 2,6% van de gevallen geen verdere opmerkingen bij de prijs gemaakt.
Hoe voor het overige de differentiatie in uitvoering verdeeld was, is te zien in de onderstaande tabel.
Tabel I Verdeling van verschillende uitvoeringen over de genres in 1888.

Categorie titels

Praktische naslag
Wet en regelgeving
Ambachten/toegepaste wetenschap

Strikt wetenschappelijk werk
Religieuze teksten
Kunst
Fictie en literatuur

Aantallen boeken in
verschillende
uitvoering
verkrijgbaar

Percentage van titels
van de categorie
waarvan de prijs
bekend is (afgerond)

10
8
12
1
96
7

29
19
14
2
34
13

109

49

Poëzie

22

Toneel

4

55
4

Bron: Brinkman, Alphabetische lijst van boeken.

Uiteraard kwam de keuze tussen al of niet gebonden het vaakst voor. In de overige
gevallen was de titel verkrijgbaar in verschillende papiersoorten en met extra's zoals
verguld op snee of een zeer fraaie band. Voor de categorie gebonden kon in sommige
gevallen gekozen worden tussen diverse soorten bandjes en in het geval van kunst
was het een enkele keer mogelijk om te kiezen voor zeer luxe zaken als: `Japansch papier'. Keuze voor duurdere uitvoeringen werd vooral geboden in het duurste tweederde deel van het aanbod. 53 Maar ook per genre verschilden de keuzemogelijkheden.
Wetenschappelijk werk, boeken over ambachten, wetsteksten en catalogi, kortom titels bedoeld voor een publiek dat deze boeken zonder keuze van uitvoering misschien
ook wel zal kopen, krijgen tamelijk vaak slechts één verschijningsvorm mee. Veel

werken in deze categorieën hadden vermoedelijk ook relatief hoge oplagen. Maar
kunst, fictie, geschiedenis en geografie kunnen al dan niet gebonden worden gekocht
en soms ook nog in aanlokkelijk luxe gedaante worden aangeschaft. Op religieuze
53 De hoogste twee prijsklassen, zie figuur

DE KRUIF

2.

146

teksten uit het goedkoopste segment wordt vaak kwantumkorting geboden, het betreft dan meestal traktaatjes. Deze werden dan ook niet via de gebruikelijke kanalen
gedistribueerd. Het betreft het al eerder genoemde ideëel drukwerk, vaak op grote
schaal uitgedeeld door damescomités en dergelijke. Van een winstoogmerk was bij dit
soort drukwerk meestal geen sprake. 54 Toneel is een uitzondering op het algemeen
patroon; vrijwel alle toneelwerken in Brinkmans lijst van 1888 staan steeds in één uitvoering aangekondigd. Maar de overige lectuur, waarvoor een groot en kennelijk niet
al te homogeen publiek verwacht wordt, wordt dus vaak gedifferentieerd naar uitvoering en prijs. Differentiatie in prijzen voor één en dezelfde titel heeft inderdaad alleen zin als ook het publiek gesegmenteerd is.
De verschillende uitvoeringen waren dus gericht op een gevarieerd publiek voor
teksten uit de duurdere prijsklasse. Maar vermoedelijk ook op verschillende toepassingen voor de uitgave. Misschien was er zoveel achting voor poëzie, dat daar alleen
een duurder uiterlijk bij paste? Maar poëzie in een prachtbandje op velijn papier is
een fraai cadeau waarbij niet alleen de bijzondere inhoud, maar ook de kostbare
vormgeving de waardering voor de ontvanger uitdrukt. Toneel in een eenvoudige
uitvoering is geschikt voor het oefenen voor een opvoering. Het boekje verschaft de
gebruiker de mogelijkheid om een rol uit het hoofd te leren en moet bovendien in een
aantal exemplaren aangeschaft worden, zodat alle acteurs en actrices een exemplaar
van de tekst zullen bezitten. Differentiatie in uitvoering was iets voor duurdere boeken en speciale categorieën, zoveel is duidelijk.

TOT SLOT: HET STREVEN NAAR KENNIS DER PRIJZEN
Ook een beperkte exploratie zoals die voor dit artikel werd uitgevoerd, levert al
behoorlijk wat informatie op over de ontwikkeling van drie aspecten van de negentiende-eeuwse boekenprijzen. Als een groter deel van het kwantitatieve bronnenmateriaal met de middelen die tegenwoordig ter beschikking staan, bewerkt wordt, zal
het mogelijk zijn de trend in de hoogte van de prijzen van het duurdere segment van
het aanbod, redelijk adequaat in te schatten. Analyse van kwalitatieve gegevens levert
informatie over het prijsbeleid van het collectief van uitgevers en boekverkopers en
gecombineerd gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen genereert
kennis over prijsstrategieën die door individuele uitgevers toegepast werden. Een
samenhangend beeld van de historische boekenprijs is dus voor de negentiende eeuw
zeker bereikbaar. Compleet is dat beeld echter dan nog niet. Oplagecijfers worden
bijvoorbeeld node gemist. Hetzelfde geldt voor informatie over de productiekosten.'
De beperkte inventarisatie van twee steekproefjaren en een klein deel van het
kwalitatieve bronnenmateriaal levert uiteraard geen definitief beeld op. De hier geboden reconstructie is dan ook tentatief. Aan de hand van dit `pilotonderzoek' kun54 G.J. Johannes, `Een oude welkome vriendin', in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na z800 22 ( 1 999) nr. 5o, 40-70.
55 Ten behoeve van het in noot i genoemde postdocproject is een analyse van de productiekosten, zoals die zijn vermeld in onkostenboeken, gestart.
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nen wel hypothesen worden geformuleerd, die middels uitgebreider onderzoek getoetst kunnen worden. Deze aannames zullen hier ten slotte nog een keer geresumeerd worden.
Waar het gaat om de ontwikkelingen van de hoogte van de prijs, lijken boekenprijzen in de negentiende eeuw in meerdere opzichten onbeweeglijker geweest te zijn
dan de al te schaarse literatuur over dit onderwerp suggereert. Inderdaad waren de
prijzen in 1888 gedaald ten opzichte van die van 1828. Het betrof echter een daling
die zelfs nog iets geringer was dan de daling van het algemene prijspeil. Dit doet vermoeden dat boeken tot diep in de negentiende eeuw een relatief duur artikel bleven.
Of deze bewering juist is, dient getoetst te worden aan de hand van een groter aantal
steekproefjaren, het is bijvoorbeeld mogelijk dat het fin de siècle wel een substantiële
verdere prijsdaling bracht. Verspreiding van drukwerk onder grotere groepen dan
voorheen is misschien eerder het gevolg van stijgende inkomens, dan van dalende
boekenprijzen. De bevindingen van Brouwer wiens onderzoek tot 18 49 liep, blijken
ook op de tweede helft van de negentiende eeuw van toepassing want de verhoudingen tussen relatief dure en relatief goedkope genres zijn in 1888 grosso modo gelijk
gebleven.
Met een gedifferentieerde uitvoering en dito prijs probeerden sommigen een zo
groot mogelijk publiek te bedienen, zo blijkt uit eerdere studies naar individuele uitgevers en uit kwalitatieve gegevens. Aan de hand van bibliografieën zoals die van
Saalmink en Brinkman is voor een deel te achterhalen wanneer en hoe vaak dergelijke tactieken toegepast werden. Uit een eerste inventarisatie blijkt, dat uitgevers differentiatie in uitvoering alleen zinvol achtten voor bepaalde genres en voor duurdere
boeken.
Nieuwe distributievormen, zoals de commissiehandel, hebben het de uitgevers
gemakkelijker gemaakt te streven naar een vaste winkelprijs. Het belang van de distributie blijkt verder uit het feit dat uitgevers middels hun ` Vereeniging' als collectief
streefden naar beheersing van de distributiekanalen. Men zou verwachten dat de opkomst van de ramsj de prijzen onder druk gezet heeft. Het is echter ook aannemelijk
dat het kartelachtige karakter van de Vereenigings-politiek als neveneffect heeft gehad, dat de prijzen binnen een hogere bandbreedte bleven. De hele eeuw ook zijn er
pogingen geweest om de vaste prijs middels het goedkoper aanbieden van nieuw
drukwerk via distributie buiten de controle van de Vereeniging om, te torpederen.
Het mechanisme dat wie de boekenprijzen wil ontduiken, zich moet bedienen van alternatieve distributiemogelijkheden blijkt ook op de negentiende-eeuwse boekenbranche van toepassing.
Al in 185o waren sommigen zich in ieder geval bewust van de gevolgen van de
maatregelen van de Vereeniging.
Maar ik zie in die Vereeniging een belangrijk teeken des tijds; ik vind er een voorbeeld
in, hoe de nadeelen der concurrentie, die in onze dagen van alle banden is ontslagen geworden, door v ri je verbroedering en ongedwongen zamenwerking kunnen verminderd

en getemperd worden,
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aldus de hoogleraar Des Amorie van der Hoeven in 185o. Zijn collega Tydeman
dacht daar echter anders over: `De Vereeniging heeft een complot gesmeed om de letterkundigen te drukken', meende hij, doelend op de omstandigheid dat er geen twee
vertalingen van een werk tegelijk konden circuleren, ook al was de eerste vertaling
nog zo slecht. 5ó De discussie die erop volgde, richtte zich op het belang van dergelijke
collectieve arrangementen voor de branche. Het debat over het `uitgeverskartel' blijkt
al oud te zijn.
BIJLAGE

De boeken zijn aan de hand van de in de Saakes en de Brinkman vermelde categorieën onderverdeeld. Van lang niet alle uitgaven staat een prijs vermeld. Voor de twee
jaren 1828 en 1888 gelden de verhoudingen van de tabellen 2 en 3.

56 Kruseman, Bouwstoffen. D1.1, 741-743.
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Tabel 2 Titels uit 1828 waarvan de prijs bekend is
Prijs bekend?
Soorten titels

Gelegenheidswerk

Nee

Praktische naslag

Encyclopedische naslag

4

4

8

50,0%

50,0%

100,0%

4

6

10

40,0%

60,0%

100,0%

Aantal
percentage

Catalogi

6
100,0%

Aantal
percentage

Wet en regelgeving

6

Aantal
percentage

21

5

26

80,8%

19,2%

100,0%

Aantal
percentage

Ambachten/toegepaste

Aantal

wetensch.

percentage

19

9

28

67,9%

32,1%

100,0%

23

24

47

48,9%

51,1%

100,0%

Strikt wetenschappelijk werk Aantal
percentage
Religieuze teksten

Liturgische lectuur

133
100,0%

28

9

37

75,7%

24,3%

100,0%

3

7

10

30,0%

70,0%

100,0%

6

7

13

46,2%

53,8%

100,0%

16

84

100

16,0%

84,0%

100,0%

Aantal
percentage

Toneel

85
63,9%

Aantal
percentage

Poëzie

48
36,1%

Aantal
percentage

Fictie en literatuur

142
100,0%

Aantal
percentage

Sport, spel en ontspanning

6
4,2%

Aantal
percentage

Kunst

136
95,8%

Aantal
percentage

16

34

50

32,0%

68,0%

100,0%

Aantal
percentage

Geschiedenis en geografie

Aantal
percentage

Sociale wetenschappen en

Aantal

rechten

percentage

percentage

Totaal

Aantal
percentage

49

28

77

63,6

36,4%

100,0%

29

53

82

35,4%

64,6%

100,0%

33

35

68

48,5%

51,5%

100,0%

Wis-, natuur- en scheikunde, Aantal
biologie (dier)geneeskunde

Totaal

100,0%

Aantal
percentage

Ja

20

34

54

37,0%

63,0%

100,0%

461

430

891

51,7%

48,3%

100,0%

Bron: Saalmink, Nederlandse bibliografie 1801-1832.
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Tabel 3 Titels uit 1888 waarvan de prijs bekend is
Prijs bekend?
Nee

Soorten boeken

Gelegenheidswerk

Aantal
percentage

Praktische naslag

Aantal
percentage

Encyclopedische naslag

Aantal
percentage

Wet en regelgeving

Aantal
percentage

Catalogi

Aantal
percentage

Ambachten/toegepaste

Aantal

wetensch.

percentage

Strikt wetenschappelijk werk Aantal
percentage
Religieuze teksten

Aantal
percentage

Liturgische lectuur

Aantal
percentage

Kunst

Aantal
percentage

Sport, spel en ontspanning

Aantal
percentage

Fictie en literatuur

Aantal
percentage

Poëzie

Aantal
percentage

Toneel

Aantal
percentage

Geschiedenis en geografie

Aantal
percentage

Sociale wetenschappen en

Aantal

rechten

percentage

Wis-, natuur- en scheikunde, Aantal
biologie (dier)geneeskunde

percentage

Totaal

Aantal
percentage

Ja

Totaal

7

3

10

70,0%

30,0%

100,0%

6

35

41

14,6%

85,4%

100,0%

6

19

25

24,0%

76,0%

100,0%

22

43

65

33,8%

66,2%

100,0%

24

4

28

85,7%

14,3%

100,0%

44

86

130

33,8%

66,2%

100,0%

50

52

102

49,0%

51,0%

100,0%

90

286

376

23,9%

76,1%

100,0%

5

4

9

55,6%

44,4%

100,0%

12

56

68

17,6%

82,4%

100,0%

16

17

33

48,5%

51,5%

100,0%

47

226

273

17,2%

82,8%

100,0%

7

40

47

14,9%

85,1%

100,0%

5

104

109

4,6%

95,4%

100,0%

71

123

194

36,6%

63,4%

100,0%

81

140

221

36,7%

63,3%

100,0%

40

128

168

23,8%

76,2%

100,0%

533

1366

1899

28,1%

71,9%

100,0%

Bronnen: Brinkman, Alphabetische lijst van boeken en de titels die volgens PICARTA

(vermoedelijk) in 1888 zijn uitgegeven.
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Aan de tabellen is tegelijk te zien in welke categorieën de titels ingedeeld zijn. Van
sommige categorieën was op voorhand al te voorzien dat de gegevens incompleet
zouden zijn. 57 Ook de wens om de twee jaren vergelijkbaar te laten zijn, noopte tot
het laten vallen van sommige categorieën. Buiten beschouwing zijn gelaten:
• agenda's
• adresboeken
• kalenders
• kinderboeken
• schoolboeken
• periodieken
• zangbundels en muziekboeken
• kaarten en prenten
• proefschriften
Proefschriften uit 1888 bleken bijvoorbeeld veelvuldig wel in

PICARTA,

maar niet in

Brinkman voor te komen. Daarom is er zelden een verkoopprijs van bekend. Ook
achterwege bleven titels die in wat nu België is, zijn uitgegeven en titels die als plaats
van uitgave uitsluitend Batavia hadden. Wanneer een titel zowel Batavia als Den
Haag als plaats van uitgave droeg, is deze wel meegenomen. Met name het uitsluiten
van schoolboeken stuwt wel de gemiddelde prijs omhoog, want schoolboeken waren
vaak relatief goedkoop. Ook heeft Saalmink bij het samenstellen van zijn bibliografie
geen gebruik gemaakt van de pamflettencatalogus van de Universiteitsbibliotheek
Utrecht. Pamfletten behoren uiteraard eveneens tot het goedkopere soort van drukwerk. 58 Daarmee is dit een onderzoek naar de prijsverhoudingen van duurdere soorten
boeken.

57 Zie bijvoorbeeld het steekproefje dat Dongelmans uitvoerde met kinderboeken in de Saalmink. B.P.M. Dongelmans, `Een retrospectieve prestatie', in: Dokumentaal 23 ( 1 994), 47-5 0, 49.
58 N.C.F. van Sas, `Saakes wordt Saalmink', in: Tijdschrift voorgeschiedenis i so (1 997), 86-88.
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NEDERLANDSE SCHOOLBOEKEN IN DE
VROEGE NEGENTIENDE EEUW
DE PRODUCTIE EN VERSPREIDING
VAN SCHOOLBOEKEN TIJDENS DE

ONDERWIJSHERVORMINGEN

0

nlangs verscheen een bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken uit de periode 1800-18 4 0 met daarin ruim 465o titels.2
Bij vergelijking van deze lijst met de drie jaar eerder verschenen

bibliografie van school- en kinderboeken uit de achttiende eeuw, blijkt het aantal
titels in de negentiende eeuw aanmerkelijk te zijn toegenomen.' De samenstellers van
beide bibliografieën hebben het materiaal grotendeels op dezelfde wijze verzameld.
Nederlandstalige school- en kinderboeken, gedrukt binnen de huidige staatsgrenzen
werden beschreven op basis van autopsie en verwijzingen in primair bronmateriaal.
Dit biedt een redelijke grondslag voor een vergelijking van het aantal titels in de
beide werken. De bibliografie van de achttiende eeuw bevat voor de hele eeuw
slechts 1721 nummers, waaronder vele herdrukken en lokale edities. De 465o die uit
de eerste vier decennia van de negentiende eeuw bekend zijn, maken duidelijk dat er
sprake is geweest van een spectaculaire groei van het aantal school- en kinderboeken
na 1800.
In dit artikel wordt kort ingegaan op de factoren die verantwoordelijk zijn
geweest voor die sterke toename. In 1 795 hield de Republiek der Verenigde Nederlanden op te bestaan en kwam er een einde aan het stadhouderlijk bewind. Nederland
werd een eenheidsstaat en kreeg de trotse naam van Bataafse Republiek. De wijzigingen in het staatsbestel van de Republiek hadden belangrijke gevolgen voor het volksonderwijs. Tot dan toe was dit een zaak geweest van lokale overheden, maar al direct
in 179 5 werd de onderwijsvernieuwing tot een nationale aangelegenheid met een
hoge prioriteit verklaard. Als gevolg hiervan veranderde het karakter van schoolboeken ingrijpend. Boekholt heeft aangetoond dat met name de aankondiging van
een landelijke boekenlijst in de eerste Nederlandse schoolwet van 1801 verregaande
1 De bijdrage aan het Jaarboek is een bewerking van een Engelstalige lezing die de auteur gaf
op de `International standing conference for the history of education (IscHE xxii)' die van 6-9
september 2000 gehouden werd in Alcala (Spanje) met als thema `Books and Education'.
2 F. Huiskamp, Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800584o. Leiden 2000.
3 P.J. Buijnsters, L. Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken r 7oo1800. Zwolle 1997 (verder BNK).
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gevolgen had voor de productie van schoolboeken en voor de consumptie van met
name leesboeken.'
Ook voor de verspreiding van schoolboeken hadden de nationale wetten gevolgen. De nationale wet tegen de nadruk uit 180 3 beschermde uitgevers tegen de roofdrukpraktijken die in de achttiende eeuw heel gewoon waren, waarbij alleen de
moderne schoolboeken bij wet werden beschermd. Daarmee werd het negentiendeeeuwse schoolboek in tegenstelling tot het achttiende-eeuwse schoolboek een product voor de nationale markt.
Speciale aandacht zal uitgaan naar de situatie in Groningen. In de achttiende
eeuw was dit een stad waar de meeste schoolboeken lokaal werden gedrukt. Na i800
wordt er landelijke bekendheid gegeven aan de nieuwe Groninger schoolboeken middels boekbesprekingen in een landelijk tijdschrift. Aan de hand van de boekhandelsadministratie van Salomon van Benthem in Middelburg zal worden aangetoond dat
de nieuwe productie ook daadwerkelijk een landelijke verspreiding kende. Zeeuwse
schoolmeesters kozen uit de grote diversiteit in de Middelburgse boekhandel en verspreidden de boeken onder hun leerlingen.
Om te beginnen zal het corpus schoolboeken dat in gebruik was op lagere scholen
in Nederland tot aan het eind van de achttiende eeuw nader worden bekeken.
NEDERLANDSE SCHOOLBOEKEN TOT 1801
In de vijftiende eeuw hadden de meeste kerkdorpen in de Nederlanden een basisschool waar de jeugd enige vorm van onderwijs kon volgen. Dit dichte netwerk van
scholen werd na de Reformatie overgenomen door de protestanten. Zij introduceerden de protestantse schoolboeken die twee eeuwen lang het hoofdbestanddeel zouden
vormen van de teksten voor het lager onderwijs.'
Uit een aantal lokale en regionale studies is tot in detail bekend welke boeken dit
waren. 6 In het geval van Utrecht bijvoorbeeld was het aantal titels op vier scholen
tussen 1 7 52 en 176 3 beperkt tot dertig teksten. Het lesmateriaal op de verschillende
scholen bestond uit 25 leesboeken, twee geschiedenisboeken en drie rekenboeken.
Daarnaast werden ook kranten gebruikt voor de oefening van de leesvaardigheid. De
meest aangeschafte leesboeken waren ABC-boeken, bijbelgeschiedenissen zoals de
Historie van David en de Historie van Jo jef, de psalm- en gezangboeken en ten slotte
4 P. Boekholt, `Op zoek naar de kinderlectuur van rond 1800', in: B. Dongelmans, N. van
Rotterdam [e.a.] (red.), Tot volle waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. Utrecht 1999, 87-loo.
5 P.Th.F.M. Boekholt, E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Assen 198 7,17-21, 33-4 1; R.R. Post, Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen. Utrecht 1977.
6 E.P. de Booy, De weldaad der scholen. Utrecht 1977; E.P. de Booy, Kweekhoven der wijsheid.
Zutphen 198o; J. Bottema, Naar school in de Ommelanden ca 1500-t.795. Bedum 1999; H.Th.M.
Rooseboom, De dorpsschool in de Meierij van 's Hertogenbosch van 1 648 tot 1795. Tilburg 1997;
C. Essenboom, Onderwijsinghe der jeught. Onderwijs en onderwijstoe jicht in de 18e eeuw op het
Eiland van Dordrecht. Ridderkerk 1995.

VAN DER LAAN

154

de Heidelberger Catechismus en daarop geïnspireerde teksten zoals de vraag- en antwoordboeken van Jacob Borstius (1612-168o) en Abraham Hellenbroek (1 658 -1731).
Ook werden in Utrecht de spelboekjes van C. Kuypers—vijf deeltjes met steeds
moeilijker woorden—aangeschaft.'
De gebruikte boeken in Utrecht verschilden nauwelijks van het lesmateriaal in
dorpsscholen rond Groningen, Den Bosch of Dordrecht. Bovendien kwam het overgrote deel van de schoolboeken uit de tweede helft van de achttiende eeuw overeen
met de teksten die in gebruik waren rond 1650. 8 De dynamiek in de achttiende-eeuwse kinderboekenmarkt die Buijnsters signaleert aan de hand van bibliografische gegevens is derhalve in bronnen die betrekking hebben op de dagelijkse praktijk van het
onderwijs nauwelijks terug te vinden. De pedagogische revolutie van de tweede helft
van de achttiende eeuw bereikte vermoedelijk alleen de kinderen uit hogere sociale
lagen. Het volksonderwijs in de Nederlanden stond gedurende deze periode in het teken van het leren lezen van de bijbel, de catechismus, de psalmen en de gezangen.
Vervolgens leerde men schrijven, mogelijk een beetje rekenen en slechts een klein
deel van de kinderen stroomde door naar particulier vervolgonderwijs op de Franse
en Duitse scholen of naar een stedelijke Latijnse school.
In Buijnsters' bibliografie komen de schoolboeken voor het lager onderwijs in de
achttiende eeuw in vele varianten voor. Niet alleen ABC-boeken, maar ook de boeken met een duidelijke auteur kenden vele verschijningsvormen. Het Kort begryp der

christelijke leere van Borstius kent diverse edities gedrukt in Amsterdam, Leiden,
Utrecht, Middelburg, Kampen, Sneek, Leeuwarden en Workum. 10 Ook bestaan er
vele edities van het Voorbeeld der godlijke waarheden voor eenvoudigen van Hellenbroek. Van deze titel verscheen in 1 77 2 een 16e druk in Groningen, maar ook bestaat
een 16e druk uit Middelburg en een 16e druk uit Purmerend." Dikwijls dragen dergelijke schooltitels het bijschrift `editie Groningen' of `editie Middelburg'. 12 Dit doet
vermoeden dat sommige schoolboeken voor de lokale markt werden gedrukt.
Een goed voorbeeld hiervan biedt Groningen. Daar kwamen in 1 7 2 4 de vijf belangrijkste uitgevers overeen schoolboeken te laten drukken voor gemeenschappelijke kosten. In het laatste artikel van de statuten van deze uitgeverscompagnie worden
diverse boektitels vermeld en ook de drukkosten daarvan. De schoolboeken die zij
voor gemeenschappelijke rekening gingen drukken, werden aangeduid als 't School-

goet, ader Riem 26 st. fl.

