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Aan de lezer
Het Noord & Zuid-nummer waarin u thans aan het lezen bent, is in menig opzicht bijzon-
der. Niet het minst omdat het überhaupt verschenen is. Immers, zoals u, als trouwe lezer 
van Noord & Zuid, weet, verschijnt het septembernummer in de regel als opmaat tot de 
Princedagen en behandelt het hetzelfde thema. Zo was het ook gepland een jaar geleden: 
de Princedagen zouden op 10 oktober 2020 in Antwerpen plaatsvinden en in het teken 
staan van 500 jaar Plantijn. Zodoende zou Noord & Zuid enkele weken voorafgaand aan 
die dag verschijnen en eveneens in het teken staan van de vijfhonderdste verjaardag van 
de geboorte van Plantijn (1520). Maar toen kwam corona en werd alles anders: de Prince-
dagen konden uiteindelijk niet doorgaan en het Plantijn-nummer als aanzet tot de Prince-
dagen verloor zijn onmiddellijke betekenis en werd vervangen door een ‘coronanummer’ 
met als titel Zijn gedichten besmettelijk? Dat er nu, één jaar na het ‘Plantijn’-jaar, een 
‘Plantijn’-nummer komt, losgekoppeld van de Princedagen (bij het voorbereiden van dit 
nummer was het nog niet duidelijk of de Princedagen 2021 al dan niet zouden kunnen 
plaatsvinden), mag dan ook wel bijzonder of uitzonderlijk heten. 

Maar er is meer. Medio 2020, toen duidelijk werd dat de organisatie van de Princedagen 
hoogst onzeker zou worden, hadden alle beoogde auteurs voor het Plantijn-nummer al hun 
medewerking toegezegd en sommigen hadden hun kopij zelfs al ingeleverd. Die kopij vindt 
u dan ook in het voorliggende nummer, op één uitzondering na. Van de tien auteurs die 
toentertijd hadden toegezegd, mist de bijdrage van een van hen. Ze zal niet hier en ook niet 
elders verschijnen. Op 18 januari 2021 overleed volkomen onverwacht dr. Jeanine De 
Landtsheer (1954-2021), eminent neolatiniste en vertaalster van o.a. Erasmus’ Colloquia en 
Adagia. Zij zou een artikel schrijven over De reizen van Plantijn in tijden van oorlog. Op 
haar rouwbrief stond te lezen: libri amici, libri magistri. Boeken zijn (mijn) vrienden, boeken 
zijn (mijn) leermeesters. Hoe graag wij ook van haar over Plantijns reizen hadden willen 
lezen en leren, het heeft niet mogen zijn. Het maakte ons als redactie nederig en bewust 
van het relatieve van elke planning en van het bijzondere en onvervangbare van elke auteur. 

Tot slot nog dit. Langereis in haar biografie over Plantijn geeft het boek de titel mee De 
woordenaar – Christoffel Plantijn, ’s werelds grootste drukker en uitgever 1520-1589. Uiter-
aard maakt een woord als ‘woordenaar’ ondergetekende, zelf een ‘woordenaar’, blij. Maar, 
Plantijn of hij nu Plantin, Plantijn, Plantain of Plantinus (de auteurs is de vrije keuze gela-
ten aan welke naam/spelling zij de voorkeur gaven) werd genoemd, was veel meer dan 
enkel een lexicoloog/lexicograaf. Hij was ook boekbinder, letterzetter, typograaf, drukker, 
boek- en kanthandelaar, koopman, uitgever, ondernemer, dichter en pater familias en al 
deze aspecten komen in wat ‘tussen de twee kaften’ ligt, aan bod. Echter, alleen door u, 
lezer, kunnen ze leven, betekenis, stem krijgen, of om het met de woorden van Maud 
Vanhauwaert (in Trouw, 25-07-2020) te zeggen:

 er hangt een doodse stilte
 tussen de kaften, sla ze open
 geef je stem aan de woorden
 die je zwart op wit zeggen 

 niets in deze wereld is zwart-wit

Willy Martin 
hoofdredacteur
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liefde gesteld boven de zinnelijke liefde. De 
overvloedig bewaarde correspondentie tus-
sen humanisten is een prachtige bron om 
die intermenselijke relaties te begrijpen. 

Het is dan ook begrijpelijk dat de humanis-
ten zoveel belang hechten aan de opvoeding. 
De studia humanitatis wordt doel op zichzelf, 
ze dient de mens voor eigen ontwikkeling 
en beschaving. De humanist moet echter in 
dit streven naar volmaaktheid, eeuwige 
schoonheid en wijsheid, zijn grenzen erken-
nen. Naast het vitalistische levensgevoel van 
de onbegrensde menselijke mogelijkheden 
is de renaissancemens ook doordrongen van 
een gevoel van melancholie voor de onbe-
reikbaarheid van het volmaakte.

De humanist is een zeer ambivalent wezen. 
Als hoogste deugden heeft hij in zijn vaan-
del geschreven: deugdzaamheid, correctheid, 
eerlijkheid, stoutmoedigheid, verdraagzaam-
heid, altruïsme, een reine vriendschap, een 
sobere, zelfs ascetische levenswijze; kortom 
een combinatie van de stoïcijnse deugden 
met de evangelische boodschap. Men kent 
de humanist echter ook als een overdadig 
ijdel en praalziek man, belust op roem en 
onvergankelijke eer, schraapzuchtig, egoïs-
tisch en steeds op jacht naar persoonlijk 
voordeel. In het pluimstrijken en vleien van 
de machtigen toont hij zich een meester. 
Klaploperij wordt niet als ondeugd be-
schouwd en amoraliteit niet als zodanig 
ervaren; het doel heiligt immers de midde-
len. De humanist is hypochondrisch, bang 
voor lichamelijke ongemakken, lichtgeraakt 
en opvliegend, onmiddellijk in zijn eer ge-
krenkt. Al deze karaktertrekken komt men 
bij de renaissancemens tegen, in een vrij 
zuivere of in een gemengde vorm. De beste 
illustratie hiervan leest men in Erasmus’ 
Lof der Zotheid. 

De boekdrukkunst

De boekdrukkunst – voor de humanisten 
van goddelijke inspiratie! – heeft de ver-
spreiding van de humanistische geschriften 
op grote schaal en in de hele toenmalige 
wereld in de hand gewerkt. Kritische tekst-
vergelijking werd pas goed mogelijk zodra 

zijn. Een grondige en historisch verantwoor-
de kennis van dat verleden is hierbij na-
tuurlijk onmisbaar.

De stroom nieuwe, Griekse handschriften 
die vanaf het midden der vijftiende eeuw 
Italië bereikt, vergemakkelijkt de terugkeer 
naar de bronnen. Deze Griekse handschriften 
bevatten talrijke tot dan toe ongekende we-
tenschappelijke en technische traktaten, bv. 
van Plinius, Vegetius, Pythagoras, Ptolomae-
us, Euclides en niet te vergeten van Aristo-
teles. Aanvankelijk bestond de vernieuwing 
vooral in een herstel van de antieke weten-
schap. De