1-6: De titels van de boeken waren blijkbaar bekend bij de

uitgevers en het werd daarom niet nodig geacht ze nader te omschrijven.13

7 De Booy, Kweekhoven, 257.
8 Ibidem, 45.
9 BNK, 8.
10 Ibidem, nr. 623-638.
11 Ibidem, nr. 726-751.
12 Voorbeelden hiervan zijn rijkelijk te vinden in de BNK. Enkele voorbeelden: BNK, nr. 1-2,
BNK, nr. 623-6 3 8 en BNK, nr. 904-925.
13 J. Oomkens, Bouwstoffen tot eene geschiedenis van de boekdrukkunst en den boekhandel in de
stad en in de provincie Groningen. Groningen 185 4 , 72-76.
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Wel zijn de titels van de schoolboeken terug te vinden in de inventaris van een van de
deelnemers van de uitgeverscompagnie, boekverkoper Joannes Cost aan de Grote
Markt. 14 De winkelvoorraad van deze boekhandelaar annex uitgever werd in 1733 beschreven. Hij bleek behalve een rijk gesorteerde algemene boekhandel ook stapels
ongebonden boeken uit zijn fonds in de winkel te hebben liggen. Hieronder worden
onder meer genoemd Zoo ABC-boeken, 347 ingenaaide Vraageboekjes klein en groot,

300 Spreuken Salomons, 375 Evangeliën, 375 Historie van David, 175 Miseras, vroome

Christelijke deugden. 15 Daarnaast waren
er nog 125 exemplaren van de Vrageboeken van Aegidius Francken (1670-1743), 125
ondervinding op den weg na den Heere en 400

Vrageboeken van de Groninger theoloog Cornelis van Velsen (1 696-1752) en 100

Geestelijken Levens van Theodorus van Brakel (1608-1669). De waarde van de boeken komt overeen met de kostprijs van het drukken zoals vermeld in de statuten van
de compagnie, namelijk ongeveer een stuiver per schoolboek.' Omdat ze als laatste
in de inventaris genoemd worden te midden van het fonds van Cost is het zeer waarschijnlijk dat het schoolboeken van de compagnie waren.

Aan het eind van de achttiende eeuw bestond de Groninger uitgeversvereniging
nog steeds. De compagnie was bekend geworden onder de naam 't Smoor, vanwege
het smoren van een pijpje op de zaterdagavonden wanneer zij bijeenkwam in een van
de Groninger koffiehuizen. Daar handelden en converseerden de uitgevers over het
boekenvak. In de inventaris van academiedrukker, uitgever en boekhandelaar Theodorus Spoormaker uit 1 779 wordt opnieuw verwezen naar de schoolboeken, ditmaal
als Goed van 't Smoor. Bovendien waren bij hem op zolder 43 riemen niet nader ge-

noemd schoolgoed opgeslagen. "
Een goede weergave ten slotte van de Groninger schoolboeken aan het eind van
de achttiende eeuw is een lijst uit 1784. In dat jaar sloten bijna alle plaatselijke boekverkopers, 22 in totaal, een overeenkomst over de verkoopprijzen van schoolboeken.

De meest gebruikte schoolboeken werden in Groningen dus niet alleen lokaal geproduceerd en verspreid, maar aan het eind van de achttiende eeuw zelfs tegen vaste
prijzen verkocht. Ik geef ze hieronder met de bijbehorende prijs per stuk voor `particulieren, schoolmeesters en andere kooplieden'.
Schoolboeken in Groningen in 1784:
AB boeken

Catechismus
Evangeliën
Schriftuurlijk schoolboek
Schoolboek der Geslagten

1 stuiver
2 stuivers
3 stuivers
3 stuivers
3 stuivers

14 Groninger archieven, Weeskamer 1 733 , 50.
15 Voor een uitgebreide beschrijving van de inhoud van deze boeken: De Booy, Kweekhoven,
4 I-50.

16 In de inventaris wordt het aantal boeken per titel en de waarde in guldens beschreven.
17 Groninger archieven, Weeskamer 5779, 65.
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Spelkonst

3 stuivers

klein woordenboek

3 stuivers

Trap der Jeugdt

3 stuivers

Historie van David in 4to

3 stuivers

Spreuken Salomons

3 stuivers

klein Hellenbroek

2 stuivers

groot Hellenbroek

3 stuivers

Bloemhof der gebeden

3 stuivers

Havermans gebeden

3 stuivers

Bartjes rekenboek

6 stuivers

Het feit dat de schoolmeesters in een adem genoemd worden met de kooplieden is
veelzeggend. Schoolmeesters konden de boeken per 12 of 24 (met de 25e als premie)
aanschaffen en doorverkopen aan de (ouders van de) scholieren. Wie een dozijn
schoolboeken van drie stuivers kocht, betaalde een gulden en vier stuivers en kreeg
dus twee stuivers korting.'$
Voor Groningen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de meest gebruikte
schoolboeken tot het eind van de achttiende eeuw veelal door plaatselijke drukkers
werden opgelegd. Volgens Buijnsters werkte het particularisme van de achttiendeeeuwse samenleving en vooral ook de afwezigheid van enig auteursrecht dit verschijnsel in de hand.' De schoolboeken die wel van elders naar Groningen kwamen,
waren waarschijnlijk niet meer dan een aanvulling op de plaatselijke productie. De

vraag of dit systeem van productie en verspreiding van schoolboeken ook in andere
gewesten voorkwam, moet echter vooralsnog onbeantwoord blijven. Onderzoek
hiernaar ontbreekt. Als dit zo was, dan nam het schoolboek een wel zeer aparte positie in ten opzichte van de reguliere boeken.20
De kanalen voor een nationale verspreiding van nieuwe schoolmethodes waren
wel aanwezig. Toch werden er aan het eind van de achttiende eeuw weinig nieuwe
schoolboeken aangekondigd in Saakes naamlijst van nieuw uitgekomen boeken. 21 Was
de positie van de smalle canon van teksten zo sterk dat deze geen ruimte gaf aan
nieuwe schoolboeken?

18 Groninger archieven, Archief Groninger Boekverkopers College (1733), inv.nr. 133.
Vergelijk de situatie in Zwolle tussen 1777 en 1787 waar bij boekverkoper Tijl het overgrote deel
van de AB boeken werd aangeschaft door schoolmeesters in de regio en Zwolse boekverkopers.
H. Brouwer, Lefen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849, 72.
19 P.J. Buijnsters, `Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw', in: N. Heimeriks,
W. van Toorn (red.), De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland en
Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden. Amsterdam 1989, 174.
20 H. van Goinga, Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de republiek,
1800.
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KRITIEK OP DE SCHOOLBOEKEN VAN DE ZEVENTIENDE
EN ACHTTIENDE EEUW
Ondanks de stabiliteit van het Nederlandse schoolsysteem in de zeventiende en in de
achttiende eeuw was er ook kritiek. In 16 9 8 werd Some thoughts concerning education
van John Locke vertaald en uitgegeven in het Nederlands. Wat hij schreef over de
ontwikkeling van de rede en het inzicht van kinderen heeft samen met Emile ou de
l éducation van Rousseau een grote invloed gehad op het denken over het onderwijs
in Nederland. 22 In de vroege achttiende eeuw verschenen ook onderwijskritische artikelen in de spectatoriale geschriften van Justus van Effen en de zijnen. Opstelwedstrijden werden uitgeschreven met als onderwerp: `wat is er mis met het Nederlandse
onderwijs?' 23 In de tweede helft van de achttiende eeuw werd deze vorm van kritiek
meestal georganiseerd door wetenschappelijke genootschappen en aan het eind van
de achttiende eeuw overgenomen door genootschappen van verlichte burgers. De belangrijkste van deze genootschappen was de `Maatschappij tot Nut van 't Algemeen'.
Deze vereniging zou vanaf haar oprichting in 1 7 8 4 de discussie omtrent het Nederlandse onderwijssysteem bijna compleet monopoliseren.
Waaruit bestond de kritiek van het Nut? Ten eerste was deze gericht op het gebrek aan opleiding van de schoolmeesters. Ten tweede waren leden van het Nut tegen de te volle klaslokalen waarin te veel kinderen in een te kleine ruimte onderwijs
kregen. Ten derde vonden ze dat de leermethoden verbeterd moesten worden. Zo
stelden zij bijvoorbeeld voor dat kinderen niet memoriserend moesten leren lezen uit
telkens dezelfde teksten, maar dat zij hun leesvaardigheid moesten oefenen vanuit een
grotere variatie aan teksten. Zij moesten kunnen voorlezen en het gelezene meteen
begrijpen. Hieruit vloeide het vierde element van de kritiek voort: de bezwaren tegen
de verouderde schoolboeken. Niet alleen werkten de oude teksten het memoriserend
lezen in de hand, maar ook lag de nadruk te veel op het protestantse geloof. Een van
de negatieve effecten van de teksten was dat katholieken hun kinderen van school
haalden voordat de catechismus geleerd moest worden. Schrijven en de geloofsbelijdenis werden beide pas na het elementaire lezen geleerd. Dit was een van de redenen
waarom de schrijfvaardigheid rond i800 onder katholieken veel lager was dan onder
protestanten.24
Na de Bataafse Revolutie van 1 79 5 was het mogelijk het oude schoolsysteem te
herzien. De scheiding tussen kerk en staat die plaatsvond in de politiek moest worden
toegepast op de scholen. Binnen drie jaar wijzigde de nieuwe nationale regering in

21 I.B. Harkema, Kinderboeken en hun uitgevers. Het karakter van de kinderboeken die gedurende
1_790-185o in de provincie Groningen werden uitgegeven tegen de achtergrond van de Nederlandse eenwording, 3 6-37. (Ongepubliceerde doctoraalscriptie RU Groningen).
22 W. Los, `Huiselijke versus publieke opvoeding: de vorming van vaderlandslievende burgers
en de revolutie in de Nederlanden', in: Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw 28 (1996),
I19-130.
23 Boekholt, De Booy, Geschiedenis van de school, 8o-86.
24 De Booy, Kweekhoven, 189-195, 203-209.
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Den Haag de opzet van het Nederlandse schoolsysteem. Katholieken en protestanten
zouden onderwijs krijgen gebaseerd op algemene christelijke waarden teneinde een
samenleving met `Liberté', `Egalité' en `Fraternité' te krijgen. In 1 796 werd dit in een
conceptconstitutie van de Nederlanden geformuleerd en in 1 79 8 werd er een speciale
bewindsman voor aangesteld: de Agent van Nationale Opvoeding. Een van de taken
van de Agent was het invoeren van nieuwe schoolboeken en het afschaffen van de
oude protestantse boeken.25
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was de meest voor de hand liggende
gesprekspartner voor de Agent van Nationale Opvoeding. Het Nut had vanaf 1784
niet alleen de kritiek op het onderwijs gemonopoliseerd, maar had ook een dominante positie verworven in de modernisering van de Nederlandse schoolboeken en
schoolmethoden. De uitgever van het Nut, David du Mortier in Leiden, was in feite
de enige Nederlandse uitgever die een substantieel aantal nieuwe schoolboeken op de
markt had gebracht tegen het eind van de achttiende eeuw. 2ó De ideeën van het Nut
en de uitgaven van Du Mortier vormden de opmaat naar het succes van de nieuwe
schoolboeken. De eerste Nederlandse Schoolwet van i8oi zou van doorslaggevende
betekenis blijken te zijn voor de ontwikkeling van een dynamische schoolboekenmarkt aan het begin van de negentiende eeuw.
DE NEDERLANDSE SCHOOLHERVORMINGEN, 1801-1806
In die eerste Nederlandse schoolwet van i8oi werd formeel aangekondigd dat de
overheid in de nabije toekomst een officiële lijst van goedgekeurde schoolboeken zou
opmaken die het oude corpus van schoolboeken zou vervangen. De boeken moesten
zijn geschreven in de nieuw ontwikkelde Nederlandse spelling van professor Siegenbeek en bestemd zijn voor het nieuwe klassikale onderwijs. 27 Om de boeken te introduceren in het lager onderwijs en te controleren of de boeken daadwerkelijk in
gebruik waren, werden schoolinspecteurs aangewezen in elke regio in de Nederlanden.
De landelijke schoolinspectie moest op de hoogte gehouden worden van de veranderingen in het onderwijs en de nieuwe schoolboeken die op de markt kwamen.
Uitgever David du Mortier begon daarom in i8oi met een maandelijks tijdschrift
getiteld Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het lager onderwijs in het

Bataafsch Gemeenebest, waarin onder meer nieuw verschenen schoolboeken werden

25 Boekholt, De Booy, Geschiedenis van de school, 91-97.
26 N.L. Dodde, Het rijksschooltoqicht in de Bataafse republiek. Een onderpek naar het denken en
het doen van de eerste schoolop lieners in de departementen van de Amstel, de Delf en Texel en van
liet departement Holland t ijdens de schoolwetten van z8oz en z8o3. Groningen 1968,161. Bijlage iv
bevat een boekenlijst van Du Mortier die in 1802 aan alle schoolopzieners werd verstrekt, 233235.
27 Voor een korte beschrijving van het veranderend onderwijs in de vroege negentiende eeuw,
zie: I.J. Brugmans (red.), Honderdvijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein. Groningen
1961, 95-177.
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besproken. 28 In de eerste vijf jaar van het bestaan van het blad werden 3 25 nieuwe
schoolboeken behandeld die meer of minder geschikt werden geacht voor de modernisering van het onderwijs. Ze waren afkomstig van 57 uitgevers uit diverse
Nederlandse steden, overwegend gelegen boven de rivieren. 29 Diverse uitgevers in
bijvoorbeeld Amsterdam, Haarlem en Groningen, Du Mortier in Leiden en Thieme
in Zutphen begonnen een waar offensief op de nieuwe nationale schoolboekenmarkt
vanaf 1801. 30 Het vooruitzicht om uitgaven opgenomen te zien in de officiële lijst van
goedgekeurde schoolboeken zal hierbij hebben meegespeeld.
Het samenstellen van de boekenlijst van goedgekeurde titels nam echter meer tijd
in beslag dan verwacht. Tijdens de eerste turbulente politieke jaren van de Bataafse
republiek wisselden de schoolwetten en aanvullende reglementen elkaar in hoog tempo af. Zo werd de eerste Schoolwet van 1801 vervangen door die van 180 3 en ten slotte door die van 1806. Kort na de eerste Schoolwet werd een boekenlijst rondgestuurd
naar de inspecteurs, maar deze was grotendeels het schoolboekenfonds van Du Mortier en het Nut. De op te stellen nationale schoolboekenlijst was daarmee nog niet gerealiseerd. Dit leidde ertoe dat vele regionale schoolinspecties zelf een voorlopige
boekenlijst opstelden, zoals de schoolinspecteurs in Groningen en in Zeeland in
1806.31

eerste klasse

Boekenlijst Groningen 1806

Boekenlijst Zeeland 1806

Overijselsch schoolboek, 8 deeltjes

ABC boeken

Spel- en leesboekje voor de jeugd

Spelboekje voor eerstbeginnenden

tweede klasse Wester, het voorbeeldig schoolkind

Nieuw spelboekje meergevorderden

id., Het schriftuurlijk schoolboek

Spel- en leesboekje

id., Merkwaardige vragen uit de bijb.

Trap der Jeugd

gesch. Verzameling van merkwaardige
gebeurtenissenuit de ongewijde
geschiedenis

derde klasse

De Bijbel

Trap der Jeugd

Zedekundig leesboek

Adriani, Leven apostelen

Hulshoff, geschiedenis van Josef

Hulshoff, Leven van Jozef

Adriani, geschiedenis van Jezus

Adriani, Leven van Jezus

Van Oort, Robinson Crusoe verkort

Leeslesjes kunstmatig lezen

Brunt, rekenkunde

Brunt, rekenkunde + Bevel 5e stuk

Natuurkundig schoolboek

Nederduitsche chrestomathie
Van den Berg, Historievragen
Beginselen Nederd. spraakkunst

28 Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwe ien in het Bataafsch Gemeenebest, respectievelijk (... in het Koninkrijk Holland. Leiden 1801-1877.
29 Boekholt, `Op zoek naar de kinderlectuur', 96.
30 Zie bijlagen 1 en 111.
31 Boekholt, `Op zoek naar de kinderlectuur', 93.
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Uit de lijsten zijn de volgende conclusies te trekken. In de eerste plaats verschillen de
boeken die in Groningen worden aanbevolen duidelijk met de lijst van meest gebruikte Groninger schoolboeken in 1 784. De catechismussen zijn verdwenen, al is de
bijbel gebleven. Het zwaartepunt in de bijbelse verhalen verschuift naar het Nieuwe
Testament. Daarnaast wordt ook het verhaal van Robinson Crusoe geschikt geacht
voor gevorderde lezers. In de tweede plaats vallen de regionale verschillen in de
lijsten op. De schoolinspecties in Zeeland en Groningen kiezen in 1806 slechts vier
dezelfde titels. In Groningen wordt de lijst verder gevuld met drie titels van de
schoolinspecteur Hendrik Wester en in Zeeland vooral met uitgaven van het Nut.
Werd een deel van de boeken in Groningen opnieuw gedrukt voor en verspreid in de
eigen regio?
Adriaan van den Ende, de Nationale Inspecteur van Opvoeding en de rechterhand van de Agent, was verantwoordelijk voor het samenstellen van de boekenlijst.
Hij ondernam in 1808 zijn eerste en enige inspectietour en bezocht meer dan vijftig
scholen in het Noorden en in het Oosten van het land. Over het onderwijs in Groningen liet hij zich zeer positief uit. Hij achtte met name de boeken van Hendrik Wester
zeer geschikt voor de transformatie van het Nederlandse onderwijs. In zijn ogen
vormden ze—meer dan de boeken van de Friese onderwijzer Niewold—een geschikte overgang van de oude naar de nieuwe boeken en voldeden ze aan de moderne
eisen. De boeken hadden volgens Van den Ende reeds een bijdrage geleverd aan de
onderwijshervormingen in Groningen en ook in andere gebieden in Nederland.32
De landelijke boekenlijst kwam uiteindelijk twee jaar later tot stand en werd gepubliceerd in het tijdschrift van Du Mortier. Vele titels van Hendrik Wester waren
hierin opgenomen. De betekenis hiervan moet echter niet overschat worden. De lijst
met goedgekeurde boeken was geen lijst van ongeveer vijftien schoolboeken zoals de
regionale inspecties die hadden opgesteld, maar een opsomming van bijna zevenhonderd schoolboeken van 1 9 6 auteurs die een recensie hadden gekregen in de Bijdragen.
De totstandkoming van de schoolboekenlijst betekende niet dat er een eind kwam aan
de hausse van nieuwe boeken voor het onderwijs, want de markt bleef groeien. In de
jaargangen 1815 en 1816 was het jaarlijks gemiddelde van besproken boeken zelfs
driemaal zo hoog als in de periode 1801-1806.33
Om te voorkomen dat de nieuwe schoolboeken ook door andere drukkers zouden
worden opgelegd, werd in 180 3 de nationale wet tegen de nadruk aangenomen. David du Mortier had hier al in 1800 op aangedrongen als uitbreiding van de wet van
1 795/1 79 6 voor het gewest Holland. De nationale wet van 180 3 beschermde de uitgevers in de Republiek tegen nadruk. De oude schoolboeken behoorden vanaf dat jaar
tot het publiek domein en konden dus wel lokaal worden gedrukt en verspreid. Het
nadrukken van de nieuwe schoolboeken was echter verboden bij wet. Dit maakte het
32 P.Th.F.M. Boekholt, Een onderwijsrapport uit 1808. Een verslag van een reis van onderwijsinspecteur Van den Ende via Noord- en Oost-Nederland naar Oost-Friesland. Groningen 1986.
Voor een algemeen verhaal over de schoolhervormingen, zie: Brugmans, Honderdvijfentwintig
jaren arbeid.
33 Boekholt, `Op zoek naar de kinderlectuur'. Zie ook: bijlage I.

161

NEDERLANDSE SCHOOLBOEKEN

mogelijk door middel van processen op te treden tegen de uitgevers die zich schuldig
maakten aan roofdruk. In 1815 zou dit de basis vormen voor de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels. Bij de oprichting waren vooral de prominente schoolboekuitgevers aanwezig.34
Zonder twijfel hadden de schoolhervormingen van 18oi-18o6 een nieuwe markt
voor schoolboeken in het leven geroepen. De overgang naar klassikaal onderwijs, het
afschaffen van de catechismus als leerstof en de nieuwe Nederlandse spelling maakten dat nieuwe schoolboeken noodzakelijk waren voor het veranderend onderwijs.
Dit betekende tegelijkertijd een breuk met de weinig dynamische markt voor schoolboeken van de achttiende eeuw. De overheid legde geen nieuwe beperkte canon op
van schoolteksten, maar schiep de voorwaarden voor een nationale en dynamische
markt voor schoolboeken.
Belangrijke vragen omtrent de verspreiding van de schoolboeken blijven echter
onbeantwoord. Aan het eind van de achttiende eeuw werden in Groningen de meeste
schoolboeken geproduceerd in de stad en verspreid in de eigen regio. Aan het begin
van de negentiende eeuw werden door de schoolinspecteurs voor het nieuwe onderwijs andere boeken aangedragen. In de lijst van 18o6 zien wij bijvoorbeeld de boeken
van Hendrik Wester. Volgens de Nationale Inspecteur van Onderwijs die de scholen
in i 8o8 bezocht, hadden deze werken niet alleen hun dienst bewezen voor de modernisering van het onderwijs in Groningen maar ook voor andere delen van het land.
Dit zou betekenen dat de Groninger uitgevers zich na 1800 werkelijk op de Nederlandse schoolboekenmarkt hadden begeven. Maar in de regionale boekenlijst van
Zeeland ontbreken Groningse schoolboeken. Moet hieruit geconcludeerd worden dat
deze uitgaven niet verspreid werden in Zeeland?
Om hierover meer duidelijkheid te krijgen is een onderzoek gedaan in de administratie van boekhandelaar Salomon van Benthem in Middelburg. 35 Hierin staan vanaf
18o1 niet alleen de aankopen van de klanten genoteerd, maar ook de leveranties van

uitgevers uit de verschillende delen van het land.
DE BOEKHANDEL VAN SALOMON VAN BENTHEM
IN MIDDELBURG

Salomon van Benthem had in 18o1 de deuren van zijn boekwinkel voor het publiek
geopend. Van hem is bekend dat hij waarschijnlijk veel klanten meenam van zijn
vroegere werkgever, de weduwe Abrahams. Bovendien was in het jaar voor hij begon
de eigenaar van de grootste boekhandel in de stad, Pieter Gilissen, overleden. Binnen
enkele jaren had hij een klantenbestand van zo'n vijfhonderd huishoudens die jaarlijks ongeveer vierduizend boeken kochten en rond de 1o.000 gulden besteedden. Alles wijst erop dat deze beginnende boekhandelaar binnen korte tijd beschikte over een
34 A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel,
gedurende de halve eeuw 1830-1880. Amsterdam 1886, 102-114. Vgl. bijlage iii.
35 Amsterdam, UB, collectie KVB. De uitgevers zijn te vinden in de boekverkopersboeken van
het desbetreffende jaar en de klanten in de klantenboeken.
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van de grootste boekwinkels in Middelburg.3ó
De boekhandel functioneerde toen in vele opzichten als andere takken van handel. Koopwaar werd geleverd, binnen een jaar verrekend en verschillen in de betalingsbalans werden voldaan met een wissel. Hierdoor had een beginnend boekverkoper het eerste jaar een renteloos krediet. Veel boeken werden bovendien verzonden
in commissie. Dit hield in dat de boekhandelaar onverkochte boeken terug kon sturen
naar de uitgever. Dankzij het dichte netwerk van correspondentschappen tussen boekhandelaren en de opkomst van hoofdcorrespondenten—tussenhandelaren op commissiebasis—waren er voldoende mogelijkheden voor een landelijke verspreiding
van schoolboeken uit Groningen.
De boekverkopersboeken van Van Benthem, waarin de handel met uitgevers en
andere boekhandelaren wordt beschreven, maken het mogelijk na te gaan of dit in de
praktijk ook zo was. Van Benthem ontving in 1801 al van 133 uitgevers boeken. De
leveranciers waren gevestigd in zestien Nederlandse steden, waarvan Amsterdam met
51 correspondenten het absolute centrum van de handel was. Daarnaast nam Van
Benthem tegen boekverkopersprijzen soms titels die niet bij hem in voorraad waren
over van andere boekhandelaren in Middelburg en omgeving.37
De uitgever van Hendrik Wester, Jan Oomkens te Groningen, zond zijn uitgaven
voor het eerst aan Van Benthem in 1802. In dat jaar stuurde hij hem veertien verschillende titels, waaronder maar liefst tien boeken van Hendrik Wester. De boeken waren
allemaal voor het eerst uitgegeven rond 1800 en lagen dus nu in de boekwinkel in
Middelburg. In hoeveel andere boekhandels in Nederland deze boeken lagen, is onbekend. Wel is bekend dat de minder belangrijke Groninger uitgever Roelof Jacob
Schierbeek in 180 5 zijn boeken afleverde aan 57 boekhandelaren in het land.38
Van elke titel van Wester zond Oomkens zes exemplaren naar Van Benthem in de
hoop dat hij deze zou verkopen. Dat dit ook inderdaad het geval was, blijkt uit het
feit dat Van Benthem van zeven titels van Wester hetzelfde jaar nog exemplaren bijbestelde, variërend van zes tot 26 stuks. Nog duidelijker wordt het beeld wanneer
men kijkt naar hetgeen wordt teruggestuurd. Van de in totaal meer dan tweehonderd
exemplaren van de veertien verschillende titels in 1802 door Oomkens verzonden,
worden slechts drie teruggestuurd. De moderne schoolboeken uit Groningen waren
dus verkrijgbaar in Middelburg.
Ook de Groninger boekverkoper Abraham Groenewolt leverde diverse schoolboeken aan Van Benthem. In 1802 leverde hij zeventien titels, waarvan driekwart
bestond uit nieuwe schooltitels van de Friese onderwijzer Niewold. Van elke titel
36 Zie over Van Benthem: J.J. Kloek, W.W. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin
van de negentiende eeuw. Middelburg 1988, 4 9; Idem, "`In andermans boeken is het duister
lezen": reconstructie van de vroeg-negentiende-eeuwse leescultuur in Middelburg', in: Forum
der letteren 29 (1988), 15-28; Idem, `Bij van Benthem geboekt. Een reconstructie van het Middelburgs koperspubliek in 18o8', in: W. van den Berg, J. Stouten (red.), Het woord aan de leker.
Groningen 1987,142-165.
37 Zo betrok Van Benthem bijvoorbeeld via de Middelburgse boekverkoper J. Ooms in 1802
een Vaderlandse geschiedenis en een Zedekundig schoolboek—beide van Hendrik Wester.
38 Groninger archieven, Weeskamer 180 7, 3o.
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werden vier tot acht exemplaren verstuurd en geen van de boeken werd teruggestuurd. De moderne schoolboeken uit Groningen werden afgezet op de nationale
markt. Kort na hun eerste druk werden ze naar Middelburg verscheept om daar in
boekhandels te belanden.
Toch roept het kleine aantal geleverde exemplaren ook vragen op. De drie stadsscholen in Middelburg werden in 1 799 bezocht door zo'n vierhonderd kinderen.
Daarnaast waren er nog vier armenscholen en ook vanuit de vele dorpsscholen in de
omgeving werden boeken betrokken bij Middelburgse boekverkopers. 39 De zes of
twaalf exemplaren per titel lijken een druppel op de gloeiende plaat van de Nederlandse onderwijshervorming. Het heeft er alle schijn van dat de nieuwe schoolboeken
wel op de markt verkrijgbaar waren, maar nog slechts in kleine aantallen over de
toonbank gingen. Om inzicht te krijgen in de achtergrond van kopers van de nieuwe
schoolboeken is ook een ander deel van de boekhandeladministratie bekeken, namelijk de klantenboeken van Van Benthem. Hie ri n staan de aankopen per klant per jaar
genoteerd.
De eerste koper van schoolboeken die wordt vermeld in de klantenboeken van
Van Benthem is de schoolmeester Nijsen. Zijn aankopen voldeden aan de moderne
geest van het onderwijs, want hij kocht een rekenboekje van Van Campen, zesmaal
het Schoolboek van Vaderlandsche Deugden, een boekje voor kinderen met twaalf
plaatjes, een Geographie van Martinet, eenentwintig maal de Trap der Jeugd van het
Nut, twee Rudimenta van het Nut, zes AB boeken van het Nut, zesmaal de Geschiedenis van Joseph en tweemaal de Nederduytsche Spraakkunst van Van Bolhuys. Een andere klant was de predikant F. Reitzma die op 21 april 1802 ` 27 differente kinderboekjes
alle gedrukt te Groningen' aanschafte bij Van Benthem. Uit deze aantallen blijkt dat
slechts een paar klanten voldoende waren om de in commissie gezonden aantallen af
te nemen. De nabestellingen van Van Benthem in het lopende jaar 1802 waren bovendien niet spectaculair. Wellicht waren de schoolhervormingen nog in een te prille fase
om effecten te verwachten op grote schaal.
Ruim tien jaar later verstuurde Groenewolt nog steeds vergelijkbare aantallen
van de titels van Niewold en ook Oomkens bleef in 1812 en 181 3 (school)boeken opsturen.40 Bij Oomkens is echter wel een duidelijke verandering in de aard van de handel te constateren. Het deel dat teruggestuurd werd, was namelijk veel groter. Voor
Oomkens bleken alleen de vierdelige spelboekjes van Wester en de leeslesjes van
Wester in die jaren een succes. Van deze titels werden honderden afgezet. De overige
tien titels—merendeels geen schoolboeken—werden teruggestuurd. 41 Vergeleken
met de boeken die Du Mortier in 1812 leverde, kunnen we spreken over een Groninger bestseller onder de nieuwe schoolboeken. 42 De spelboekjes van Wester waren in
veel scholen in gebruik terwijl er daarnaast ook vele titels bestonden die als aanvulling of leesoefening in kleine hoeveelheden over de toonbank gingen.
39 Kloek, Mijnhardt, Leescultuur, 75.
40 Zie bijlage I.
41 Zie bijlage iii.
42 Zie bijlage ti.
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De verspreiding van de schoolboeken gebeurde in Middelburg meestal via de onderwijzers. Zij kochten de boeken veelal per zes in de winkel van Van Benthem. Uit de
keuze van hun boeken blijkt een rijkgeschakeerde onderwijspraktijk. De nieuwe en
oude boeken werden nogal eens door elkaar gebruikt. Zo kocht schoolmeester De
Steur in 1811 voor zijn school in Oostkapelle de Geldersche Trap der Jeugd (46x), Borstius Klein vrageboekje (12x), maar ook het Spel- en leesboekje der

Maatschappij (36x)

en schafte meester A. Alaart in het Nieuwland in i81i niet alleen de Geldersche Trap

der jeugd en de Vrageboekjes van Borstius aan, maar ook de Leeslesjes van Hendrik
Wester. De eenheid in de keuze van schoolboeken, zo kenmerkend voor het volksonderwijs van de achttiende eeuw, was aan het begin van de negentiende eeuw dus ver
te zoeken.
Een enkele keer vindt men een schoolmeester die wel duidelijk de nieuwe aanbevolen koers volgt. Het beste voorbeeld hiervan is de boekaanschaf van schoolmeester
Cornelis Bos in Crommeweten. Hij kocht in 1815 de spelboekjes van Wester en ook
diens Schoolboek van ons Vaderland, de Geschiedenis van Josef, de verkorte Geschiedenis

van Robinson Crusoe, de Trap der Jeugd van de Maatschappij, de Geschiedenis van Josef,
de Geschiedenis van Jeus en het Spel- en leesboekje van Van Bemmelen. Zijn keuze
lijkt sterk op het advies van de schoolinspectie in Groningen in 1806.
Andere schoolmeesters bleven echter vasthouden aan de oude koers en kochten
zelden een van de nieuwe schoolboeken. Dit blijkt onder andere uit de aanschaf van
schoolmeester Jan Jille te Cleverskerke. In 1811 kocht hij de Evangelien, de Geldersche

Trap der Jeugd, Kuijpers spelboekjes, het ABC boekje van Van Rhijn, de Psalmen en
Ge{angen, een klein gebedenboekje en het Schriftuur) jk schoolboek van Maas. 43 De
aanschaf van dat jaar komt grotendeels overeen met de boekenkeuze op de Utrechtse
43 Voor een toelichting bij de titels zie: De Booy, Kweekhoven, 257-258.
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scholen tussen 1 7 52 en 1763. In 1815 waren de aankopen van deze schoolmeester ook
nog duidelijk op de oude leest geschoeid en kocht hij bijvoorbeeld Vrageboekjes van
Hellenbroek en kleine gebedenboekjes. Slechts enkele van de moderne schoolboeken,
zoals de Geschiedenis van Josef, de Geschiedenis van Je{us en het Evangelium Mattheus
konden toen zijn goedkeuring-en die van de ouders-wegdragen.
CONCLUSIE

De eerste Nederlandse schoolwet van 1801 en de latere schoolwetten van 1803 en
1806 hadden niet tot gevolg dat de oude schoolteksten in hoog tempo werden vervangen door een nieuw corpus van schoolboektitels. Gebleken is dat in Middelburg een
rijk geschakeerde onderwijspraktijk bestond en dat sommige schoolmeesters ook de
oude boeken bleven gebruiken.
De nationale onderwijshervorming aan het begin van de negentiende eeuw had
wel als gevolg dat een hausse van nieuwe schooltitels, vooral boven de Waal geproduceerd, de Nederlandse boekhandels bereikten. De in 1801 benoemde regionale
schoolinspecteurs drongen bij de onderwijzers aan op het gebruik van de nieuwe
schoolboeken en werden op de hoogte gehouden van nieuwe titels middels de boekbesprekingen in de Bijdragen, het landelijke tijdschrift voor het onderwijs van uitgever
David du Mortier in Leiden. De schoolmeesters kozen vervolgens uit de grote diversiteit van schoolboektitels die verkrijgbaar waren in de boekhandels en verspreidden
de boeken onder de leerlingen op de volksscholen.
Uit de boekbesprekingen in de B ijdragen wordt duidelijk dat Groningen een van
de Nederlandse steden was waar zich uitgevers bevonden die zich na de schoolwet
van 1801 op de nieuwe nationale schoolboekenmarkt gingen richten. In Groningen
betekende de verandering van de schoolboekenmarkt rond 1801 een breuk met de situatie in de achttiende eeuw, toen de meestgebruikte Nederlandse schoolboeken door
lokale drukkers werden opgelegd en verspreid in de eigen regio. Na 1801 werden diverse schoolboeken van Hendrik Wester, onderwijshervormer en schoolmeester in
Oude Pekela, te koop aangeboden in de boekwinkel van Salomon van Benthem in
Middelburg. Tien jaar later werden zelfs honderden exemplaren van de spelboekjes
van Wester afgezet in Middelburg. Deze afzet van de Groninger uitgever Jan Oomkens is vergelijkbaar met de afzet van succesvolle titels van David du Mortier in Leiden, uitgever van de schoolboeken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
De totstandkoming van een landelijke wet tegen de nadruk in 1803 moet gezien
worden als een poging om te breken met de aloude traditie van de nadruk van
schoolboeken. De oude canon van teksten mocht volgens de wet vrij worden gedrukt, maar het kopijrecht van nieuwe schoolboeken werd bij de wet beschemd.
Hierdoor werd het mogelijk roofdruk tegen te gaan en werd het moderne schoolboek
een product voor de nationale markt.
De Nederlandse wetten uit de vroege negentiende eeuw die betrekking hadden
op de schoolboeken, hadden daarom niet alleen als resultaat dat een grotere diversiteit schooltitels de boekhandels bereikte, maar ook dat er een schoolboekenmarkt
ontstond die veel meer dan in de achttiende eeuw een nationaal karakter had.
VAN DER LAAN
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BIJLAGE I
Het totaal aantal titels en uitgevers per stad in de schoolboekbesprekingen
van de B ijdragen 1801 - 1806, de Landelijke boekenlijst van 1810 en de schoolboekbesprekingen in de Bijdragen 1815 - 1816.
180 -1806

Titels

1810

Uitgevers

Titels

1815-1816

Uitgevers

Titels

Uitgevers

7

2

-

121

24

276

47

98

30

Arnhem

4

1

7

3

10

4

Bergen op Zoom

-

-

1

1

-

Brugge

-

-

-

-

-

-

2

1

Alkmaar
Amsterdam

Delft

-

5

1

Den Bosch

-

-

6

1

-

-

Den Haag

6

4

16

7

10

5

-

2

1

2

1

1

1

11

4

8

1

Deventer
Dordrecht
Enkhuizen

-

-

1

1

Franeker

1

1

-

-

Gent

-

-

-

Gorinchem

1

1

4

Gouda

-

-

1

26

4

57

5

-

-

-

1

1

25

2

56

4

17

3

Heerenveen

-

-

-

-

1

1

Hoorn

1

1

1

1

-

-

Leeuwarden

2

1

9

3

2

2

Groningen
Harlingen
Haarlem

Leiden

-

-

1

1

1

4

1

1

1

1

53

9

36

3

106

10

52

5

Luxemburg

-

-

-

-

1

1

Middelburg

1

1

-

-

2

1

Nijmegen

1

1

3

1

1

1

Oude Pekela

-

-

1

1

-

-

Parijs

-

-

1

1

-

-

Rotterdam

3

2

12

8

20

4

Sneek

2

1

-

-

5

1

Utrecht

3

1

18

6

8

4

Vlissingen

1

1

-

-

-

-

Westzaandam

-

-

1

1

-

-

5

1

1

9

2

Zaltbommel

-

-

-

Zutphen

45

1

37

Zwolle
Samenwerking

1

1

10

2

1

1

27

12

48

46

5

7

315

54*

695

111*

332

483*

Totaal

*exclusief de uitgevers betrokken in een samenwerkingsverband.

BIJLAGE II
Afschrift van de leveranties van de belangrijkste schoolboekuitgever uit het
begin van de negentiende eeuw, David du Mortier in Leiden. Het aantal
boeken per titel geleverd door uitgever David du Mortier aan boekhandelaar
Salomon van Benthem in Middelburg in 1812 en het aantal boeken dat Van
Benthem terugstuurde naar Du Mortier. Bron: Boekverkopersboeken van
Salomon van Benthem 1811 -1813.
Titel

Aantal boeken

Aantal boeken

verstuurd

teruggestuurd

Van de Palm, Bijbel voor de Jeugd

20

0

Anslijn, Spelboekje (3e)

52

0

Liederen boerenstand

1

0

Iets over ouderen en kinderen

1

0

Van de Berg, Bijb. historische vragen

104

0

ABC bladen

312

0

Geschiedenis van Jozef

78

0

Kanaar, Kuijpers

52

0

Cramer, le trap

260

0

Brunt, 2e cijfferboekje

52

1

Wester, le en 2e spelleboekje

104

0

Kleijne Marijns

104

0

Van Dobben, Bijb. geschiedenissen

26

0

Geschiedenis van Jezus

26

0

Gignac, Fables Choisies

32

0

Anslijn, leesboek 2e klasse

26

0

Phrases faciles

26

0

Petit dictionairre

26

0

Anslijn, spelboekje 1+2

26

0

Anslijn, spelboekje 3

26

0

Verweij, Bijbelsche geschiedenis

26

0

Wester, Vaderlandsche geschiedenis

26

0

Van Colom, grondbeg. fransche taal

4

4
0

Brink, vrageboekje

26

Spel- en leesboekje maatschappij

26

0

Nieuw spelleboek

26

0

Wurstijlen, nederd. opstellen

6

0

Leeslesjes

8

0

Voorschriften tot brieven

4

0

Zedekundig leesboek

2

0

Aanleiding tot het rekenen

2

0

De brave Hendrik

17

0

Ponse, landbouw

5

0

Zedekundig leerboek

6

4
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Titel

Aantal boeken

Aantal boeken

verstuurd

teruggestuurd

Leerboekje in den Fransche taal

6

0

Muijt, verhandeling voor de jeugd

6

6

Anslijn, De brave Ma ri a
Leer- en leesboekje 2e
Van de Palm, 2e zestal redenen

14

0

4

4

33

6

Bevel, vervolg op Brunts cijfferb.

4

0

Schrock, Algemene geschiedenis

5

0

6

0

Spel- en leesboekje 3e

26

0

Allereerste leesboek

13

0

Van de palm, Salomo

14

0

Rosalia's nalatenschap

1

0

Bruijs, Natuurkundig schoolboek

4

1

Nieuwold, Over het voorgaan

3

3

Pestalozzi, le leesboekje

1

0

Muijt, aardrijkskundige beschrijving

NB: `afgezonderde schoolboekjes volgens factuurlijst fl. 72-11-12'
(rest was fl. 424-11-0).
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BIJLAGE III
De belangrijkste schoolboekuitgevers aan het begin van de negentiende
eeuw. Uitgevers met tien of meer schoolboeken in de schoolboekbesprekingen van de Bijdragen 18oi-18o6, de Landelijke boekenlijst van 1810 en de
boekbesprekingen in de Bijdragen 1815-1816.
1801-1806

1810

12

39

1815-1816

Amsterdam
Allart
De Vries

17

Elwe

12

Holtrop

10

Keijzer

20

Maaskamp

15

Poster

17

Schalekamp

17

Timmer

15

12

Van der Hey

18

24

Van Vliet

16

21

Bohn

13

23

Loosjes

12

24

33

81

10

25

24

13

15

Haarlem

Leiden
Du Mortier

41

Groningen
Groenewolt
Oomkens

18

Zuidema
Rotterdam
Hendriksen

16

Zutphen
Thieme
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J. VREE

DEN OUDEN EN VAN BENTHEM
EEN CASUS BETREFFENDE DE
VERSPREIDING VAN GEREFORMEERDE
LECTUUR IN ZEELAND (1823-1836)

I

n 1816 werd de Gereformeerde Kerk uit de tijd van de Republiek door
koning Willem I zodanig gereorganiseerd dat zij paste in het bestel van
het Koninkrijk der Nederlanden. Zij kreeg een eigen `grondwet', het

Algemeen Reglement, en een nieuwe naam: Nederlandse Hervormde Kerk. Tevens
werd een departement ingesteld `voor de zaken van de hervormde en andere erediensten (behalve die der rooms-katholieken)', dat de band tussen kerk en staat moest bewaken. Alle hervormde bestuurders waren voortaan reglementair verplicht zich in te
zetten voor `de bewaring van orde en eendragt, en de aankweeking van liefde voor
Koning en Vaderland'. Hoewel zij evenzo verplicht waren tot handhaving van de gereformeerde (thans: hervormde) leer, die in 1618/161 9 door de synode van Dordt
was vastgesteld, stond dit punt in de praktijk minder hoog op de agenda. Tien jaar
later kwam een godsdienstige opwekking op gang, die weer aandacht vroeg voor de
oude gereformeerde leer en daarmee voor de nodige beroering, ja zelfs een afscheiding, zorgde.' De Amsterdamse boekhandelaar-uitgever J.H. den Ouden was een van
hen die niet alleen in geestelijk, maar ook in materieel opzicht van de opwekking profiteerden. De verspreiding van zijn uitgaven via de Middelburgse boekhandelaar S.
van Benthem vormt het onderwerp van dit artikel. De administratie van Den Ouden
is niet bewaard gebleven, die van Van Benthem voor het grootste deel wel. Naast een
aantal losse stukken daaruit, zijn door mij vooral de confraters- en de particulierenboeken onderzocht. De laatstgenoemde vormen het omvangrijkste onderdeel. Tussen
begin 182 3 en eind 18 3 6 werd op 4 582 dikwijls dichtbeschreven pagina's een enorme
rij boeken en andere geleverde artikelen genoteerd.2

1 Een globaal overzicht van de geschiedenis der Hervormde Kerk en van de godsdienstige
bewegingen uit het begin van de negentiende eeuw bij H. Knippenberg, De religien {e kaart van
Nederland. Omvang en geografische spreiding van de godsdienstige ge {indten vanaf de Reformatie
tot heden. Assen 1992, vooral 63-92.
2 De administratie van de firma Van Benthem (en Jutting), alsmede een afzonderlijke map met
personalia en andere zaken, bevinden zich in de bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering
van de belangen des boekhandels, Amsterdam, UB (verder KVB). Ik dank drs. N.H. Kool, die
mij daarin wegwijs maakte.
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J.H. DEN OUDEN EN ZIJN FONDS
J. Immerzeel jr. noemde hem in 1819 `een best braaf mannetje', dat `weinig van het
uitgeven van boeken' wist. De minister van hervormde eredienst, F.W.F.T. baron van
Pallandt van Keppel, betitelde hem zes jaar later als `de boekhandelaar, bij wien de
meeste der twiststokende geschriften uitkomen'. Beiden hadden gelijk. Naar de maat
van zijn gewiekste collega gemeten, stelde Jan Hendrik den Ouden (1 7 86-186 4 ) niets
voor. Zijn fonds, dat tussen 1818 en 18 4 6 werd opgebouwd, heeft geen werk van formaat opgeleverd. Enkele titels van Isaac da Costa daargelaten, was het gespeend van
literaire allure. Jaar na jaar kwam het voor het grootste deel op hetzelfde neer: allemaal geschriftjes en preken van oude en moderne schrijvers (en enige schrijfsters)
van gereformeerde signatuur. Terecht merkte een recensent in het tijdschrift Godge-

leerde bijdragen van 182 7 op:
Zoodra men een geschriftje in handen krijgt, dat op den titel zich als voortbrengsel van
den boekwinkel van J.H. DEN OUDEN (...) aankondigt, kan men zich reeds verzekerd
houden van wat men te lezen zal krijgen. Het is toch met dien man Nomen et Omen.
De stekeligheid van de opmerking is te verklaren uit het feit dat in het fonds stukjes
voorkwamen van, zoals Allard Pierson hen in 1872 betitelde, `feestverstoorders'. Figuren
die men niet haat, maar lastig, maar onaangenaam vindt. Men was zoo genoeglijk
bijéen in den knollentuin zijner staatkundige en godsdienstige gevoelens. Wat behoefde
nu deze of gene zich excentriek aan te stellen (...)!3
Nu was 1827 wat dit betreft wel het topjaar bij Den Ouden, vooral omdat toen bij
hem het Adres aan alle

mijne Hervormde geloofsgenoten uitkwam, dat binnen negen

maanden achtmaal herdrukt werd. Omdat het Adres, dat vraagtekens zette bij het
koninklijk creatuur dat de Hervormde Kerk toen was, anoniem verscheen, schakelde
Den Haag meteen de hoofdstedelijke politie in om de auteur te achterhalen. Uiteindelijk bleek het een brave Haagse hervormde predikant te zijn, Dirk Molenaar, die zelf
schrok van de onrust die hij had opgeroepen.
Molenaars boekje markeerde het begin van een nieuwe ontwikkeling: een aantal
orthodoxe hervormden ging zich verzetten tegen de goede bedoelingen van Willem I
en zijn ambtenaren. Ook na deze affaire zou Den Ouden van tijd tot tijd geschriftjes
3 Zie voor Den Ouden en zijn relaties: J. Vree, `J.H. den Ouden (1786-186 4), uitgever van het
vroege Réveil en de eerste hervormd-gereformeerden', in: A.J. van den Berg [e.a.] (eds.), Aspecten van het Réveil in druk. Zoetermeer 1998,19-28, en: J. Vree, `De uitgever J.H. den Ouden
(1786-1864). Nomen et omen?', in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na
1800 22

(1999) nr. 5o, 13-29. Op dat van Pierson na zijn alle citaten in deze en de volgende alinea

verantwoord in het laatstgenoemde artikel. Piersons uitspraak in: A. Pierson, Oudere tijdgenooten. 4e [repro]druk verzorgd door P.L. Schram. Amsterdam 1982,16-17.
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op de markt brengen die, zeker op termijn, voor onrust zorgden. Er bestaat een verband tussen een aantal brochures dat rond 1830 bij hem uitkwam en de al genoemde
afscheidingsbeweging uit de Hervormde Kerk die in 1834 inzette. In maart 1835 somde een der voormannen van die beweging, de ex-hervormde predikant H.P. Scholte,
de namen op van N. Schotsman, Da Costa, W. Bilderdijk, C. van Zuylen van
Nijevelt, B.A. Ynia, Molenaar en B. Moorrees. Zij—allen auteurs van Den Ouden—
hadden, aldus Scholte, `ieder het hunne [gedaan] om den meer en meer klimmenden
stroom van ongeregtigheid tegen te gaan', totdat met Hendrik de Cock in Ulrum de
afscheiding begon. Zij waren dus in zekere zin de stamvaders van die beweging. Echter, zo bleek weldra, geen van deze vaders ging met de afscheiding mee; zij bleven in
de Vaderlandse Kerk. Daar stonden ze aan de wieg van twee andere richtingen die uit
de opwekking voortkwamen: die van het evangelisch getinte Réveil en van de meer
behoudende `hervormd-gereformeerde' richting. Ook Den Ouden bleef. Tot 12 maart
1846, toen zijn fonds geveild werd, heeft hij zijn boekbedrijf ingezet in de strijd voor
orthodoxie, en dan met name in hervormd-gereformeerde trant.
DISTRIBUTIE IN DE JAREN 1823-1836
Onder de ruim 230 titels in de veilingcatalogus van Den Oudens fonds komt ook de
in 1840 verschenen tiende druk van Molenaars Adres voor. Er waren daarvan nog 33
exemplaren over. Er van uitgaande dat iedere druk duizend stuks geteld heeft, 4 kan
men zich afvragen waar op dat moment de overige 996 7 exemplaren gebleven waren.
De vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord, maar het helpt al iets wanneer men
kan nagaan dat er in 1827 door Van Benthem volgens diens confratersboek in totaal
164 exemplaren ingekocht werden. Wanneer men dan in het particulierenboek zou
kunnen nagaan wie de personen waren die deze exemplaren kochten, was de weg van
uitgever naar kopers getraceerd. Zo gemakkelijk ligt het in dit geval echter niet. Er zit
een fors gat tussen het genoemde aantal ingekochte exemplaren en het volgens de
klantenrekeningen van 1827 en 1828 verkochte aantal van 37. Daarmee is meteen het
belangrijkste probleem genoemd dat zich voordoet bij de interpretatie van de hier onderzochte gegevens.'
Het onderzoek betreft de periode 182 3 -18 3 6. In 1823 bracht Den Ouden voor het
eerst geen opgekocht, maar een door hemzelf uitgegeven godsdienstig boekje op de
markt: W.D. Grommé, Handleiding tot regte viering van het Heilig Avondmaal. Dat het
onderzoek (op een enkel détail na) in 1836 eindigt, hangt samen met het volgende.

4 Niet slechts een enkel door Den Ouden genoemd verkoopcijfer, maar ook de in de veilingcatalogus van 184 6 vermelde aantallen restanten (hoogste: 762) wijzen op i000 stuks. Vgl. Vree,
`Den Ouden. Nomen et omen', 24.
5 Den Ouden bracht ook een serie schoolboekjes van de Amsterdamse onderwijzer H. Scheerder op de markt, waarvan regelmatig enige exemplaren afgenomen werden door Van Benthem.
Deze uitgaven blijven verder buiten het onderzoek. Zij beïnvloeden de jaarlijkse totaalbedragen
van het handelsverkeer tussen uitgever en boekhandel, maar niet dusdanig dat dit hier afzonderlijke aandacht verdient.
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Op 2 september van dat jaar bevestigde ds. H.J. Budding, eerder hervormd predikant
te Biggekerke, bij de afgescheidenen te Middelburg ouderlingen en diakenen. Daardoor werd wat tot dan toe in feite slechts een kring van ontevreden hervormden was,
tot een nieuwe kerkelijke gemeente gevormd. Zo ging het dat jaar ook in Biggekerke
en bijvoorbeeld Goes. Het gevolg was dat iedere orthodoxe nu voor een keuze stond:
blijven in de eigen kerk of zich aansluiten bij die der afgescheidenen. Als er veel (pre-)
afgescheidenen in de boeken van Van Benthem waren voorgekomen, zou het interessant zijn geweest ook hun koopgedrag na 1836 na te gaan. Zij kregen immers al spoedig uitgevers uit eigen kring. Bleven de Zeeuwse afgescheidenen toen stukjes van
Den Ouden kopen, totdat deze in 18 4 6 zijn affaire van de hand deed, of kocht men
verder alleen uit eigen kring? Gezien het aandeel van Den Oudens uitgaven in het
ontstaan der afscheiding en het bereik van Van Benthems boekhandel ook buiten
Middelburg, zou men verwachten dat er zich onder de kopers van bedoelde uitgaven
ook een aantal (pre-)afgescheidenen zou bevinden. Van de vele namen van afgescheidenen van het eerste uur, komt er evenwel maar een enkele voor in Van Benthems
particulierenboeken. Als de overigen al iets bij Van Benthem gekocht hebben, dan
zijn ze in ieder geval niet geregistreerd. Vooral dit feit heeft mij doen besluiten het
onderzoek in 18 3 6 te beëindigen. Het valt immers niet te verwachten dat het doornemen van nog eens vijfduizend pagina's boekhouding veel nadere informatie betreffende de distributie van Den Oudens fonds onder hervormde en afgescheiden
liefhebbers van gereformeerde lectuur zal opleveren.
VAN BENTHEM EN JUTTING
Gezien het karakter van het onderwerp, is het van belang iets te weten omtrent de
godsdienstige achtergrond van Van Benthem en de gevolgen daarvan voor zijn handel. In het onderzoek van J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt betreffende zijn boekhandel
is aan dit punt tot dusver geen aandacht besteed.'
Evenals Den Ouden behoorde Salomon van Benthem (1 7 69-18 43 ) tot de Hervormde Kerk. Hij was echter niet zo behoudend gereformeerd als zijn confrater met
name in de jaren dertig werd. Twee jaar nadat Van Benthem zich in 18o1 als zelfstandige gevestigd had, werd hij tot diaken gekozen. Dat gebeurde daarna nog driemaal.
Zijn laatste termijn kon hij niet volmaken, omdat hij in 1812 tot ouderling gekozen
werd. Ook voor dit eervolle ambt werd hij herkozen: in 1816, 1820 en 1829 werd hij
opnieuw—steeds voor een termijn van twee jaar—een der veertien ouderlingen die
de hervormde gemeente van Middelburg rijk was. Wie de lijsten van ouderlingen en
6 De namen van de eerste afgescheidenen zijn nauwkeurig geregistreerd in J. Wesseling,
De Afscheiding van 1834 in Zeeland. Dl. 1 (De Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen), dl.2
(Walcheren, Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland). Barneveld 198 7, 1989, en
C. Dekker, Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes
en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881. Kampen 1992.
7 Zie met name J.J. Kloek, WW. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan het begin van de
negentiende eeuw. Middelburg 1988.
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den 22 November MI.

14 ton

.^,
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110 beintagde den Alwijze, mijnen booggeschatuen en geliefden Breeder,
de Heer SALOMON van B E N T H E H, in leven Boehhaudelaar alhier, heden
tot, itch , te asmen.
Van tijd tot tijd verzwakkende, overvlet hom cone hevige stekte, vrelke itt
den ouderdom van ruim 74 Jaren, ten einde jen zijn voor mij zoo dierbaar leven maskte.

Vele jaren mogten°wij bet voorregt genieten met elkander samen te wonen,
ook tie twee laatace jaren na het' ,overijlden van mijnen dierbaren Echtgcneot; en
wie gijnen mittsaaien omgang, zijne ongeveinsde nederigheid en ' ware godsvrucht in
hoieaelj}ke esi maatzchappeiijke betrokkingeu heeft -gekend, ral kunnen gevoelen, wet
ik:, ook bij mijne klimmende jaren, can hem verlies, en in mgno overige levens.
dages aan hem minnen sal.
•

Hij onesliep'x%cht, , en zoo ik op goede gronden tong hopen, zalig in den Hoer,
dien ha die e, en op wien h ij mij aoo' dikwerf heeft gewezen. 7,ijuea weeds! steeds
vaar eves beradende, en' mg sUne woorden herinnerende, wanah ik in derf wil venHent
te betasten tot wlen hij ie heengegaan, in de hoop, hei eenmaal daar weder , te
ten,' waar geene droevige nebeidiag van' geliefde betrekkingen weer zal pleatsr 'hebben.
nd

ontmoe-

lk heb gemeend el.-446", ook namens men kinderen rat dit voor mij non
droevig werkvr'.: te roleten kennie geven, weoechendo , dat 0(s-40,7voor +martelij ke
verliezen lung halt mogen bewaard blijven, terwijl iir de ear heb mij te noemen,

Bedroefde Dienaresse
B. 1'. rxtr BBNTáIBbá.
Wan. L. Jtrrxnsa.

Overlijdensbericht van Salomon van Benthem. (Amsterdam, UB, KVB: BBe

1-28).

diakenen uit die jaren nagaat, treft veel namen die ook in de boeken van Van Benthem voorkomen. Middelburg was een overwegend—ruim 8o%—hervormde stad,
die op een rijke gereformeerde traditie kon bogen. 8 Drie klinkende namen uit het
fonds van Den Ouden hadden er ooit als predikant gestaan: B. Smijtegelt, H. de

Frein, en vooral ook zijn belangrijkste levende auteur: Molenaar. Ofschoon de laatstgenoemde slechts even in de Zeeuwse hoofdstad had gewerkt eer hij naar Den Haag
vertrok—van mei 1821 tot mei

1822-,

was er nog steeds sprake van een band. Toen

8 In 1815 telde de burgerlijke gemeente Middelburg (stad en ambachten) 10.62 9 hervormden,
en in 1839 13.59 3 ; M. Wintle, Zeeland and the churches. Religion and society in the province of
Zeeland (...) in the nineteenth century. Middelburg 1989. (Scriptiereeks Commissie Regionale
Geschiedbeoefening Zeeland, 6), 237.
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het gezin Molenaar in 182 7 met een dochterje verrijkt werd, stond er op 3 en op 5 juli
een geboorteadvertentie in de Middelburgsche courant. Molenaar had in die tijd ook
nog enig contact met Van Benthem. De laatstgenoemde leverde hem in 182 7 de juist
gereedgekomen vierdelige studie van A. Ypey en I.J. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. De boekhandelaar-ouderling, die zowat alle Walcherse
predikanten goed kende, raakte in 1821 nog nauwer met de predikantenstand aldaar
verbonden. Zelf bleef de in Middelburg geboren en getogen Van Benthem altijd vrijgezel, maar zijn bij hem inwonende zuster trouwde toen met de weduwnaar L. Jutting, die sinds 182o predikant te Nieuw- en St. Joosland was. Zijn zwager (en klant!)
zou tot diens dood in 18 4 1 blijven werken in deze gemeente, die tot zowel de ring als
de classis Middelburg behoorde. Nadat Juttings oudste dochter in 182 7 met ds. N.E.
Ernst Vetten van het pal tegen Middelburg gelegen St. Laurens gehuwd was, werd de
band met het predikantenkorps nog hechter. Het meeste plezier beleefde Van Benthem echter aan Juttings zoon, Christiaan Hermanus Johannes, die aanvankelijk evenals zijn vader predikant zou worden. Op 5 november 1825 echter, liet de toen bijna
zeventienjarige knaap de Latijnse school voor wat ze was. De volgende dag stond hij
bij zijn oom in de zaak. De relatie tussen beiden werd zo hecht dat Jutting jr. vier jaar
later de naam Van Benthem officieel bij de zijne voegde. Ook wat kerkelijke betrokkenheid betreft trad de neef, die per 1 januari 18 37 officieel in de zaak opgenomen
werd, in de sporen van oom.9
Er is een tweede belangrijke aanwijzing voor de betrokkenheid van Van Benthem
bij kerk en geloof. Hij was namelijk van de oprichting op 9 augustus 1822 af bestuurslid van de afdeling Middelburg (later: hulpgenootschap Zeeland) van het in
Amsterdam gevestigde Nederlandsche Godsdienstige Traktaat Genootschap. Eerder
had hij zich al beschikbaar gesteld als depothouder voor de traktaatjes die vanuit de
hoofdstad naar Middelburg werden gezonden, ter verspreiding onder bijvoorbeeld
zeelui en—vooral in de jaren dertig—militairen van het garnizoen. De ledenlijsten
van het hulpgenootschap tonen een groot aantal namen van predikanten en andere
gemeenteleden die klant waren van de boekhandel. Vanwege zijn functie heeft Van
Benthem nogal eens gecorrespondeerd met het hoofdbestuur. De secretaris daarvan
was geen onbekende: ds. D.M. Kaakebeen had van 181 7 tot 182o in Middelburg gewerkt alvorens hij naar Amsterdam vertrok.10
9 Het regionale verband van de classis Middelburg was verdeeld in de ringen van Middelburg,
Vlissingen en Veere, die samen

22

plaatselijke gemeenten omvatten. Van Benthem Jutting was

enkele malen ouderling; hij maakte later zelfs deel uit van het classicaal bestuur. Vgl. naast de
stukken in de KVB: F. Nagtglas, De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-hervormde gemeente te
Middelburg van 1574-186o. (..). Middelburg 186o, 46-49, 102-106, 178-183; F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen. (..). 2 dl. Middelburg 1890-1893; F. de Josselin de Jong, Genealogie
Jutting. 's-Gravenhage 1946,146-147.
10 Vgl. P.N. Holtrop, `Opwekking in grote oplage. Het Nederlandsche Godsdienstige
Traktaatgenootschap', in: Van den Berg [e.a.], Réveil in druk, 29 - 39 . Het archief van het hulpgenootschap bevindt zich in het Zeeuws Archief; het werd in 1 944 door J.W. van Benthem
Jutting aan het toenmalige Rijksarchief geschonken. Het archief van het hoofdbestuur van het
NGTG bevindt zich in het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantis-
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Van Benthem had een goedbeklante zaak. In 182 7 boekte hij 5 9 5 personen en instellingen die op rekening kochten. Daaronder bevonden zich negen leesgezelschappen. In 18 3 6 waren die aantallen toegenomen tot 8 49 , respectievelijk 2 4 . 11 Eind 1827
hadden 44 klanten ooit iets uit het fonds van Den Ouden gekocht. Negen jaar later
bedroeg het totale aantal van hen die volgens de administratie ooit een uitgave van
Den Ouden bij Van Benthem hadden gekocht 16 3 . Het betreft hier cumulatieve tellingen. Bijvoorbeeld: lang niet allen die Molenaars Adres aanschaften, kochten (voorzover dit althans uit de boeken is af te lezen) later nog eens uit het fonds van Den
Ouden. Van de klanten die in 182 7 of 1828 het bewuste stuk kochten, is dat bij zeker
22

niet het geval geweest. Kortom, het aantal geregistreerde kopers van het Amster-

damse fonds heeft een betrekkelijk klein percentage van het totale klantenbestand uitgemaakt.
ADVERTENTIES, CORRESPONDENTEN, VERVOER
EN BETALINGEN
In de advertentie in het Nieuwsblad voor den boekhandel van 28 december 18 3 6, waarin
Van Benthem meedeelde dat zijn neef bij hem in de zaak kwam en dat de firma daarom voortaan Van Benthem en Jutting zou heten, richtte hij zich speciaal tot zijn leveranciers:
HH. Uitgevers van Boekwerken in alle talen en wetenschappen gelieven daarvan dadelijk, per Couvert mijnen Correspondent de Heer

G. PORTIELJE, te

Amsterdam, eenige

Exemplaren in commissie te zenden; (...) kunnende men op de bevordering van het debiet zoo wel, als op eene prompte jaarlijkse afrekening staatmaken.
Aldus bevestigde hij een reeds langer bestaande situatie. Niet alleen het commissiegoed, ook de losse bestellingen vonden immers al een aantal jaren via boekhandel
Portielje hun weg naar Middelburg. 12 Zoals ook uit advertenties van Den Ouden in
het Nieuwsblad blijkt, was de commissiehandel toen de normale gang van zaken in de

me (i800-heden) te Amsterdam. Helaas beginnen de brievenboeken in beide archieven eerst in
1838, respectievelijk 1837, zodat pas vanaf dan de correspondentie van S. van Benthem goed te
volgen is. Begin 1823 telde men in Middelburg en omgeving 191 leden en in 183 7 362.
11 Het aantal klanten is opgemaakt aan de hand van de zogenaamde montantboekjes van de
firma. In deze jaarlijks opgestelde boekjes werden in alfabetische rangschikking de namen van
alle klanten in een bepaald jaar genoteerd, met daarachter het eindbedrag van hun jaarrekening
en het bladnummer waarop die rekening stond. Vanwege dit laatste kunnen de boekjes tevens als
register op de particulierenboeken gebruikt worden.
12 Vgl. het op to april 1834 ingevulde bestelformulier van S. van Benthem (`te zenden, per
couvert de Heer G. Portietje'), dat gezien de voorgedrukte datum (`183.') van 1830 af gebruikt
kon worden, KVB: BBe 1-1 3 . Helaas is er van Portielje geen administratie uit deze periode
bekend. Meermalen treft men in Van Benthems confratersboeken sub voce Portielje een vermelding als die van 31 december 1830: `wegens diverse gezondene boekwerken, en verschot voor
pakken, briefporten, aanteekenen, etc. geduurende dit jaar' f 321,85.
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boekhandel. Als de Amsterdamse uitgever daarvan afweek, zodat alleen maar besteld
kon worden, werd dat speciaal vermeld. Dikwijls betrof het dan werkjes waarvan
juist een tweede of derde druk verschenen was.
Den Ouden heeft het sinds 183 4 verschijnende Nieuwsblad regelmatig gebruikt.
Hij plaatste daarin niet alleen annonces van `uitgegeven en verzonden' nieuwe publicaties of (een enkele keer) intekeningen, maar ook oproepen aan de confraters om
een bepaald in commissie toegezonden boek zo snel mogelijk terug te zenden of het
anders voor eigen rekening te houden. In dit geval was hij dan zelf door zijn voorraad heen en probeerde hij aldus de nog onverkochte exemplaren weer thuis te krijgen. Zonodig kon dan tot herdruk besloten worden. 13 In tegenstelling tot andere
Amsterdamse collega's maakte Den Ouden weinig gebruik van de drie maal per
week uitkomende Middelburgsche courant. In de vier jaargangen die door mij als
steekproef onderzocht werden-1823, 182 7, 1832 en 1836—gebeurde dat pas op 25
oktober en 1 4 november 1836. In beide gevallen betrof het de aankondiging van een
geopende intekening op `een tot heden onuitgegeven werk' van Smijtegelt. De prospectus was `alom' verkrijgbaar. Dat Den Ouden dit speciaal in de Middelburgsche Courant
meldde, ligt voor de hand. Smijtegelt behoorde immers niet alleen tot het keurkorps
der in Zeeland geliefde oude schrijvers—hij was bovendien van 16 9 5 tot 173 5 predikant in de stad geweest. De intekening betrof een voor Den Ouden bijzonder groot
werk: meer dan vierhonderd pagina's druk. 14 Opmerkelijk is dat Van Benthem zelf
eveneens naar verhouding weinig adverteerde in de plaatselijke krant. 15 Als het al gebeurde, was dat meestal met het oog op een door hem georganiseerde boekenveiling.
De enkele maal dat hij een boekwerkje aankondigde, betrof het nooit publicaties van
Den Ouden, maar altijd een (mede) door hemzelf uitgegeven werkje.
Het vervoer der boeken heen en terug ging per schuit. Blijkens de jaarlijkse afrekeningen in de confratersboeken zond Van Benthem het overgebleven commissiegoed, samen met het verschuldigde geld, tot en met de afrekening over 1828 retour
via de plaatselijke collega J. Ooms. Nadien zocht hij zelf een of andere beurtschipper
op Amsterdam op, die dan soms ook het geld meekreeg. l6 De wijze van betaling wisselde nogal eens: baar geld, coupons en/of assignaties, een wissel. Van 18 3 2 tot en
met 18 3 5 kwam Den Ouden persoonlijk in mei of juni het verschuldigde innen. Aangezien het weinige dat door Van Benthem uitgegeven werd voor hem niet interessant
was, viel er niets te verrekenen en was de Middelburger de uitgever altijd een bedrag
schuldig. Over 182 4 was dat f 4,-; over het jaar daarop reeds f 20,80. Na de nodige
schommelingen werd in 18 3 3 het hoogtepunt bereikt: f 2 3 6,57. Toen werd tevens de

13 Vgl. onder andere Nieuwsblad 18 februari, 1 juli en 23 september, en 25 november 1835.
14 Het werk verscheen als B. Smytegelt, Maandagsche catechisatiën naar het beloop der Heidelbergsche Catechismus. Zijnde een huis- en handboek tot onderwOng in de Gereformeerde leer.
Voorgesteld in vragen en antwoorden. Voorheen nooit gedrukt. Amsterdam 1837.
15 Van de lokale collega's adverteerden alleen de Gebr. Abrahams, zelf uitgevers-eigenaren
van de Middelburgsche Courant, veel.
16 Dat al de vijf in het confratersboek genoemde schippers een rechtstreekse beurtdienst op
Amsterdam hadden, valt af te lezen uit de jaarlijks verschijnende Middelburgsche naamwo{er.
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top bereikt wat betreft de totale waarde van het ontvangen commissiegoed, de bestellingen en het aangehouden commissiegoed van het vorige jaar: f 3 05,91. 17 De winst
voor Van Benthem zat niet alleen in de gebruikelijke 15 à 25% van de verkoopsprijs,
maar ook in kwantumkortingen op het commissiegoed, waarover dadelijk iets meer.
Bovendien ontving hij van het begin af over het totale aan Den Ouden verschuldigde
bedrag een `extra korting' van nog eens 5%. 18 Eenmaal, in 1832, leverde Van Benthem
Den Ouden een forse partij boeken die afkomstig was van aucties. Het betrof werken
van onder meer Smijtegelt, A. Comrie, A. Booth en A. Hellenbroek, ter waarde van
f 82,1o. Deze transactie werd evenwel afzonderlijk afgerekend.'9
Vermeldenswaard zijn de namen van de personen die via Van Benthem aan Den Ouden betaalden. In augustus 183o, toen de eerstgenoemde
over 1829 zelf f 161,18 moest betalen, waren dat

IETS
om

DI

de lokale confraters Gebr. Abrahams, J. Moens, J.
Ooms, en een paar vrouwelijke collegae: `Juffrou-

VIERING ^.tat xvr HEILIG á,VQND1KAAL

wen Wed. J.J. van der Sande'. Ze waren Den Ouden respectievelijk f 15,10, f 12,5 7 5 , f 4,04 en

t11IZES RUtIN

f 1,90 verschuldigd. Een jaar later betaalde Van
Benthem nogmaals voor Abrahams en de dames

JE S U S CHRISTUS.

Van der Sande. Daarna enkele jaren niet, maar 24
juni 1837, bij de afrekening over 1836, gebeurde
het opnieuw. Ditmaal evenwel betaalde Van Benthem niet alleen mede voor de vier genoemde collega's, vermeerderd met confrater E. Hendrikse,
maar ook voor ds. Budding en winkelier C. van
Assendelft. Beide laatstgenoemden, die tot de af-

«os«lostsommossetssotstisswoososoillommosoisioopossoNt
bekomen te a40eurdarot, bij J. H. WS ODD. ;
Knarlefit, A000033N1; Leydea, e{llitnl1,D0diK;
des! 11.1, Erve xere3RlwY en IAe NetAb; Lee0, De
C1eeUi, eDNilUhl, DE N&ap ; Rstterder * , de Wed.
vex DsD 1tEYli CD Voismag ; fiordreeAt, iIiJDMt ;
Gor^»cdnwe: HDAp F.F>t } Deoeater, ee111lfeFQ11JtVSl1 ^
Utrecht, vowel*, teelbk i GroenieRaei, ^ï1` ^ di^
delie♦ei, 1. 'TA U flbitXllCir F e91[. MD.

gescheidenen behoorden, hadden blijkbaar evenals de genoemde confraters rechtstreeks boekwerken van Den Ouden betrokken. 20 Van Benthem,
die ditmaal voor zichzelf f 150,58 5 verschuldigd

Iets over de viering van het heilig avondmaal

was, betaalde voor de anderen in totaal f 67,88

on {es Heeren Jesus Christus (1829), titelpagina.

(uitgesplitst respectievelijk: 2,27; 13,01 5 ; 15,05;

(Amsterdam, UBVU: XU.o6186).

9,465; 16,24; 3,10 en 8,74). De verhouding van de

17 Ook als men de betalingen over 1837 tot en met 1845 erbij betrekt, blijft dit zo.
18 De korting, wellicht een extra handelskorting bovenop de gebruikelijke, werd al ontvangen
toen Van Benthem zijn betalingen en commissiegoed nog via confrater Ooms naar Den Ouden
(terug)zond. Vgl. ook noot 20 en de slotsom van dit artikel. B.P.M. Dongelmans signaleerde
(zonder nadere verklaring) een vergelijkbare korting van 5% in het betalingsverkeer tussen Van
Benthem en Immerzeel. B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel junior (1.7.76-184 1). Het bedrijf
van een uitgever-boekhandelaar in de eerste hef van de negentiende eeuw. Amstelveen 1992, 11o.
19 In 1836 gebeurde dit nogmaals, maar toen betrof het een veel kleinere partij, à f 2,20.
20 Ik trof geen aanwijzing dat een der betrokkenen het betaalde via Van Benthem besteld of
ontvangen had.
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genoemde bedragen geeft een aanwijzing voor de positie die Van Benthem in dit geval onder de Middelburgse confraters innam: hij was vanaf het einde van de jaren
twintig waarschijnlijk Den Oudens belangrijkste partner ter plaatse.
Dit laatste wordt bevestigd door een lijst van zestien over het land verspreide
distributeurs op de voorpagina van een anoniem stukje van acht bladzijden klein 8°,
getiteld Iets over de viering van het heilig avondmaal on {es Heeren Jesus Christus. De lijst
opent met `Te bekomen (...) bij
HEM,

J.H. DEN OUDEN ' ,

en wordt besloten met `s. VAN BENT-

enz., enz.'. Het stuk, waarvan uitgever, plaats en jaar van verschijning niet ex-

pliciet worden vermeld, moet begin 1829 verschenen zijn. 21 Een andere aanwijzing
voor Van Benthems positie biedt een brief van Den Ouden, d.d. 7 juni 1837, aan een
goede bekende van hem in Middelburg, de kruidenier M. Noels. De man was in 1836
failliet gegaan; zijn zaak was verkocht. Den Ouden wist waarschijnlijk geen nieuw
adres en zond daarom zijn brief per adres Van Benthem.22
INKOOP

De inkoop van Van Benthem bij Den Ouden is door vergelijking van een gereconstrueerde fondslijst met de confratersboeken goed te volgen. Van de rond 2 4 0 titels
die in de onderzochte jaren door de uitgever aangeboden werden, werden er 16 4 door
Van Benthem ingeboekt. 23 Het verschil tussen beide getallen is een gevolg van het feit
dat de Middelburgse boekhandelaar weinig deed met de opgekochte titels, ondermeer
van Da Costa, waarmee het fonds verrijkt werd. Hij deed evenmin iets met de `Verzameling van Oude Leerredenen, onder den titel Het brood der kinderen', die vanaf
mei 18 34 in maandelijkse afleveringen uitkwam. Bij intekening kon men, voor f o,io
per stuk, preken bijeensparen van beproefde predikers uit vroeger eeuwen. Bij iedere
twaalfde preek werd het nodige voorwerk geleverd, zodat er na inbinden een keurig
werkje kon ontstaan.
Toen Den Ouden in 182 3 debuteerde met het avondmaalsboekje van Grommé,
nam Van Benthem daarvan niets in huis. Eerst in 1825 vond er handel in godsdienstige
werkjes plaats. Den Ouden bracht toen zeven van dergelijke stukjes uit, waaronder
drie van A. Capadose. Elk stukje ging in tweevoud naar Van Benthem, maar alleen
van Capadose werd iets verkocht. Het betrof twee stukjes over de toen ook in religieus opzicht omstreden vaccinatie en verder zijn protest tegen de gang van zaken in
de hervormde gemeente van Amsterdam. Van de drie werkjes gingen in totaal vier

21 Het bewuste blaadje, dat niet voorkomt in Den Oudens fondslijst van zomer 1828 maar wel
in die van 1838, werd op 6 april 1829 door Van Benthem ingeboekt. Hij ontving twaalf exemplaren, die alle verkocht werden. Het enige mij bekende exemplaar van Iets bevindt zich in Amsterdam, UBVU: XU.o6186. In 18 4 1 komt de firma Van Benthem en Jutting opnieuw voor in door
Den Ouden afgedrukte lijsten van distributeurs.
22 Middelburg, Zeeuwse bibliotheek, handschriftenverzameling, nr. 149923 In een eerder opstel schreef ik `dat Van Benthem nagenoeg alle uitgaven van Den Ouden
in commissie heeft gehad'. Dit is te globaal uitgedrukt. Vgl. Vree, `Den Ouden. Nomen et
omen', 25.
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exemplaren over de toonbank; de andere tien commissie-exemplaren werden in mei
1826 teruggezonden. In het laatstgenoemd jaar viel er overigens al enige vooruitgang
in de verkoop te bespeuren. Zo werden er van de 24 toegezonden exemplaren van een
brochure van de predikant L.G. James over een godsdienstige opwekking in NoordFrankrijk zestien stuks verkocht. Van een in het najaar van 1826 anoniem verschenen
dichtstuk van Da Costa, Aan Nederland, gingen er tien de deur uit.
Toen kwam 1827. Het eerste halfjaar gebeurde er nog weinig. De inmiddels tot
twee delen aangegroeide Voorlejingen over de Handelingen der apostelen van Da Costa
bleven onverkocht op de plank staan; evenzo een nieuw boekje van Capadose over de
koepokinenting. Nadat 3 o maart Molenaars (toen nog anonieme) Adres ingeboekt
was, scheen dit stukje van een kwartje eenzelfde lot beschoren. Op 1 4 juli zond Van
Benthem zelfs alle tien exemplaren van het Adres retour. Een kleine twee maanden later evenwel was het stukje haast niet aan te slepen. Op 6 september boekte Van Benthem

12

exemplaren in; een week later 52 voor de prijs van 5o; twee dagen daarna 5o.

Op 5 oktober nog eens 25; drie weken later 1 3 à

12,

en de dag voor Kerst nog weer

12.

Zijn winst zat ditmaal niet alleen in het gebruikelijke rabat, maar ook in de drie premie-exemplaren. De spectaculaire verkoop van het Adres—waar geen enkele advertentie in de plaatselijke pers voor nodig was geweest—leidde tot een doorbraak. Van
1828 af bedraagt het minimale aantal exemplaren dat van een bepaalde titel door Den
Ouden in commissie wordt gezonden, meestal zes, en enkele jaren later vaak ook
twaalf of zelfs meer exemplaren. Alleen bij grotere werken blijft men voorzichtig:
dan worden er eerst eens twee gezonden. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Molenaars eerste prekenbundel Leerredenen over verschillende onderwerpen, die f
kosten. Na de twee stuks die op

21

2,50

moest

januari 182 9 werden geboekt, volgden er tien da-

gen later vijftig, en later in dat jaar nog eens zes, ditmaal van de tweede druk. Van
deze zes werden er vijf verkocht. Het resterende exemplaar ging niet terug, maar
werd door Van Benthem overgeboekt op het volgende jaar. Ook later zorgde hij er
steeds voor dat hij minstens een exemplaar van de bundel in huis had. Eenzelfde beleid volgde hij met J. Newtons Cardiphonia, dat in 1828-1829 door Den Ouden op
nieuw uitgegeven was. Evenals Molenaars bundel werd dit klassieke driedelige werk,
dat f 6,- moest opbrengen, zo eens in de een of twee jaar verkocht.
Molenaar werd in Middelburg Den Oudens topauteur. Afgezien van het Adres
kreeg Van Benthem in deze jaren zo'n negenhonderd grotere of kleinere boeken met
zijn naam in huis; de laatstgenoemde waren goed voor 25 unieke titels. Omdat het
betrekkelijk grote aantallen per titel betrof, leverde dat de nodige premies op. De
verkoop werd in dit geval nog gestimuleerd door de wijze waarop werk werd uitgebracht. Molenaars populaire Praktikale bijbelverklaring, die van 1833 af in veertiendaagse afleveringen verscheen, kende een mogelijkheid tot intekening. Dat leverde
meteen 6 9 à 64 intekeningen op. (In 1836 was dit aantal overigens al teruggelopen
naar 56 à 51.) Na het uitkomen van Molenaars tweede prekenbundel stapte de uitgever ook hier over op een aflevering-systeem. Van oktober 1833 af verscheen er telkens een serie van tien doorgenummerde losse preken, die later gebonden konden
worden tot een nieuwe bundel. De preek die Molenaar bij zijn vijfentwintigjarig jubi-
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leum hield, kwam in oktober 1834 ook op deze wijze uit. Toen bleek opnieuw dat hij
in Middelburg niet vergeten was. Normaal kreeg Van Benthem van iedere nieuwe
preek van Molenaar meteen 2 4 stuks in huis, waar dan meestal een set van 1 3 à

12

op

volgde; nu liet hij er in totaal 3 8 bijleveren. Het epitheton leeraarlievend' waarmee
Molenaar de stad bij de viering van zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum sierde,24
was niet uit de lucht gegrepen, maar rustte op een solide materiële basis. Er was
eigenlijk maar één predikant door wie Molenaar korte tijd overvleugeld werd: zijn
collega Kaakebeen, die in 183 4 doorbrak. Van een losse preek van hem nam Van
Benthem in totaal 125 exemplaren af, die alle verkocht werden; een tweedelige bundel
haalde 137 sets, en een boekje over Goede Vrijdag en Pasen 155 stuks. De concurrentie verdween even snel als ze gekomen was, omdat Kaakebeen, die door de Amsterdamse uitgever W. Willems werd uitgebracht, eind 18 3 5 overleed. Ook in dit geval
was de in het verleden gegroeide band een stimulerende factor. Een orthodoxe predikant als C.C. Callenbach uit Nijkerk kon tegen zulk geweld niet op. Die haalde met
zijn zeven preken die vanaf 18 3 2 bij Den Ouden verschenen, in Zeelands hoofdstad
per stuk nooit meer dan negen exemplaren; zijn gemiddelde kwam zelfs niet hoger
dan zes.
We sluiten het overzicht van Van Benthems inkoop af met enige cijfers van werkjes van twee `leken'. Van C. van Zuylen van Nijevelt verschenen er vijf werkjes bij
Den Ouden. Daarvan behaalde Het liberalismus van 1828 bij Van Benthem een
inkoopcijfer van in totaal

22.

Het volgende, Uitboeeming aan

mijne ware hervormde

geloofsgenoten, dat kort na de Belgische opstand uitkwam, kwam op 3 1. De eenige
redding, dat begin 1831 verscheen, bereikte 54 exemplaren. Het stukje uit 18 3 2, De
hervormde leer, waarvan bekend is dat het grote invloed heeft gehad op de voorman
der afgescheidenen H. de Cock, kwam op hetzelfde totaal uit. Het stukje Troost voor
lijdenden uit 1833 ten slotte zakte weer terug naar 24. De hoogste inkoopcijfers werden behaald in 18 3 1 en 18 3 2, toen naast de oorlog met België, die zeker in Middelburg
niet onopgemerkt bleef, ook de eerste cholera-epidemie het land trof. De scores van
de twee vroegste boekjes van Van Zuylen zijn beïnvloed door nabestellingen in deze
crisistijd. Nadat Van Zuylen gestorven was, nam zijn Amsterdamse broer, P.J. van
Zuylen van Nijevelt, die daar met Den Ouden deel uitmaakte van een kring van vromen, de fakkel over. Van hem verscheen in maart 18 3 5, toen de kerkelijke afscheidingsbeweging steeds meer op gang kwam, de brochure Ba{uin tot vergadering der

uitverkorenen. Dat `de bazuin', zoals P.J. van Zuylen nadien soms spottend werd aangeduid, ook in Middelburg weerklank vond, kan afgeleid worden uit het feit dat Van
Benthem dat jaar 5 1 stuks afzette. Het werkje, dat f o,3o kostte, was vanwege de inhoud koren op de molen der afgescheidenen. Daar dat niet beoogd was, schreef Van
Zuylen snel De naklank der ba z uin (...) tot oplossing der tegen dezelve geopperde .Twarigheden. Anders dan de Ba{uin, die in negen maanden nog zes herdrukken kreeg, kwam
de Naklank maar eenmaal uit. Ook bij Van Benthem liep het stukje niet; van de 25 die
hij in huis kreeg, kon hij er een paar maanden later weer dertien retour zenden.

24 D. Molenaar, De vaste overtuiging der waarheid (.... Amsterdam 5834, 195-
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VERKOOP EN WEDERVERKOOP
Een arts, jhr. dr. B. de Jonge, en een medisch leesgezelschap werden in juni 1825 de
eerste kopers van eigen uitgaven van Den Ouden in de winkel van Van Benthem.
Naar hen gingen de twee exemplaren van de Ernstige en herhaalde waarschuwing tegen
de vaccinatie van Capadose, die daar op de plank stonden. Waar Capadoses andere
boekje over de vaccinatie, à f 1,1o, bleef, en evenzo zijn protest tegen het beleid van
de Amsterdamse kerkenraad, a f 1,15, valt via het particulierenboek niet te achterhalen.
Volgens dit boek kochten in 1826 jkvr. S.W.J. van Citters, de Middelburgse predikant
J.J. van Deinse, zijn collega J. Wanrooy uit Arnemuiden en nog twee personen,
James' Belangrijke tijding over de godsdienstige opwekking in Frankrijk. Waar de
overige elf door Van Benthem gekochte brochures bleven, blijft duister. Het grote
verschil tussen het aantal ingekochte en verkochte exemplaren van het Adres werd
reeds gesignaleerd. Bij De hervormde leer van C. van Zuylen doet zich hetzelfde in
nog scherpere vorm voor: van de 54 ingekochte brochures zijn er maar twee terug te
vinden in de verkoopadministratie. Dit wordt anders als we een iets kostbaarder werk
nemen: de eerste prekenbundel van Molenaar. Bij de 57 op 182 9 geboekte exemplaren
zijn 32 afnemers te vinden: daarvan stonden 2 7 eerder niet te boek als kopers uit het
fonds van Den Ouden. In 182 9 verscheen tevens het eerste deel van Molenaars Handleiding voor mijne leerlingen en voor christen huisge. Tinnen (..), een luxe uitgevoerde
populaire inleiding in de geloofsleer, die f 2,5o per deel moest kosten. Bij dit werk,
waarvan Van Benthem achttien exemplaren op 1829 boekte, zijn vijftien kopers te
traceren. Acht die reeds eerder iets van Den Ouden gekocht hadden, vooral de prekenbundel, en zeven nieuwe kopers.
De particulierenboeken van Van Benthem geven dus, zeker wat het goedkopere
drukwerk betreft, geen goed beeld van de afzonderlijke kopers van het fonds van Den
Ouden; daarvoor blijven te grote aantallen obscuur. Wel geeft een analyse van de wel
ingeboekte aankopen van particulieren soms een indicatie van een bepaalde stand van
zaken of ontwikkeling. Zo wordt duidelijk dat Newtons Cardivhonia, die vóór 1828 in
de door Den Ouden overgenomen vierde druk van 1 79 2 verkocht werd, en dat a
f 7,-, een in brede kring geliefd werk was. Ds. P. Six Dijkstra van Terneuzen kocht
het in 1824; chirurgijn J.H. Gutteliong uit Middelburg, ds. H. van den Hespel aldaar,
en ds. Ernst Vetten van St. Laurens, volgden twee en drie jaar later. In 182 7 kocht
wethouder, tevens statenlid, L.C. van Sonsbeeck een der laatste exemplaren. In het
geval van Molenaars Adres wordt duidelijk dat de kooplust die vanaf 6 september
1827 plotseling opbloeide, niet zozeer voortkwam uit het feit dat Molenaar ontmaskerd werd—dat was al in juni gebeurd—, maar dat de lust vooral aangewakkerd
werd door andere stukjes, waarin het bestreden werd. Het gebeurde nogal eens, dat
eerst het belangrijkste tegenstuk gekocht werd, en daarna pas Molenaars stuk; dikwijls kocht men ook beide stukjes tegelijk. Dat laatste deed burgemeester mr. C.G.
Bijleveld. Het werd zijn eerste kennismaking met het fonds, waaruit hij later nog wel
eens een of andere preek van Molenaar aanschafte. Rector R. Epkema van de Latijnse
school kocht, evenals een aantal predikanten, Adres en tegen-adres, en nadien nooit
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meer iets uit het fonds. Anderen kochten in 182 7 alleen het tegenstukje, en wisten dan
blijkbaar al genoeg.

Zo komen we op het profiel van de afzonderlijke kopers. Niet iedereen verdient evenveel aandacht. Kopers van Molenaar zijn op zichzelf niet zo interessant: zij waren
orthodox en lazen, naast allerlei andere lectuur, zoals hun vakliteratuur en iets ter
ontspanning, graag iets van een bekende goede predikant. Toen Kaakebeen in de
mode kwam, kochten ze met evenveel gemak ook diens werk. Het meest belangwekkend zijn de kopers die veel meer auteurs uit het fonds kochten, en dan ook speciaal
uit dit fonds, en weinig uit andere, of het moest iets van dezelfde geestelijke ligging
zijn. De verder niet makkelijk nader te omschrijven J. van Muijen leek daar wel wat
op. In 18 3 1, toen hij veel over de vaderlandse strijd, de slag om Antwerpen en de heldendaad van Van Speyk kocht, begon hij tevens aan opwekkingsliteratuur uit het
fonds van Den Ouden. Daarna kocht hij ook een oudvader als Theod. van der Groe
en Kohlbrugge, waarvan ook wat in het fonds zat. Toch was Van Muijen, die tot eind
18 3 6 ruim Go titels van Den Ouden kocht, niet eenkennig. Hij kocht begin 18 34 ook
de Gedachten van De Cocks tegenstander van het eerste uur, de Groninger hoogleraar P. Hofstede de Groot. Van Muijen was evenmin geheel onbemiddeld; per jaar
werd zo'n f 25,- à f 3 5,- aan boeken besteed. Opvallend is dat in 18 3 1 naar verhouding
meer kleine zelfstandigen als kopers van het fonds naar voren komen: een schipper,
een grutter, een kruidenier, een behanger. Begin 18 3 2 voegden zich daar horlogemaker De Wolff en de reeds genoemde Noels bij. Vooral de eerstgenoemde schafte heel
wat boekjes aan, waaronder ook opwekkingsliteratuur van andere uitgevers. Noels
had in bepaalde opzichten veel weg van Van Benthem. In 1826 en 1828 was hij diaken
geworden; hij was ook een der oudste leden van het hulpgenootschap van het NGTG.
Hij besteedde minder geld dan De Wolff en dan ook nog deels aan andere zaken, zoals grauw papier voor zijn winkel, en een boekje over Jacob Cats. F.W. Krummacher
was een favoriete auteur van hem. Na zijn faillissement kocht Noels niets meer.
Merkwaardig is wat toen gebeurde: hij ging colporteren met de serie Het brood voor de
kinderen. Dat blijkt uit de al genoemde brief van Den Ouden aan hem. De voormalige winkelier had begin 18 37 voor ruim tien gulden uit de serie verkocht. Dat bedrag
werd hem door Den Ouden, die kennelijk medelijden met hem had, geschonken. De
preken die over waren gebleven, moesten ingeleverd worden bij Van Benthem en Jutting.
Was Noels op dat moment waarschijnlijk echt colporteur, C. Leunis, een beurtschipper in Terneuzen, die op Middelburg voer, deed dit werk er zo wat naast. Dat
zou althans afgeleid kunnen worden uit het feit dat hij in 1833 van een drietal goedkope stukjes uit het fonds (f 0,02 5 en f 0,0 5 ) er meteen 1 5 , To, en 24 tegelijk inkocht.
Korting kreeg hij daarbij overigens niet. Ook de reeds genoemde Van Assendelft, die
van het begin af een vooraanstaande rol speelde bij de afgescheidenen, was in feite
een soort wederverkoper. In 1835 kocht hij van de wat duurdere boekjes uit het fonds
regelmatig twee stuks. Van P.J. van Zuylens Ba .j uin kocht hij er 18 maart 1835 zelfs
meteen vier. Van Assendelft was een goede afnemer, niet alleen van het fonds van
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Den Ouden, maar van veel meer lectuur die in de kringen van de Afscheiding een rol
gespeeld heeft. Zo kocht hij in 1835 in enkel- of een veelvoud 74 titels, waarvoor hij
f 77,475 betaalde. In 1836 schafte hij 49 titels aan voor f 5 3 ,585 . Daartoe behoorden elf
exemplaren van de Handelingen van de eerste synode der afgescheidenen. 25 Uit
hetgeen boven reeds is gezegd over zijn betaling aan Den Ouden, blijkt dat Van
Assendelft daarnaast rechtstreeks van de uitgever betrok. Ten slotte noem ik nog de
aankopen van ds. Budding van Biggekerke. In 1834 kocht hij bij Van Benthem voor
f 16,20, in 1835 voor f 65,6o en in 18 3 6 voor f 5 4 ,05. Daarmee behoorde hij tot de
grotere klanten van de boekhandelaar, iets wat niet van al zijn hervormde collega's
gezegd kon worden. Al deze jaren kocht Budding echter geen enkele uitgave van Den
Ouden, maar wel F. Tholucks editie van de Institutio van Calvijn, de Algemeine
Kirchen.Teitung van 18 3 6, enzovoort. Wat hij aan literatuur van Den Ouden wilde ontvangen, regelde hij blijkbaar rechtstreeks met deze uitgever zelf, die met hem bevriend
was. De wederverkoop door mannen als Leunis, Noels, misschien ook Budding, en
vooral Van Assendelft, kan tot op zekere hoogte verklaren waarom er niet meer afgescheidenen in de boeken van Van Benthem voorkomen.
SLOTSOM
Naar ik hoop heb ik in het bovenstaande aangetoond hoe de disciplines van boekgeschiedenis en kerkgeschiedenis elkaar kunnen aanvullen en verrijken, ook als het de
negentiende eeuw betreft. Meer uitwisseling en samenwerking, met name ook voor
deze periode, houd ik voor gewenst. Een tweede punt dat ik duidelijk heb willen maken, is dat de administratie van Van Benthem weliswaar veel gegevens biedt, maar
niet alle. Deze uitspraak bevreemdt wellicht, vanwege de bepaald niet zeldzame jaarrekeningen van minder dan een gulden in de particulierenboeken van Van Benthem.2G
De geconstateerde gaten zijn evenwel te groot om ze alleen toe te schrijven aan onoplettendheid of onnauwkeurigheid van de onderzoeker. Het verschil is ook te groot
om het toe te schrijven aan de plaatsing van een of meer exemplaren in de leesbibliotheek die Van Benthem aanhield. Aan verkoop aan collega's kan moeilijk gedacht
worden, vooral gezien het feit, dat enkele malen bleek dat zij zelf rechtstreeks aan
Den Ouden betaalden. Dat dit via Van Benthem gebeurde, doet aan dit gegeven niets
af. In de algemene confratersboeken komen de namen van de eerder genoemde plaatselijke collega's niet voor. Een speciaal confratersboek voor de Zeeuwse collega's, zoals dat van 1837 af wel aanwezig is, ontbreekt. Een steekproef bij de verrekeningen
met de plaatselijke collega's Gebr. Abrahams en J. Ooms in genoemd boek leert, dat
van 183 7 -18 4 0 in ieder geval geen uitgaven van Den Ouden via Van Benthem naar de

25 Een analyse van alle aankopen van C. van Assendelft zou een beeld kunnen geven van de
bibliotheek van een afgescheidene van het eerste uur.
26 Vgl. bijv. de jaarrekening van mej. Hoog. In mei 1832 kocht zij een flesje rode inkt en een
potlood, samen à f 0, 70. De rekening werd pas i oktober 18 34 voldaan. Particulierenboek 1832,
fol. 97v.
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genoemden gingen. Wat Den Ouden betreft geven Van Benthems particulierenboeken dus slechts een beperkt beeld van de verspreiding van titels uit genoemd fonds.
Waarschijnlijk zal dat ook voor andere fondsen gelden. Dit zal dan nader onderzocht
moeten worden. Als de ontbrekende exemplaren niet doorverkocht zijn aan confraters, kan verder alleen gedacht worden aan een aanzienlijke contanthandel, die zich
vooral voordeed bij kleiner werk.27

27 Vgl. de conclusie van H. van Goinga op grond van de praktijk rond 1785 bij de Leidse
boekverkoper Koenig: `dat de contanthandel—in elk geval voor goedkope lectuur—een
belangrijkere rol in de boekhandel speelde, dan men tot nu toe had aangenomen'. H. van
Goinga, Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek, 1720-1800.
Amsterdam 1 999, 21.
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DE LEESREVOLUTIE EN DE EMPIRIE VAN
DE REPUBLIEK IN DE ACHTTIENDE EEUW

TWEE CONTRASTERENDE BENADERINGEN
[Over:] José de Kruif, Liefhebbers en gewoontelegers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw. Zutphen: Walburg Pers, 1 999 . (Bijdragen tot de geschiedenis van de Neder-

landse boekhandel, Nieuwe reeks, 4). 36o p., ill. ISBN 90-573o-o8o-x. Prijs f 79,50.
Hannie van Goinga, Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek
1.720-1800. Amsterdam: De Buitenkant, 1999. 406 p., ill. ISBN 9 0-764 52-21-0. Prijs
f 185,-.

I

n het derde

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (het deeltje met

de helblauwe rug) schreef Han Brouwer in 1996 een humeurig stukje
onder de titel `Vermoeide helden'. Hij bracht er verslag uit van de

lezing van twee bundels waarin een stand van zaken van het boekhistorisch onderzoek werd opgemaakt. Dat was de aanleiding voor een bittere klaagzang over het
weinig strijdbare karakter van de huidige generatie boekhistorici.
De boekgeschiedenis werd langzaam maar zeker tot `normale' wetenschap, een autonome historische discipline met haar eigen canon van quasi-evidente vragen en benaderingen, bronnen en methodes en met haar carrousel van tijdschriften, jaarboeken en
reeksen, congressen, onderzoekscentra en rondreizende `voordenkers'. Na de fase van
de pioniers, de 'founding fathers', ligt thans de nadruk op de geduldige uitvoering van
de prometheïsche ambities en van de nationale onderzoeksprogramma's.

Polemiek en creativiteit leken plaats te hebben gemaakt voor conformisme, herkauwing en publicatiezucht. Brouwer besloot met enige pathetiek: `De helden zijn moe
en de epigonen zonder esprit. Wie doet het licht uit?'' In 1 999 verschenen echter twee
Nederlandse studies die aantonen dat Brouwers diagnose te streng was, en dat hij onterecht het hele speelveld meesleurde in zijn negatieve beoordeling van enkele—inderdaad niet bijster enthousiasmerende—gelegenheidsbundels. Als eerste verscheen
de handelseditie van het proefschrift van de Utrechtse historica José de Kruif, Liefhebbers en gewoontele.Ters. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw; amper enkele
maanden later publiceerde Hannie van Goinga haar proefschrift onder de titel Alom

1 H. Brouwer, `Vermoeide helden', in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 3 (1996),
de citaten respectievelijk op 202 en 209. De besproken bundels waren H.E. Bódeker

201-209;

(red.), Histoires du livre. Nouvelles orientations. Parijs 1995 en R. Chartier (red.), Histoires de la
lecture. Un bilan des recherches. Parijs 199 5. Beide boeken verschenen in de reeks In octavo.

187

JAARBOEK VOOR NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS 8 (2001) 187-192

te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1 .720-1800. De twee monografieën bewijzen dat er niets minderwaardigs kleeft aan de `geduldige uitvoering
van prometheïsche ambities'. Meer nog: hun werk laat zien dat er een tweede `beeldenstorm' aan de gang is, die zich nu niet meer richt op de traditionele literatuur- en
geesteswetenschappen van weleer, maar op enkele inzichten van de eerste beeldenstormers-pioniers zelf.
Het jaar 1 999 is niet het enige dat de studies van De Kruif en Van Goinga met elkaar verbindt. Allebei nemen ze ook dezelfde onderzoekshypothese als uitgangspunt:
de theorie van de achttiende-eeuwse leesrevolutie. Deze theorie, die in het begin van
de jaren 1 97 0 ontwikkeld werd door de Duitse socioloog Rolf Engelsing, is inmiddels
zo vaak uit de doeken gedaan dat ik hier mag volstaan met de volgende schematisering ervan: de emancipatie van de Duitse burgerij op het einde van de achttiende
eeuw zou toe te schrijven zijn aan het zich voltrekken van een leesrevolutie in de
tweede helft van de eeuw. Die leesrevolutie hield ten eerste in dat het lezerspubliek in
deze periode op significante wijze toenam en ten tweede dat dit uitgebreide lezerspubliek meer verschillende genres tot zich nam, waardoor het `intensieve' lezen van
steeds dezelfde (voornamelijk religieuze) boeken evolueerde tot het `extensieve' lezen van telkens weer andere werken. Haar geloofwaardigheid dankte deze visie aan
de niet te miskennen toename van het titelaanbod in de achttiende eeuw, aan het verschijnen van nieuwe literaire genres zoals het spectatoriale tijdschrift en de zedenkundige roman, en aan de opkomst van nieuwe vormen van toegang tot het boek, met
name de leesgezelschappen en de commerciële leesbibliotheken.
Dat De Kruif en Van Goinga dezelfde theorie als basishypothese gebruikten, zou
de indruk kunnen wekken dat hun studies grotendeels doublures van elkaar zijn, een
ongelukkige coïncidentie op de moeilijke markt voor boekhistorische literatuur. Niets
is minder waar. Het is juist boeiend te zien hoe verschillend de beide auteurs te werk
zijn gegaan in hun geduldige toetsing van Engelsings hypothese aan de empirie van
de Nederlandse Republiek in de achttiende eeuw. Thematisch sluit José de Kruif het
dichtst bij de these van de leesrevolutie aan: zij tast expliciet de grenzen van het toenmalige lezerspubliek af en onderzoekt of er mettertijd een toename van dat publiek
kan worden vastgesteld (wie las?), en kijkt vervolgens naar de lectuurvoorkeuren zelf
(wie las wat?). Zo rechtstreeks loopt het bij Hannie van Goinga niet. Haar studie is
op de eerste plaats een analyse van de veranderingen die optraden in de commerciële

verspreiding van boeken. Maar de achterliggende gedachte daarbij is dat `onderzoek
naar de boekdistributie niet alleen kan bijdragen tot onze kennis van de achttiendeeeuwse boekhandel, maar ook kan leiden tot meer inzicht in de boekconsumptie'
(p. i 1). Wijzigingen in de boekhandel worden hier geïnterpreteerd als graadmeter
voor een toegenomen en/of veranderde vraag. Hoewel de beide auteurs dus op zoek
zijn naar hetzelfde, beschrijven ze uiteenlopende realiteiten: De Kruif heeft het over
boekaanschaf en boekenbezit bij Haagse burgers, Van Goinga behandelt—met heel
wat minder geografische beperkingen—nieuwe commerciële technieken en voorheen
onbestaande instituten, de reeds genoemde leesgezelschappen en commerciële leesbibliotheken. Vanzelfsprekend maken de auteurs daarbij gebruik van verschillend bron-
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nenmateriaal, maar allebei zijn ze overtuigd van de noodzaak om seriële bronnen te
gebruiken. Van Goinga onderzocht vooral krantenadvertenties, De Kruif bracht het
boekenbezit in kaart met behulp van boedelinventarissen en vulde deze gegevens aan
met sporen van boekaanschaf in de kladboeken van de Haagse boekverkoper Pieter
van Cleef.
Meer opvallend dan de verschillen inzake thematiek en documentatie is echter de
uiteenlopende manier waarop de gegevens verwerkt en de onderzoeksresultaten
voorgesteld werden. Liefhebbers en gewoontekers doet zich voor als een streng opgebouwd, haast cartesiaans betoog waarin het ene logisch uit het andere volgt. In grote
lijnen luidt de gedachtegang als volgt. Het gedrukte boek is een massamedium avant
la lettre. Bijgevolg moet de impact ervan (en met name de aanwezigheid van een leesrevolutie in de tweede helft van de achttiende eeuw) worden onderzocht bij een grote
populatie, wat het gebruik van kwantitatieve bronnen impliceert. Het enige bronnencorpus waarin het boekenbezit van Haagse burgers op grote schaal geregistreerd
staat, is de reeks boedelinventarissen van het Haags Gemeentearchief. Zij alleen kan
als basis dienen voor een representatieve statistische analyse. Uit de (uitvoerig toegelichte en gemotiveerde) bevraging van deze boedelinventarissen valt echter helemáál
geen duidelijke toename van de vraag naar boeken op te maken. Die toename blijft
zeer beperkt, en als ze er al was, moet ze eerder in de eerste helft van de achttiende
eeuw worden gesitueerd. Na 1 7 5o stagneerde de vraag of liep ze zelfs terug, iets wat
bevestigd wordt door de neergaande conjunctuur van het Haagse boekbedrijf in dezelfde periode. Maar wat doen we dan met de alom vastgestelde toename van het
titelaanbod en met de opkomst van nieuwe literaire genres in de achttiende eeuw? Op
dit punt komt De Kruif verrassend uit de hoek met de (uit de economische wetenschap afkomstige) theorie van de levenscyclus van innovaties', die zegt dat een
nieuw economisch product verschillende fasen doorloopt. Onvermijdelijk bereikt het
op een bepaald ogenblik ook een rijpheidsfase, waarin de vraag naar dat product
stagneert of zelfs afneemt omdat de markt verzadigd is. In deze fase gaan producenten op zoek naar andere middelen om de vraag alsnog aan te wakkeren. De hypothese van De Kruif is nu dat de diversificatie van het aanbod in de Republiek vanaf het
midden van de achttiende eeuw (méér verschillende titels, nieuwe genres, nieuwe distributietechnieken) een reactie van de uitgevers en boekverkopers was om overeind te
blijven in een stagnerende marktsituatie.
Het is niet de enige verrassende hypothese die De Kruif haar lezers voorschotelt.
In een ander hoofdstuk neemt ze ook de inhoudelijke lectuurvoorkeuren van verschillende lezersgroepen onder de loep. Het originele is dat ze daarbij gebruik maakt
van clusteranalyse, een statistische techniek die het mogelijk maakt in de onderzochte
populatie groepen te onderscheiden op basis van de onderzoeksresultaten zelf, in tegenstelling tot de—veel meer gebruikelijke—methode die vooraf in de populatie een
aantal groepen onderscheidt (bijvoorbeeld op basis van inkomen of beroepscategorie) en daarna zoekt naar verbanden tussen deze categorieën en de onderzochte verschijnselen. De clusteranalyse levert drie duidelijke profielen op: 43 % van de Haagse
bevolking bezat uitsluitend rituele lectuur (bijbels, psalm- en gezangboeken, enzo-
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voort), 33 % mocht zich eigenaar noemen van een inhoudelijk gevarieerde boekenverzameling, 1 3 % had uitsluitend religieuze lectuur in huis (naast de boeken voor de
kerkgang vooral prekenbundels en religieuze polemiek). In de loop van de achttiende
eeuw nam de cluster van de rituele lectuur duidelijk af, in tegenstelling echter tot de
cluster van de religieuze lectuur. Door deze aanpak wordt in elk geval duidelijk dat
het traditionele beeld van de laïcisering van het boekenbezit in de achttiende eeuw in
het geheel niet klopt. En De Kruif geeft haar lezers nog de volgende bedenking mee
(p. 19o):

De opkomst van de prekenbundel duidt niet bepaald op secularisatie; misschien wel op
de opkomst van een andere geloofsbeleving. Er kwam kennelijk ruimte voor variëteit
in de religieuze categorie, wellicht een weerspiegeling van het feit dat er ruimte ontstond voor discussie over religieuze zaken. (...) Misschien is de toename van het aantal
prekenbundels een weerspiegeling van het begin van een proces van afnemend gezag
van de kerk. (...) Voordat ze verlaten werden, kwamen de dogma's van de kerk ter discussie te staan. Misschien is het zo gegaan in de eeuw van de Verlichting.
Ik kan me inbeelden dat onderzoekers van de achttiende-eeuwse kerk- en godsdienstgeschiedenis hier een vette kluif aan hebben.
Het boek van Hannie van Goinga is veel minder dwingend. Het is een bundeling
van reeds eerder verschenen losse artikelen, die nu aangevuld en gedeeltelijk herschreven werden en voorzien van eenheid scheppende elementen als een inleidende
verantwoording, een zeer substantiële slotbeschouwing en niet minder dan drie registers. In de tot hoofdstukken herwerkte artikelen komen nieuwe commerciële technieken aan bod als de commissiehandel, het adverteren in kranten, stoklijsten, het
ramsj-verschijnsel en de opkomst van het antiquariaat. Van reeds bestaande distributiekanalen als ongebonden en publieke veilingen en de tweedehands boekhandel
wordt de evolutie in de achttiende eeuw beschreven. En ten slotte worden nog twee
hoofdstukken gewijd aan de Nederlandse commerciële leesbibliotheken (voornamelijk in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam) en aan de leesgezelschappen in achttiende-eeuws Leiden. Dat Van Goinga zoveel verschillende fenomenen behandelt, is
tegelijk een zegen en een vloek. Een zegen omdat ze een grote rijkdom aan informatie
samenbrengt over tot op heden grotendeels verwaarloosde aspecten van het boekbedrijf; een vloek omdat de lezer het doorgaans moeilijker heeft om het spoor te blijven
volgen, om te weten waar de auteur nu eigenlijk naartoe wil.
Het zal duidelijk zijn dat de twee werken die hier samen besproken worden, ondanks het gelijkaardige uitgangspunt, zeer grondig van elkaar verschillen. De Kruif
schreef één organisch opgebouwd betoog, dat slechts op één manier gelezen kan
worden: van het begin naar het einde. Sla een hoofdstuk over, en je bent de draad
kwijt. Van Goinga daarentegen neemt ruim de tijd om verschillende verhaallijnen te
ontwikkelen. Die passen wel in één groot schema, maar staan ook op zichzelf. De lezer komt niet in de problemen als hij de volgorde ervan naar eigen smaak omgooit.
Draagt Liefhebbers en gewoontelegers nog vele kenmerken van een academisch proef-
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werk—met naar mijn smaak bijvoorbeeld wat te veel tussentijdse conclusies—, Alom

te bekomen is een gedegen werkstuk, gedragen door twee decennia intensieve omgang
met de materie. De Kruif vervangt moedig een bestaande theorie door een andere en
loopt daarmee het risico dat ze door volgende generaties onderzoekers zal worden tegengesproken. Van Goinga blijft dichter bij de bronnen, brengt veel materiaal naar
boven dat ook andere onderzoekers van dienst kan zijn, en heeft op die manier een
boek geschreven waarvan de houdbaarheidsdatum ver in de toekomst ligt. Het karakter van klassieker in het genre wordt trouwens nog versterkt door enkele substantiële
bijlagen: een ongemeen nuttig boekhistorisch lexicon (`Verklaring van gebruikte termen', p. 3 11 - 3 1 4), twee lijsten waarin het Amsterdamse boekbedrijf in 1 74 0-1 742 in
kaart wordt gebracht, en een repertorium van alle boekhandelscatalogi die bij het onderzoek betrokken werden. De keerzijde daarvan is dan weer dat de lezer weinig of
geen duidelijke conclusies krijgt aangereikt, ook al omdat Van Goinga soms extreem
voorzichtig is in haar formuleringen, en steeds benadrukt dat bijkomend onderzoek
haar bevindingen zou moeten aanvullen. Wat bijvoorbeeld te denken van de zin op
p. 24, waar ze eerst verteld heeft hoe ze op basis van stoklijsten gekomen is tot de sa-

menstelling van een lijst van de voornaamste Nederlandse assortimentsboekhandels:
`Het is dan ook niet meer dan een exploratie van één van de mogelijkheden die advertenties bieden om een deel van het boekhandelsnetwerk beter in kaart te brengen'
(mijn cursivering). Wetenschappelijke eerlijkheid is één zaak, maar naar mijn gevoelen schaadt een overdreven hang naar relativering hier vaak de duidelijkheid; bovendien wordt zo onrecht gedaan aan de bergen werk die de auteur heeft verzet, niet
alleen bij het verzamelen en interpreteren van haar vele bronnen, maar ook bij de
verwerking van een aan het ongelooflijke grenzende hoeveelheid gespecialiseerde
literatuur.
Deze vergelijkende bespreking van twee—moet het nog gezegd?—ongemeen
boeiende en lezenswaardige werken, sluit ik graag af met een kleine omweg langs de
vormgeving ervan. De tekst van José de Kruif werd verzorgd, maar zonder fantasie
uitgegeven in de nieuwe reeks Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse
boekhandel. Het is een solide historische monografie, duidelijk ingedeeld en verlucht
met goed gekozen tabellen en grafieken en met enkele vrijblijvende illustraties. Het
boek van Hannie van Goinga verscheen bij uitgeverij De Buitenkant, het neusje van
de zalm op het vlak van de Nederlandse typografie en boekverzorging. De tekst is in
twee kolommen gezet in een zeer fraaie en leesbare letter, de opmaak is van een zeldzame elegantie, boekband, stofwikkel en leeslint geven de lezer het gevoel dat hij een
boek met eeuwigheidswaarde voor zich heeft liggen. Mede door dit verschil in vormgeving is Liefhebbers en gewoontelezers te typeren als een boek dat in hoofdzaak extensief gelezen zal worden, terwijl Alom te bekomen eerder uitnodigt tot veelvuldig raadplegen en herlezen, tot intensief lezen dus.
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[Over:] Incunabula short-title catalogue. Online databank beheerd door de British Library, Londen (verder ISTC).
Martin Davies (ed.), The illustrated incunabula short-title catalogue on cd-rom. Reading:
Primary Source Media in association with the British Library, 199 7, Prijs op aanvraag

(verder IISTC).
Lotte Hellinga (ed.-in-chief), Martin Davies (ed.), Incunabula. The printing revolution
in Europe, 1455-1500 [full text on microfiche].—Reading: Research Publications, 1993-.

Prijs: ongeveer f

io.000,- per unit

(verder IPRE).

Gerard van Thienen, John Goldfinch (eds.), Incunabula printed in the Low Countries. A
census. Nieuwkoop: De Graaf, 1 999 . (Bibliotheca bibliographica Neerlandica, 36). ISBN
9o-6004-4 52-5. f 3 5o,- (verder ILC).

I n het jaar 2000 werd in Mainz op gepaste wijze Gutenberg gevierd. 2 Het

is echter duidelijk dat bij het begin van de eenentwintigste eeuw zijn
uitvinding zo goed als volledig tot het verleden behoort. Dit Jaarboek
en de hier te bespreken werken op het gebied van de incunabelkunde komen door andere technische verwezenlijkingen tot stand. Steeds meer facsimile 's, tekstuitgaven,
naslagwerken en bibliografieën worden op niet-papieren dragers gepubliceerd. Ook
op het vlak van de incunabulistiek zet deze evolutie zich door.
Na Ludwig Hains (1781-1836) Repertorium bibliographicum (1826-18 3 8) verschenen in de negentiende en twintigste eeuw een groot aantal incunabelcatalogi en
bibliografieën waarvan de werkwijzen of benaderingen soms erg uiteenlopend zijn.
Het meest prestigieuze project, de Gesamtkatalog der Wiegendrucke (verder Gw),
startte zijn werkzaamheden in 19o4. 3 Dit Duitse project tracht de definitieve bibliografie te publiceren die geen rekening houdt met nationale grenzen. De

GWW,

alfabe-

tisch gerangschikt, verschijnt tot nu toe alleen in gedrukte vorm en vordert traag. De
eerste delen van dit reusachtige bibliografische titanenwerk zijn nu al aan herziening
toe. De laatste jaren is er immers heel wat onderzoek op het gebied van de incunabulistiek verricht.

1 Met dank aan Martin Davies, Marcus De Schepper, John Goldfinch, Lotte Hellinga, Marian
Lefferts, Gerard van Thienen en Julia Watson.
2 Gutenberg Aventur and Kunst. Vom Geheimunternehmen jur ersten Medienrevolution. Katalog
(..). Mainz 2000. (Tentoonstellingscatalogus); Cd-rom: E. Mittler, S. Fiissel (Hrsg.), Gutenberg
digital. Góttinger Gutenberg-Bible, Musterbuch and Helmaspergersches Notariatsinstrument =
Gutenberg digital. The Gottingen Gutenberg bible (.... Munchen 2000. Cd-rom. Het adres van de
internetsite: www.gutenbergdigital.de (september 2000). Zie ook het GutenbergJahrbuch 2000.
3 Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Leipzig 5925-. Dl. i tot ix verschenen, deel x tot nummer
12.227 (lemma Henricus de Herp).
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In de Nederlanden is in de negentiende eeuw M.F.A.G. Campbell (1819-1890) verantwoordelijk voor de eerste bibliografie van de in Noord en Zuid gedrukte incunabelen: Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle (verder CA). 4 Deze mijlpaal verschijnt in 1874 en bevat 1 794 nummers en werd door hemzelf en door Maria
Elisabeth Kronenberg (1881-19 7 0), Robert Proctor (1868-1903), Ernst Vouilliéme
(1862-1930), Lotte en Wytze Hellinga (1908-1985) en Gerard van Thienen aangevuld. Ze vormt nog steeds de hoeksteen van de Belgisch-Nederlandse incunabelbibliografie, zozeer dat de auteurs van de ILC zich meer dan honderd jaar later nog
schatplichtig voelen en met trots de

ILC

als dertiende supplement van CA boven de

doopvont houden.
In de jaren zeventig deed de automatisering haar intrede in de bibliotheekwereld.
Er werden geautomatiseerde projecten opgestart die zich vooral met de retrospectieve bibliografie bezighielden. Voorbeelden hiervan zijn de Engelse Eighteenth - century
short- title catalogue (verder EsTC)—vanaf 1 994 bestrijkt deze databank als English
short - title catalogue de Engelse boekproductie tot 1800—en de Nederlandse Short- title
catalogue, Netherlands (verder STCN).

INCUNABULA SHORT-TITLE CATALOGUE (ISTC)
De ESTC inspireerde Lotte Hellinga tot het opzetten van een vergelijkbare databank,
maar dan voor de volledige vijftiende-eeuwse boekproductie. 5 Er werd gekozen voor
short-title beschrijvingen zoals Goff die in zijn

Third Census

(verder

Goff)

hanteerde.'

Exemplaargebonden kenmerken en uitvoerige bibliografische beschijvingen vielen
buiten deze short-title. Wel wordt, meer dan in Goffs catalogus, de inhoud gespecificeerd en worden de secundaire auteurs opgenomen.
In 1980 werden de beschrijvingen uit

Goff,

ongeveer 12. 900 uitgaven, op een uni-

forme wijze (MARC-regels) ingevoerd. Geleidelijk werden ook tientallen incunabelbibliografieën en rechtstreekse informatie van bibliothecarissen en incunabulisten in
de databank verwerkt. Zo leverden Gerard van Thienen en Frank Vandeweghe de
Nederlandse en Belgische bibliografische informatie. De lijst met het verwerkte materiaal is indrukwekkend. Op dit moment bevinden zich meer dan 28.000 records in
de databank, ver boven 90% van de totale bewaarde incunabelproductie.' Hier is wel
een aantal postincunabelen bij (ongeveer 2000).
4 M.F.A.G. Campbell, Annales de la typographie néerlandaise au Xve siècle. La Haye (enz.)1874.
5 Over ISTC zie: L. Hellinga, J. Goldfinch (eds.), Bibliography and the study of 15th-century
civilisation. Papers presented at a colloquium at the British Library, 26-28 September 1984. Organised
in conjunction with the Warburg Institute of the University of London. Londen 198 7 (The British
Library, Occasional papers, 5); L. Hellinga, J. Goldfinch, `Ten years of the Incunabula ShortTitle Catalogue (IsTc)', in: Bulletin du bibliophile (19 90), 125-131; Martin Davies, `Encoding
Incunabula: the Progress of ISTC ' , in: GaTette du livre médiéval, 22, Printemps 19 93 , 20-26.
6 F.R. Goff, Incunabula in American libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in
North American collections. Millwood, N.Y., 1973. Dit is de anastatische herdruk van F.R. Goffs
geannoteerd exemplaar, New York 1964.
7 Huidige stand van zaken: op 24 augustus 2000 bevat de databank 28.87o records (met dank
aan John Goldfinch).
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De ISTC registreert dus alle bekende incunabeledities. Dit wil zeggen dat er op zijn
minst één exemplaar van de incunabeleditie bekend moet zijn. Indien een nu verdwenen incunabeleditie echter bibliografisch voldoende is beschreven, wordt ze toch
opgenomen. Bepaalde nummers uit Hain zal men echter niet terug vinden.8
De gebruiker kan op alle mogelijke velden en combinaties ervan zoeken. Verbeteringen en nieuw opgedoken exemplaren kunnen onmiddellijk worden verwerkt. Het
woord `supplement' behoort tot de verleden tijd. Natuurlijk hangt ook de ISTC, zoals
de GW, in niet geringe mate af van de respons van incunabulisten en bibliothecarissen. Alleen met hun hulp kunnen onnauwkeurigheden worden verbeterd of wijzigingen worden aangebracht.
De ISTC is sinds 198 4 on line beschikbaar via BLAISE-LINE van de British Library,
en later ook via Pica (Nederland) en Research Libraries Group (Verenigde Staten, verder RLG). Vanaf 1997 is de ISTC als Illustrated incunabula short-title catalogue op cdrom beschikbaar. Hierop komen we later terug. Sinds kort is de ISTC ook raadpleegbaar in de Hand Press Book-databank (verder HPB) van het Consortium of European
Research Libraries (verder cERL). 9 De bibliotheken die lid zijn van de CERL (in de Lage
Landen: de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag) hebben gratis toegang tot de HPB-databank. De ISTC werd in
1 999 geladen en de versie die hier beschikbaar is dateert uit eind 1997. 10

Deze verschillende online en cd-rom toegangen van de IsTc-databank zorgen
natuurlijk voor verwarring. Het is belangrijk te weten dat de laatste versie slechts
beschikbaar is via BLAISE-LINE. De andere online versies geven een meer of minder
achterhaalde stand van zaken weer. De informatie die men aangeboden krijgt verschilt soms." Het zou nuttig zijn dat alle online databanken aanduiden welke versie ze
aanbieden. Bij de IISTC op cd-rom valt dit ten minste gemakkelijk vast te stellen: het
wordt in de gedrukte of digitale handleiding vermeld. Ondanks al deze toegangen
blijkt dat, buiten de bibliotheekwereld, deze databank niet voldoende bekend is.

8 Hain heeft niet alle incunabeldrukken de visu onderzocht en sommige titels waren gebaseerd
op onbetrouwbare literatuur. Een aantal cw nummers is ook niet terug te vinden. Zo is GW 8602
noch GW 8603 in de ISTC opgenomen. GW 8603 is alleen bekend via een veilingcatalogus van
Ludwig Rosenthal, maar van GW 8602 zit een, weliswaar onvolledig, exemplaar in de Osterreichische Nationalbibliothek. Waarom deze editie ontbreekt, is niet duidelijk.
9 Over CERL zie: L. Hellinga, 'The European Printed heritage c. 1450-183o. A new approach',
in: La Bibliofilia Ioo (1998), 597-603. De website van CERL met bibliografie: www.cerl.org
(september 2000). De Manual fur using the HPB Database via Eureka on the Web, zie:
www.cerl.org/manual/manonline.htm (september 2000). Informatie over de RLG vindt men op:
www.rlg.org (september
10 Ten laatste eind

2000).

zullen recente verbeteringen en aanvullingen van de ISTC (na 1 997) in
de HPB-databank ingelezen worden. Met dank aan Marian Lefferts, CERL (e-mail van 29 augustus
2000

2000).

11 Bijv. ILC 166 (ISTC iaoo 4 35900). De Luc-beschrijving uit de HPB- databank duidt alleen aan
dat de druk met beeldmateriaal geïllustreerd is in de IISTC en geeft de bibliotheek en het plaatsnummer van het exemplaar waaruit dit beeldmateriaal afkomstig is. De

IISTC

geeft natuurlijk

dezelfde informatie, maar ook de lijst van de afgebeelde pagina's.
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THE ILLUSTRATED INCUNABULA SHORT-TITLE
CATALOGUE (IISTC)
Het initiatief voor deze met bibliografisch beeldmateriaal geïllustreerde isrc-data-

bank op cd-rom werd eveneens genomen door Lotte Hellinga en de British Library.
In het project INCIPIT, gesteund door de Europese Commissie in het kader van het
European Action Plan for Libraries, ontwikkelden incunabelspecialisten uit de British
Library en uit zes Europese bibliotheken, waaronder de Koninklijke Bibliotheek van
België en de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, de eerste proef-cd-rom (1 994
99 6). 12 Deze bibliotheken leverden ook het beeldmateriaal. De technische kant van-1
de zaak was en is in handen van de firma die nu Primary Source Microfilm heet. 13 De
eerste cd-rom, in feite het eindresultaat van het INCIPIT -project, verscheen in 1 997 en
de tweede uitgave in 1998. Beide edities kwamen tot stand onder leiding van Martin
Davies, de opvolger van Lotte Hellinga in de British Library. De derde uitgave zal in
de eerste helft van 2001 volgen.
Het fundamentele verschil met de oorspronkelijke online databank bestaat eruit
dat men een aantal bibliografisch verantwoorde sleutelpagina's van de incunabelen
kan bekijken en vergelijken. Dit wil zeggen beeldmateriaal van de eerste bedrukte
bladzijde, titelpagina, incipit van de hoofdtekst, enzovoort. Dit beeldmateriaal vervangt dus de transcripties die men in de traditionele gedrukte catalogi en bibliografieën zoals de GW of CA vindt. Het is spijtig dat ook niet de volledige katernopbouw
van de editie wordt gegeven. Dit zou de bibliografische beschrijving van de editie, in
elk geval voor een eerste onderzoek, zo goed als volledig maken.
De tweede uitgave uit 19 9 8 telde 4206 incunabeluitgaven met sleutelpagina's (985
incunabelen uit de Lage Landen). Bijna de helft van de incunabelproductie uit onze
contreien is dus reeds van bibliografisch beeldmateriaal voorzien. Dit danken we
vooral aan de inspanningen van Gerard van Thienen.
De cd-romversie is ongetwijfeld de meest gebruiksvriendelijke toegang tot de
IsTC-databank. Bij een nieuwe editie krijgt een bibliotheek of de instelling geen supplement, maar de verbeterde (recentere) versie van de IsTC met een groter aantal illustraties aangeboden. Men betaalt dus een fikse prijs in verhouding tot de informatie
die men supplementair ontvangt. Vergeleken hiermee is het prijskaartje van gedrukte
12 De andere Europese bibliotheken: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, Lisbon,
Biblioteca Nazionale Centrale, Roma en de Consiglio Nazionale Belle Ricerche, Roma, in
samenwerking met de benedictijnenabdij Santa Scholastica, Subiaco. Een overzicht van geschiedenis en inhoud van IsTC en IISTC vindt men in de gedrukte handleiding bij de cd-rom: The
illustrated IsTC on cd-rom. Users guide. [Reading] 1 997, 9-28. Een bijzonder grondige bespreking
van IsTC en vooral IISTC in een historische context: P. Needham, `Counting Incunables'. The
IISTC cd-rom,

in: Huntington library quarterly 61 (2000), 456-521.
13 De firma begon als Research Publications in 1 9 66 en is gespecialiseerd in de publicatie van
microvormen van bronnenmateriaal. In 1 99 5 werd de firma herdoopt tot Primary Source Media
om in 1 999 te versmelten met Gale Research and Information Access Company tot de Gale
Group (Verenigde Staten) of Gale International (Europa). Sindsdien heet de afdeling die
microvormen publiceert Primary Source Microfilm.
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catalogi zoals de TB (Typographia Batava) of de

ILC

maar een peulenschil. Geen

enkele geldige reden rechtvaardigt de hoge prijs van deze cd-rom.

INCUNABULA. THE PRINTING REVOLUTION IN EUROPE
1455-1500 (IPRE)
In 1 99 2 verscheen het eerste deel van de

IPRE

onder hoofdredactie van Lotte Hellinga.

De verzameling is volgens thema onderverdeeld in één of meerdere `units' die telkens
de volledige tekst op microfiche van een aantal incunabeledities bevatten. 14 Vanaf unit
22 is Martin Davies hoofdredacteur en de incunabelen worden door de verschillende

experts geselecteerd. Bij elk thema, soms verschillende units, hoort een `Guide'.
Deze brochure bevat buiten verschillende lijsten met het gemicrofilmde materiaal,
telkens een inleiding over het behandelde onderwerp door de specialist terzake.
Het werk richt zich niet alleen tot incunabulisten, maar tot iedereen die in de vijftiende-eeuwse (renaissance)cultuur is geïnteresseerd. Wanneer men de reeds behandelde thema's aan de hand van Ferdinand Geldners Inkunabelkunde bekijken, is het
duidelijk dat deze microficheverzameling bijzonder rijk is en alle belangrijke teksten
in minstens één facsimile-uitgave ter beschikking stelt. 15 De collectie bevat soms ook
een ruime keuze edities van dezelfde tekst. De eerste unit illustreert bijvoorbeeld op
een bijzonder grondige wijze de drukkersactiviteit te Mainz tot 1 480. In unit 4 en 5,
gewijd aan kronieken en historiografie, vindt men niet minder dan 2 4 (van de 25) Latijnse edities, de vier Franse edities, de Nederlandse editie en de twee Duitse edities
van de Fasciculus temporum van Werner Rolewinck. Van Hartmann Schedels Liber
chronicarum zijn twee Latijnse en twee Duitse edities opgenomen.' Voor de eerste
maal wordt onder de vorm van facsimiles een onovertroffen panorama van de vijftiende-eeuwse boekdrukkunst aangeboden.
14 Thematisch overzicht van de microfiche-collectie IPRE. Informatie komt uit de `guides' bij
de verschillende units of uit een publiciteitsfolder van de Gale Group (gedateerd i i /99). De
Engelse titels van de thema's zijn behouden. Unit I: Printing in Mainz to 1 4 8o ; Unit 2: The
Classics in Translation ; Unit 3 : Image of the World: Geography and Cosmography ; Units 4
and 5: Chronicles and Historiography ; Unit 6: Image of the World: Travellers' Tales ; Units 7,
8, 9 and Jo: Printing in Italy before 1472 ; Units 11, 12, 13, 14, 15 and 21: Medical Incunabula ;
Units 16 and 17: Incunabula Hebraica ; Units 18, 19 and 2o: Printing in the Baltic ; Units 22 and
23: Rhetoric ; Units 24 and 25: Italian Humanism ; Units 26, 27 and 28: Philosophy: Ancient,
Medieval and Renaissance ; Units 29 and 3o: Grammar ; Units 3 1, 3 2 and 33: Sermons ; Units 34,
35, 3 6 , 37, 38 and 39: Law Incunabula. Voor

2000-2001 zijn ook gepland: Schoolbooks, science,
books printed in Greek. Bovendien is er reeds contact gelegd met verschillende specialisten om

de volgende thema's te behandelen: liturgica, Duitse literatuur, Engelse drukken/drukken uit
Engeland, actuele thema's (politieke pamfletten, enz.). Met dank aan de huidige hoofdredacteur,
Martin Davies.
15 F. Geldner, Inkunabelkunde. Eine Einfiihrung in die Welt des friihesten Buchdrucks. Wiesbaden
1978. (Elemente des Buch- and Bibliothekswesens, 5), zie hoofdstuk xI: Zur Literatur- and
Geistesgeschichte. Themenkreise and Einzeltitel, 198-234.
16 Van de twee Latijnse uitgaven zijn bovendien twee verschillende exemplaren aanwezig.
Nurnberg: Anton Koberger, 1493 en Augsburg: Johann Schonsperger, 1 497: telkens een exemplaar uit Londen, British Library (unit 3.121 & 3.122) en een exemplaar uit Munchen, Bayerische
Staatsbibliothek (unit 5.8o & 5.81).
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Soms laten de begeleidende brochures wat op zich wachten en ontbreekt het de
collectie aan een overzichtelijk register." Er wordt echter in de bibliografische
beschrijvingen van de ()ISTC verwezen naar de IPRE. Op deze manier worden de
bibliotheken, om de IPRE vlot toegankelijk te maken, verplicht zich de IISTC cd-rom
geregeld aan te schaffen of een toegang te hebben tot één van de online versies van
de ISTC. 18
Oorspronkelijk zou de IPRE, volgens de inleiding van de uitgever, twintig delen
bevatten met in totaal tot eenderde van de volledige incunabelproductie (ongeveer
9000 incunabelen). Ondertussen zijn er reeds vijftien thema's behandeld in 39 units
met in totaal zo'n drieduizend incunabeluitgaven op microfiche. Het prijskaartje voor
de bibliotheken is astronomisch. In Nederland en België is deze incunabelcollectie op
microfiche slechts op drie plaatsen beschikbaar.19
Men kan zich afvragen hoeveel (banden van) exemplaren er beschadigd zijn bij
het maken van deze microfiches: niet elk exemplaar is even gemakkelijk te verfilmen
(hetzelfde geldt voor de IISTC). Anderzijds levert de IPRE ook een bijdrage tot de preservering van ons culturele erfgoed. Alleen voor papier- of exemplaaronderzoek
(herkomst, band) moet de originele druk nog worden geconsulteerd.

INCUNABULA PRINTED IN THE LOW COUNTRIES (ILO
Het was na meer dan 120 jaar de hoogste tijd geworden dat er een nieuw overzicht
van de in de Nederlanden gedrukte incunabelen verscheen. Vergelijke men alleen
maar de 1 794 edities beschreven in de oorspronkelijke uitgave van CA met de 2229
edities van de ILC die de huidige stand van zaken weergeeft. Bovendien zijn 118 edities
uit CA of een andere incunabelbibliografie (bijvoorbeeld cw) naar de zestiende eeuw
verwezen (zie Appendix A) en eveneens 118 edities bleken niet in de Nederlanden gedrukt (zie Appendix B). De twaalf supplementen tot en met /DL vormden een kluwen
van oude, verbeterde en nieuwe incunabelbeschrijvingen. Enerzijds werd de zoekopdracht door het woud van supplementen en verbeteringen op Campbells werk erg bemoeilijkt. Anderzijds is er, vooral in de laatste eeuw door het werk van bibliografen,
papier- en boekhistorici heel wat veranderd. Geen enkele bibliografie, buiten de ISTC,
gaf een overzicht van de exemplaren, bewaard in openbare collecties die in de vorige
eeuw door naarstige bibliografen over de ganse wereld aan het licht waren gebracht.
17 De gids van units 16 & 1 7, Hebreeuwse incunabelen, is nog steeds niet verschenen, terwijl
de auteur, A.K. Offenberg, reeds jaren geleden zijn tekst heeft ingeleverd.
18 De verkoop en dus ook de beschikbaarheid van

IISTC en IPRE ziet er wereldwijd als volgt uit:
Europa (127), Australië en de Stille Oceaan (2), Verenigde Staten (20), Azië (I I), Afrika
(I), totaal:15 4 bibliotheken; IPRE: Europa (5 9 ), Australië en de Stille Oceaan (I), Verenigde

IISTC:

Staten (20), Azië (8), totaal: 81 bibliotheken. De cijfers werden ter beschikking gesteld door
Primary Source Microfilm (met dank aan Julia Watson).
19 De stand van zaken op 15 augustus 2000: in de Universiteitsbibliotheek Leuven en de
Koninklijke Bibliotheek Brussel: unit 1- 39 ; in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag: unit 1-18.
Dat wil zeggen dat de Koninklijke Bibliotheek Den Haag zich reeds geruime tijd slechts 1 unit
per jaar aanschaft.
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Het is de verdienste van Gerard van Thienen en John Goldfinch dit bibliografisch
oerwoud op een bijzonder heldere manier te presenteren, gebaseerd op het ISTC-model.
Er is wel een aantal verschillen tussen de gegevens in het ISTC-bestand en de gegevens van de ILC. De ILC toont zich hier natuurlijk steeds vollediger of correcter dan
de ISTC. Door het werk van Ina Kok kon bij 86o incunabeluitgaven de aanwezigheid
van houtsneden worden vermeld en een tweehonderdtal publicatiedata van incunabelen scherper gesteld. Deze gegevens vindt men (nog) niet terug in de IISTC. 20 Hier en
daar is de informatie in de ILc aangepast zonder opgave van de bron. 21 Het gaat hier
dikwijls om papier(historisch)-onderzoek. Papier en watermerken zijn nu eenmaal
het stokpaardje van Gerard van Thienen. Op 2 7 september 20o0 presenteerde hij in
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag zijn internetsite, Watermarks in incunabula
printed in the Low Countries. Dit watermerkenonderzoek bracht al interessante gegevens aan het licht. 22 Meer dan de helft, ongeveer 1 400 incunabelen, zijn immers niet of
slechts approximatief gedateerd.
Natuurlijk ontbreekt in deze census hier en daar een exemplaar: het incunabelbezit van grote verzamelingen groeit toch nog (druppelsgewijs) aan en sommige
exemplaren uit bijvoorbeeld archieven zijn tot op heden aan de aandacht ontsnapt.
Bepaalde publieke verzamelingen—meestal betreft het hier religieuze instellingen—
veranderen van naam of bewaarplaats. 23 Hier moet echter gewezen worden op de
plicht van de betrokken bibliothecarissen zulke verschuivingen aan Gerard van Thienen of het ISTC-bureau te melden.
Spijtig genoeg zijn de gegevens uit Ina Koks studie nog niet verwerkt in de ISTC.
Nochtans had Gerard van Thienen deze gegevens reeds ter beschikking vooraleer
Ina Kok haar proefschrift verdedigde. 24 Blijkbaar is de invoer in de isrc-databank gecompliceerder dan we vermoeden of ontbreekt het aan mankracht. Het is de bedoe20 Om maar een voorbeeld te noemen: 'Lc A 106, nu gedateerd `[niet voor I1 juli 15061' op
basis van het onderzoek van Ina Kok, is in de IISTC (ivool2o000) nog steeds gedateerd `[voor
15oo]'. De gegevens uit het artikel van I. Kok in Quaerendo zijn wel verwerkt in ISTC: ILC 1431
iloo186500. Zie: I. Kok, `A rediscovered Devote ghetiden with interesting woodcuts
(CA 1117)% in: Quaerendo 13 (1983), 167-190.
= ISTC

21 Het formaat van

ILC I, een Abecedarium, is 16mo, terwijl dit in de IISTC nog 8vo is. Zie het
artikel van P. Needham, `Res papirea: sizes and formats of the late medieval book', in: P. Ruck,
M. Boghardt (Hrsg.) [e.a.], Rationalisierung der Buchherstellung im Mittelalter and in der fruhen

NeuTeit. Ergebnisse eines buchgeschichtlichen Seminars, Wolfenbuttel 12-1 4 November i990. Paul
Raabe Tum Abschied gewidmet. Marburg an der Lahn 19 94 . (Elementa diplomatica, 2), 123-145,

dit gegeven op 130.
22 Zie de databank op het internet, te consulteren via de site van de Koninklijke Bibliotheek,
Den Haag. De inleiding bevat ook een lijst met G. van Thienens artikels betreffende watermer-

kenonderzoek in incunabelen.
23 Enkele ontbrekende exemplaren uit Belgische bibliotheken worden vermeld in de bespreking van de ILC door M. de Schepper, `Kroniek van het gedrukte boek in de Nederlanden tot
19 4 0', ail. 25, nr. 29 7 0, in: Archief- en bibliotheekwe {en in België 7 o (1999), 337-339.
24 Het proefschrift van I. Kok komt nochtans wel in de lijst met bibliografische bronnen van
de IISTC voor, zelfs in de eerste editie (1997)!
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ling dat uiteindelijk alle verbeteringen of nieuwe of verbeterde informatie uit de ILC
en ook het ILC-nummer in de Luc-databank worden ingevoerd.
Men kan alleen maar de raad geven aan de bibliografische wereld voortaan
Nederlandse incunabelen niet meer met het CA-nummer maar met het ILC-nummer te
citeren. Eén van de volgende stappen wordt dan een bibliografie die CA en zijn supplementen volledig zal overbodig maken en waarin al het recent bibliografisch onderzoek uit binnen- en buitenland zal zijn verwerkt. Wanneer we weten dat reeds 985
incunabelen in de IISTC van sleutelpagina's zijn voorzien, ligt het misschien voor de
hand deze weg te volgen ...
NAWOORD
Als een rode draad loopt de naam van Lotte Hellinga door al deze projecten. Als
incunabuliste ligt ze aan de basis van zowel ISTC, IISTC en IPRE en natuurlijk ook via
de ISTC aan de ILC. Bovendien legde ze samen met haar echtgenoot, Wytze Hellinga,
de grondslag van H.L. Zonder haar visie, die de dikwijls bekrompen nationale begrenzingen van de incunabelstudie overschrijdt, zou waarschijnlijk geen enkele van
deze projecten het licht hebben gezien. De geautomatiseerde Luc-databank biedt de
onderzoeker voor de eerste maal een globaal overzicht aan van alle nog bewaarde incunabeluitgaven. Deze databank was één van de voorwaarden tot de publicatie op
microfiche van een keur aan incunabelen gerangschikt per onderwerp, IPRE, en de
verdere bibliografische uitdieping van de ISTC-beschrijvingen met sleutelpagina's in
het INCIPIT-project (IISTC). Bovendien is ze als secretaris van de CERL de drijvende
kracht achter de HPB-databank, die uiteindelijk de totale Europese boekproductie tot
i800 zal omvatten.
Het is de vraag of de incunabulisten van de British Library en deze van de Gesamtkatalog der Wiegendrucke ooit hechter zullen samen werken. Zoals de zaken er nu voorstaan, zal het pleit immers in het voordeel van een volledig geautomatiseerde databank
worden beslecht. Deze biedt verschillende voordelen ten opzichte van een gedrukte
catalogus. Verbeteringen en nieuwe elementen kunnen zonder problemen aan een geautomatiseerde databank worden toegevoegd. Het boekhistorisch onderzoek wordt
bovendien steeds veeleisender.' Wanneer men bijvoorbeeld Paul Needhams lijst met
desiderata bekijkt (grootte zetspiegel, grootte bladen, boekbanden, herkomstaanduidingen), dan hebben de incunabulisten in elk geval nog heel wat werk voor de boeg.2ó
25 `The incunabulists' advice to those compiling union catalogues or databases for later
periods may therefore be summed up as a caution: that any such catalogue is a first step, in compiling the material required for the history of the book in any given area and for the book trade
that links these areas.' Zie: L. Hellinga, `A hundred years of bibliography and the history of
printing in the fifteenth century', in: Johannes Gutenberg- Regionale Aspekte des friihen Buckdrucks. Vortrdge der Internationalen Kon feren{ .?um 55o. Jubildum der Buchdruckerkunst am 26. and
27. Juni i990 in Berlin. Berlijn 1993, 149-1 S4, citaat op 154.
26 P. Needham, Incunable catalogues', [uitvoerige recensie van verschillende catalogi waaronder IG, CIBN en BSB-Ink], in: Papers of the Bibliographical Society of America 8 7 (1 993 ), 93-105,
zie 104-105.
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Adriaan van der Weel, The communications circuit revisited
[Het communicatiecircuit van Darnton opnieuw berien]

De communicatiecirkel van Darnton is een nuttig instrument om verschijnselen in de boekhandel op verschillende plaatsen en tijden te analyseren, vanuit diverse perspectieven. Ook voor
een beschouwing van de economische betekenis van de jongste digitale ontwikkelingen blijkt
het model bruikbaar. Door hetzelfde model op verschillende historische perioden toe te passen,
kunnen soms onvermoede parallellen zichtbaar worden gemaakt. Een dergelijke comparatieve
benadering is nuttig, niet alleen door het perspectief dat analyse van het verleden ons biedt op
het heden (of de toekomst), maar ook door het perspectief dat het heden ons biedt op het verleden. Het artikel bepleit een ruime opvatting van de boekwetenschap, die zich uitstrekt tot de
tekstoverdracht in de brede historische zin, van handschrift tot en met internet.

Chris Coppens, Fondscatalogi als marketingstrategie. Een onder,Ioek naar lijsten van
drukkers en boekhandelaren tot i600
The use of printers' and booksellers' lists for marketing purposes before 164

The invention of printing and the financial risk of the production process required new working methods in book production. There was a shift in the decision process for the multiplication of texts. It was not longer the client, the reader, who decided about printing a certain text,
but the printer, the publisher. A well orchestrated marketing of the product was necessary. The
producer had to go to the prospective customer or at least had to seduce him to come to his
shop. The awareness of this problem and the method to solve it is shown by Peter Schoeffer.
He worked with travelling booksellers to look after distribution and he was one of the first to
go to the Frankfurt fair. In 1 46 9 /147 o he printed a list of his books as an advertisement to his
prospective customers, an example to be followed by many others in the booktrade, already in
the fifteenth century, but a practice in common use during the sixteenth century.
Formally there are three kinds of catalogues used for publicity: Broadsides, Pamphlets, in
octavo or in quarto, exceptionally in folio, and Lists printed at the end (or sometimes at the beginning) of a regular book of a certain press as it is still in use today. It is striking that the importance of these lists was recognised already in the sixteenth century by Conrad Gesner, who
was with his Bibliotheca universalis the father of modern bibliography.
A Census of printers' and booksellers' catalogues, with all the editions and the surviving
copies noted, will give a different view on the scale and use of this material than was possible
until now. These catalogues are in the first place bibliographical tools. They are basic for the
reconstruction of the production of a town, of a period, of a printer or of an author.
The analysis of the content provides basic information from different points of view, for
example on the spread of the humanist book, philological research (for instance the distribution of grammars), the history of science, economic history, both within the book trade itself
and as a comparison for a much broader approach. To this end catalogues with printed prices
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(and those with prices added in manuscript) are primordial. We may say that these catalogues
provide data for the history of ideas and for book-historical research, on production as well as
distribution.

Koen Goudriaan, Boekdistributie langs kerkelijke kanalen in de late Middeleeuwen
Book distribution through ecclesiastical channels in the late Middle Ages]

In 199 7 Michel Oosterbosch edited a contract concluded between two abbots of benedictine
monasteries and the printer Dirk Martens (150 7) for the production of a thousand breviaries
and as many diurnals. In this contribution the 150 7 contract is taken as the point of departure
for an investigation of the commercial role the Church (ecclesiastical institutions, clerics)
might have played in the distribution of printed Latin books in the incunabula and post-incunabula period. The attention focuses on books with a liturgical or at least ecclesiastical function, such as breviaries, missals and collections of statutes. The number of contracts which
have been handed down is very limited. A more important type of source material is found in
the data given on the title pages and in the colophons of the books under consideration.
Study of this material indicates that the procedure which can be gathered from the contract made with Dirk Martens is rather exceptional. It was a not uncommon practice for an ecclesiastical institution such as a diocese to supervise the production of a printed book with an
official status, e.g. by stipulating in the contract the involvement of its deputies. But not even
this practice was generalized. What is more important, ecclesiastical supervision did not entail
that the Church invested in the production of the book in question, nor that for its distribution
the channels of the Church hierarchy were used. Even for official books production and distribution were treated as purely commercial affairs. Sales went through bookshops. Centres of
distribution sometimes were located in the capital of a diocese, but more often in a city better
situated from a commercial point of view and often outside the diocese for which the book was
meant.
In the remaining part of the article the question of the commercial procedures in distributing books for ecclesiastical use is put into a wider context. A clear connection exists between
ecclesiastical movements of reform and religious observance on the one hand and the production of standardized texts for liturgical use on the other. Recently, starting from the supposition that the Church itself played a major role in the distribution of Latin books, the hypothesis has been launched that the Church, resp. the clergy, may also have participated commercially in the distribution of devotional, catechetic and educational literature in the vernacular. The
results of the present investigation indicate that this is highly unlikely.

Kees Gnirrep, De intekenaren op de Reizen door Klein Asia van
Cornelis de Bruijn (1698)
[The subscribers to the Reizen door Klein Asia by Cornelis de Bruijn (1698)]

The first edition of traveller-artist Cornelis de Bruijn's itinerary in the Near East was published by himself in 16 9 8. The book contains a list of 62 4 subscribers, who between them
bought no fewer than 133o copies—probably the greater part of the edition.The subscription
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list just contains the names of the subscribers and the number of copies taken; occupations and
places of residence are not mentioned. Nevertheless it proved possible to identify two thirds of
the subscribers by research into the relevant printed sources and secundary literature.
Cornelis de Bruijn was a member of Pictura, the Hague guild of `fine painters', membership of which was also open to art patrons. The members of Pictura maintained notable connections in the court circles of William III of Orange. Besides members of the De Bruijn
family, they appear to have played a key role in the subscription campaign.
No more than thirteen subscribers are engaged in the book trade: in all they buy 155
copies. The great number of private individuals subscribing to seven or more copies, is remarkable: 66 persons, with occupations outside the book trade, subscribe to 58 3 copies. No less
than 44% of the copies taken by subscription finds its way in this alternative circuit outside the
book trade. The modus operandi of such a circuit and the frequency of its occurrence towards
the end of the seventeenth century are in need of further investigation.

Jeroen Salman, `Vreemde loopers en kramers'. De ambulante boekhandel in de
achttiende eeuw
/'Vreemde loopers en kramers'. The itinerant book trade in the eighteenth century]

Itinerant bookselling was an important source of business for the eighteenth-century book
trade. Established booksellers and local authorities regarded it as a nuisance, but they also saw
advantages. Hawkers were unwanted competitors of the city bookshops, for they were responsible for the distribution of illegal reprints, they formed a very important link in the chain of
subversive political information, and occasionally they caused public disorders. At the same
time, they formed a streamlined distribution network in the cities, and provided cheap goods.
The fact that itinerant book salesmen in the Utrecht countryside of the latter half of the eighteenth century became subject to regulation by the authorities in the form of a permit system is
contrary to the current picture. Future research will have to show if such regulation also existed in other areas.
At this early stage of research, trade practices and the nature of the goods traded would

appear to provide the most suitable ingredients for a categorisation of the heterogeneous
group of itinerant traders. In ascending order of specialisation, the occasional trader, the peddler of printed matter and other goods, the peddler selling printed matter exclusively, and the
peddler selling specialist printed matter, may be distinguished as ideal types. This classification, however, does not imply a social or economic hierarchy. At best, we can say that holders
of city bookstalls were close in position to the more affluent, established booksellers, and that
certain specialists, for instance those selling songs and newspapers, had been forced into this
trade by poverty.

Rudolf Rasch, Aux adresses ordinaires. Waar mu Tiek te koop was in de Nederlandse
Republiek
[Aux adresses ordinaires. Where music was to be had in the Dutch Republic]

The trade in printed music in the Dutch Republic was carried out both by specialist music
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shops and by shops where printed music and books could be bought. A typical example of the
former category is the business of Johann Julius Hummel in Amsterdam (from the mid-175os
until the early nineteenth century). Hummel produced a large number of editions, all printed
from copper plates and covering all contemporary genres except full scores of operas and oratorios. Sales of these editions obviously accounted for the major part of his business. If we include other specialist music shops in our overview, it appears that they were typically run by
enterpreneurs with a background in music (often still active as musicians), that they used engraving as the means of production, that they sold editions by others to a limited extent, that
they often sold music paper, musical instruments and concert tickets as well, and that they did
not belong to the Amsterdam Guild of Book-Printers and Sellers. They are typical for the
eighteenth century.
The shops that sold both printed music and books have a much older history, going back
to the decades around i600. They sold their own editions, but, since these were of a relatively
modest number, also editions printed by others, acquired in various ways. The most important
music-seller of this type was Estienne Roger, active from 16 96 onwards, whose business was
continued by his son-in-law Michel-Charles le Cène until 1 743 . Music was not only sold by the
original publisher: many catalogues and newspaper announcements mention agents based in
cities within the Republic and abroad. There were also less predictable routes by which printed
music could reach its owner: take-over of stocks by others after the death of the original
publisher, private acquisitions abroad, gifts, auction sales, etc. All these means of distribution
together account for the diversity of content in Dutch musical collections of the seventeenth
and eighteenth centuries.
Jan Spoelder, `De praemia gelevert ten dienste der Latynsche schoolera'. Over het Leidse
uitgevers- en boekhandelaarshuis Luchtman als distributeur van prijsboeken in de achttiende eeuw
[De praemia gelevert ten dienste der Latynsche schoolera'. The Leiden publishers and
booksellers house of Luchtmans as a distributor of pr4e books in the eighteenth century

the towns of the Republic of the United Netherlands and the later Kingdom of the Netherlands the Latin School provided preliminary training for University from c. 1585-18 76. Because of the educational theory of competition the awards of prize books played a central role
in these schools. Twice a year a ceremony took place, which was the goal of all the studies pursued: the public graduation with prize distribution.
The article focusses on the process of the distribution of prize books. Questions arise as to
which books were suitable as prize books; who determined their choice, and how the schools
acquired the books in question. The numbers are quite considerable. In the eighteenth century
alone c. 45 .000 prize books must have been distributed. Special attention will be paid to the role
that the Leiden publishing and bookseller's firm of Luchtmans played in this field. This is possible because of the private and booksellers' accounts that were preserved. According to these
account books it appears that headmasters from various towns bought the prize books directly
from Luchtmans throughout the eighteenth century. The booksellers also did business with
Luchtmans to satisfy the need for variorum editions of classical authors. A more detailed analy-
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sis of the Luchtmans accounts will shed light on these transactions, an aspect of the trade in
prize books that has hardly been researched so far.

José de Kruif, Het nut van de kennis der prij jen van oude boeken. De boekenprijs in de
negentiende eeuw
(Het nut van de kennis der prijen van oude boeken. Book prices in the nineteenth century]

This article describes the results of an exploratory study of the development of book prices
and publishers' price policy in the nineteenth century. An inventory of the price level of books
in the years 1828 and 1888 resulted in the hypothesis that book prices followed the general
price level and even dropped less in price than other consumer goods. Also, the pattern of
expensive and inexpensive books had hardly changed by 1888. The joint publishers aimed at
uniform prices and the maintenance of the existing price level. The price development as it
appears from this very limited inventory of two years makes it likely that this policy was successful, notwithstanding the efforts of some publishers at circumventing the prices by means of
alternative distribution channels. The latter part of the article is devoted to the price strategies
of the individual publishers. Publishers who were willing to adapt themselves to the rules of
the book trade association still had the opportunity to influence the price perception of their
customers, for instance by varying the material design of one single publication. This possibility was used for a limited number of genres and solely for the more expensive segment.

Harry van der Laan, Nederlandse schoolboeken in de vroege negentiende eeuw.
De productie en verspreiding van schoolboeken tijdens de onderwijshervormingen
Dutch school textbooks in the early nineteenth century. The production and distribution of
school textbooks during the education reforms]

After 1801 the production of school textbooks in the Netherlands rose to a much higher level.
This rise in the production of school textbooks was caused by the Dutch school reforms. In the
Batavian Republic the pedagogic revolution of the second half of the eighteenth century was
to be applied to education in elementary schools. This meant a classical education in the national spelling and the abolition of the Heidelberger catechismus and other protestant texts.
The first Dutch education act of 1801 announced an official list of titles that were to replace
the old textbooks.
As a result, hundreds of new school titles were developed and published. They were reviewed in a national magasin and delivered at bookstores in the Nothern parts of the Netherlands. From there they were bought by schoolteachers and distributed to pupils.
The shift in the school textbook market at the beginning of the nineteenth century
changed the way textbooks were produced and distributed in the town of Groningen, situated
in the North. In the eighteenth century the most common textbooks were produced for the local market. After 1800 publishers started to develop, produce and distribute textbooks for the
national market. From 1802 they delivered their products to a bookstore in the town of Middelburg, situated in the South.
In 1803 a national law on copyrights incorporated the difference between the old and the
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new school textbook market: from then on the old books could be produced locally and the
new schoolbooks were protected by law. Therefore the national laws at the beginning of the
nineteenth cenury not only created an dynamic market for schoolbooks, but also a market for
books for elementary schools that had a more national character than prior to i800.

J. Vree, Den Ouden en Van Benthem. Een casus betreffende de verspreiding van
gereformeerde lectuur in Zeeland (1823-1836)
[Den Ouden and Van Benthem. A case study of the distribution of orthodox reformed
literature in the Province of Zeeland 01823-1836)»

The accounting records of S. van Benthem, bookseller at Middelburg, provide useful information about the distribution of all kinds of literature, particularly in the Province of Zeeland, in
the first decades of the nineteenth century. The present case study focuses on the distribution
of publications from the orthodox reformed stock of the Amsterdam publisher J.H. den
Ouden, via Van Benthem's bookshop. Two important findings emerge from this study. Firstly,
when examining the distribution of religious literature it may prove relevant to investigate the
ecclesiastical background of the bookseller concerned. Secondly, it has been established that
the titles on Den Ouden's stock list were not only bought on account; cheaper copies in particular were often paid for in cash. This implies that Van Benthem's customer records, which are
widely consulted by book historians, do not give a complete picture of the book distribution
via his shop.
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BART OP DE BEECK behaalde een licentiaat in de oosterse filologie en geschiedenis, afdeling
Indo-Iranistiek. Hij is werkzaam op de afdeling Kostbare werken van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Hij maakte het werk van de vroegtijdig gestorven Frank Vandeweghe af:
Drukkersmerken uit de vijftiende en de zestiende eeuw binnen de grenzen van het huidige België (1993). Hij publiceerde, samen met Geneviève Glorieux, de delen 3 en 4 van de Belgica
typographica (1994). Nu werkt hij aan een proefschrift over de verzameling Ville de Bruxelles,
een collectie gedrukte werken in de KB van België. De verzameling bevat een groot aantal
boeken afkomstig uit de bibliotheken van de opgeheven jezuïetencolleges en de kloosters.

CHRIS COPPENS is als hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Leuven conservator Handschriften en kostbare werken van de Centrale Bibliotheek. Zijn onderzoek richt zich hoofdzakelijk op boekhandel en boekenbezit tijdens de zestiende eeuw en op de geschiedenis van de
boekband.

PIERRE DELSAERDT is directieassistent en afdelingshoofd Archief en historische collecties van
de Centrale Bibliotheek UFSIA (Universiteit Antwerpen). Hij promoveerde dit jaar op een
studie over boekhandel en particulier boekenbezit aan de oude Leuvense universiteit, van de
zestiende tot de achttiende eeuw. Sedert 1996 is hij voorzitter van de Vlaamse Werkgroep
Boekgeschiedenis.

KEES GNIRREP is conservator van de afdeling Zeldzame en kostbare werken van de Universi-

teitsbibliotheek van Amsterdam. Als sociaal geograaf studeerde hij af op veranderingen in het
vestigingspatroon van het boekenbedrijf in de Nederlanden tussen 1473 en 154o. Hij werkte
mee aan een terminologie voor de beschrijving van de constructie van oude boekbanden,
publiceerde over de afzetter Dirk Jansz van Santen en over staand zetsel en stereotypie in de
zeventiende eeuw.

KOEN GOUDRIAAN is als universitair hoofddocent verbonden aan de leerstoel middeleeuwse geschiedenis van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar
de cultuur- en religiegeschiedenis van de Nederlanden in de late Middeleeuwen, onder meer
naar de geschiedenis van de vroege boekdrukkunst.

JOSI DE KRUIF is historica. Zij werkt aan een boek over uitgeversstrategieën in de achttiende en
negentiende eeuw en de ontwikkeling van het Nederlandstalig titelaanbod. Het onderzoek
maakt als postdocproject deel uit van het door NWO gefinancierde aandachtsgebied literatuuropvattingen.

HARRY VAN DER LAAN studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij afstudeerde op een sc ri ptie over de Groninger boekhandelaar W.J. van Haagen (1843-18 4 9). Na het
afsluiten van een opleiding aan het Hilversums conservatorium in 1 997, werkt hij sinds januari
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1 99 8 aan zijn proefschrift `Het Groninger boekbedrijf, 1800-1900. Geschiedenis van drukkerij,
uitgeverij en boekhandel in de stad en in de provincie Groningen' onder begeleiding van prof.
dr. P.Th.F.M. Boekholt en prof. dr. W.W. Mijnhardt. Daarnaast droeg hij als auteur bij aan de
Nieuwe Groninger encyclopedie. Groningen 1999.

RUDOLF RASCH studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In 1985 verscheen zijn proefschrijft over de cantiones natilitiae, een repertoire van zeventiende-eeuwse
Zuid-Nederlandse meerstemmige kerstliederen. Sinds 19 77 is hij verbonden aan de Opleiding
muziekwetenschap van de Universiteit Utrecht. Zijn interesses liggen op het gebied van de
muziekgeschiedenis van de zeventiende en achttiende eeuw en in het bijzonder op dat van de
Nederlandse muziekgeschiedenis van die periode. Op dit gebied publiceerde hij monografieën,
artikelen in tijdschriften en bundels, edities van oude muziek en heredities van oude teksten
over muziek. Hij bereidt een nieuwe catalogus voor van het muziekfonds van Estienne Roger
en Michel-Charles le Cène.

JEROEN SALMAN is historicus. Hij is als postdoc verbonden aan de Letterenfaculteit van de Universiteit Utrecht. In 1999 verscheen de handelseditie van zijn proefsch

ri ft Populair drukwerk in

de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar. Thans doet hij onderzoek naar de opkomst van kinderliteratuur in Nederland in de tweede helft van de achttiende eeuw.

JAN SPOELDER is werkzaam als classicus op het Kennemer Lyceum te Overveen. Hij doet onderzoek naar het verschijnsel prijsboeken op de Latijnse school, waarover hij verschillende artikelen schreef. Hij promoveerde op dit onderwerp met de dissertatie Prijsboeken op de Latijnse
school. Een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en prijsboek op de Lat ijnse scholen in de Noordelijke Nederlanden, ca. 1575-18y6, met een repertorium van wapenstempels. Amsterdam (enz.)
2000.

J. VREE is universitair docent kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich vooral op de Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw.

ADRIAAN VAN DER WEEL is verbonden aan de Universiteit Leiden. Hier is hij onder meer voorzitter van de Werkgroep boekwetenschap en coördinator Letteren van het Elektronisch Tekstcentrum Leiden (ETCL). Zijn interesse gaat uit naar Engels-Nederlandse handelsbetrekkingen
in de negentiende en twintigste eeuw en naar digitale tekstoverdracht.
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NEDERLANDSE
BOEKHISTORISCHE
VERENIGING
et achtste Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis is een uitgave

El van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, de eerste landelijke
vereniging die zich richt op allen die het oude en het nieuwe boek in al zijn
verschijningsvormen een warm hart toedragen. Ze is binnen enkele jaren
uitgegroeid tot een vereniging met bijna zeshonderd leden. Sinds 1994 heeft
de NBV op eigen initiatief én samen met anderen een verscheidenheid aan
activiteiten georganiseerd. Tot die activiteiten horen onder andere jaarlijks de
ledenvergadering en een of twee excursies naar tentoonstellingen, bibliotheken of andere instellingen die iets met het boek te maken hebben. Zo zijn er
bezoeken gebracht aan bijvoorbeeld de bibliotheek van het Rijksmuseum
(Amsterdam), Uitgeverij oio (Rotterdam), de Bibliotheca Thysiana (Leiden)
en de Librije (Zutphen). De jaarvergadering en de excursies gaan vergezeld
van interessante voordrachten over boekhistorische onderwerpen.
In 1994 was de NBV medeorganisator van het congres Bladeren in andermans hoofd. Over le {ers en leescultuur, waarvan in 1996 de handelingen onder
de gelijknamige titel zijn verschenen bij de SUN-uitgeverij in Nijmegen
(Memoria-reeks). In 1997 organiseerde de NBV in samenwerking met de
universiteiten van Leiden en Nijmegen een driedaags congres over de zeventiende-eeuwse uitgeversfamilie Elzevier. De uitgave Tot volle waschdom.
Nieuwe hoofdstukken voor de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur
(Den Haag: Biblion, 2000) vormt het restultaat van een symposium, dat op

I en 2 oktober 1 9 99, in samenwerking met de Stichting Geschiedenis Kinderen Jeugdliteratuur, werd georganiseerd.
De NBV geeft, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en de
Koninklijke Vereeniging van het Boekenvak de `Bijdragen tot de geschiedenis
van de Nederlandse boekhandel, Nieuwe reeks' uit. Inmiddels zijn vijf delen
verschenen:
Iovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van
Willem Ysbrantsj. Bontekoe van Hoorn, Descriptieve bibliografie 1646--1996.
Onder red. van G. Verhoeven & P. Verkruijsse. Zutphen: Walburg Pers,
1996. (BGNB, Nieuwe reeks, l)
Frederik Muller. Leven & werken. Onder red. van M. Keyser, J.F.
Heijbroek & I. Verheul. Zutphen: Walburg Pers, 1996. (BGNB, Nieuwe
reeks, 2)
J. Salman, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en
handelswaar. Zutphen: Walburg Pers, 1999. (BGNB, Nieuwe reeks, 3)
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J. de Kruif, Liefhebbers en gewoontele.Ters. Leescultuur in Den Haag in de
achttiende eeuw. Zutphen: Walburg Pers,1999. (BGNB, Nieuwe reeks, 4)

—

Boekverkopers van Europa. Het Nederlandse {eventiende-eeuwse uitgevershuis Eljevier. Onder red. van B.P.M. Dongelmans, P.G. Hoftijzer & O.S.
Lankhorst. Zutphen: Walburg Pers, 2000. (BGNB, Nieuwe reeks, 5).

Andere delen zijn in voorbereiding. Leden kunnen de boeken met korting
aanschaffen.
Onder auspiciën van de NBV functioneert inmiddels ook de elektronische discussielijst NBV-L, waarop belangstellenden zich gratis kunnen
abonneren.

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de NBV staat open voor iedereen. Het lidmaatschapsgeld bedraagt in 2001 f 4 5,- (euro 20,4 5) per kalenderjaar. De leden ontvangen daarvoor het Jaarboek en uitnodigingen voor de ledenvergadering en de
overige activiteiten. Voor studenten geldt een contributie van f 3o,- (euro
13,66). Instellingen en bibliotheken kunnen zich voor f 6o,- (euro 27,32) op
het Jaarboek abonneren. Eenieder die de vereniging op bijzondere wijze wil
steunen, kan donateur worden voor minstens f 25o,- (euro 115,-) per jaar.
U kunt zich opgeven als lid door een berichtje te sturen naar de secretaris, de heer J. Salman, Kerkstraat 4, 2181 JE Hillegom; e-mail:
jeroen.l.salman@let.uu.nl. U krijgt een acceptgiro toegestuurd. Het lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij
het voor 1 december schriftelijk is opgezegd.

NOG

LEVERBAAR!

De tot nu toe verschenen jaarboeken zijn nog leverbaar. Ze bevatten tientallen artikelen over onder meer onderzoek van Middelnederlandse handschriften, boeken en lectuur in het Behouden Huys op Nova Zembla, de dagelijkse
literatuur van een achttiende-eeuwer, veranderingen in de boekdistributie in
de Republiek 1725-1770, de bibliofielen Gerard Meerman en Bolongaro
Crevenna, moderne leeskringen, Ik, Jan Cremer als onverbiddelijke bestseller,
het fenomeen van de trilogie enz., enz. Er zijn, naast dit achtste Jaarboek, nog
drie themanummers verschenen, een over `Censuur: voorschrift en praktijk'
(1995) en een onder de titel `Het boek behouden' (1 997), naar aanleiding van
het tweehonderdjarig bestaan van de Koninklijke Bibliotheek. Het Jaarboek
1 999 draagt als titel `Geschreven, gedrukt, gedigitaliseerd. Elf eeuwen boekcultuur in de Lage Landen'.

Voor inlichtingen omtrent het bovenstaande wende men zich tot de secretaris.
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DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
OPENT EEN WERELD AAN KENNIS
De KB geeft boekhistorici en anderen
met een specifieke belangstelling voor
Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur
toegang tot kennis van heden en verleden.
De rijke collectie van de KB vormt het
levend nationaal geheugen van geschreven,
gedrukte en elektronische publicaties. De
KB biedt al haar gebruikers een scala aan

hoogwaardige diensten voor onderzoek,
studie en cultuurbeleving.
U kunt de KB 24 uur per dag bezoeken op
www.kb.nl
Gebruikers zijn welkom in de bibliotheek
van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur
(op dinsdag tot 20 uur) en op zaterdag van
9 tot 13 uur.
Een KB-pas kost 33,05 gulden (15 euro)
per jaar; studenten betalen de helft.

IU3
Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
T 070 3140310
E

info@kb.nl

I F 070 3140652

ii.

ii

minotaurus
BOEKWINKEL
bibliofilie * werken over typografie en boekkunst
* boekbanden en illustratie *

geschiedenis van de boekkunst * tijdschriften
sint antoniesbreestraat 3d, postbus 16477
1001 m amsterdam, tel./fax 020-6227748
geopend dinsdag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur
zaterdag 13.30-17.00 uur

B.M.Israel Boekhandel en Antiquariaat BV
Zojuist verschenen en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar CATALOGUS 113,
met daarin o.a.
ACOSTA, Tractado Delas Drogas, 1578
BERQUEN, Les Merveilles des Indes Orientales, 1669
DARWIN, Narrative of the Surveying Voyages, 1839
DESCARTES, Principia 1644 & Les Passions de l'Ame, 1649
FREUD's FIRST FIVE publications 1877-1882
HUYGENS, Kosmotheoros, 1698
PECQUET, Experimenta Nova, 1651
Oude en Zeldzame Boeken op het
gebied van medicijnen, wis- natuuren scheikunde, astronomie, filosofie,
reizen en kunst.

In ons prentenkabinet op het Singel
379 een mooie selectie (topogr.)
prenten, gezichten, kaarten, en
tekeningen.

NZ Voorburgwal 264, Amsterdam. Tel. 020-6247040. Fax 020-6382355.
E-mail bmisrael@xs4a11.n1 http://www.nvva.nl/israelbm
Prentenkabinet Singel 379 (020-6225500)

Het afgelopen jaar heeft het Museum van het Boek/Museum
Meermanno-Westreenianum een ingrijpende verbouwing ondergaan.
Op 20

juli heropent

Museum Meermanno
gedeeltelijk zijn deuren met de tentoonstelling
Luilekkerland. Zes eeuwen boeken, prenten en verhalen.

Deze tentoonstelling loopt tot en met 14 oktober. Wij hopen u dan weer
te mogen begroeten.

''Is =x k ^^ ^'

'

'

Tentoonstellingsagenda Museum Meermanno:

2001/2002
20 juli —14 oktober: Luilekkerland. Zes eeuwen boeken, prenten en verhalen
20 oktober —14 december: 75 jaar Best Verzorgde Boeken
29 oktober —14 december: Presentatie van exlibris uit de collectie Jansen Ebing
21 december: Heropening van het gehele museum
21 december 2001— 22 maart 2002: Franse handschriften uit de Middeleeuwen

ASHER RARE BOOKS
CATALOGUS 31:
210 ZELDZAME EN BELANGRIJKE
ATLASSEN, BOEKEN, KAARTEN EN
PRENTEN

Oude Drukken (15de en 16de Eeuw)
Handschriften en Tekeningen
Bijbels en Theologie
Botanie, Zoologie en Geologie
Natuurwetenschappen
Topografie en Reisverslagen
Amerika, Afrika, Azië en Australië

ASHER Rare Books
x' 40 Postbus 258
• 1970 AG IJmuiden
Telefoon:
0255 523839
Fax:
0255 51 03 52
E-mail: •
info©asherbooks.com
Internet:
www.asherbooks.com

Bezoek onze website:

HTTP://WWW.ASHERBOOKS.COM
voor een actueel overzicht van ons aanbod.

Wij zijn geïnteresseerd in de aankoop van
collecties of afzonderlijke stukken.

Bezoek op afspraak

de redactie van
het jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis
dankt
IDC Publishers
voor de financiële bijdrage

!IIDC

PUBLISHERS
Voor meer informatie
IDC Publishers
Postbus 11205

Telefoon
Fax

2301 EE Leiden

E-mail

071 514 27 00
071 513 17 21
info@idc.nl
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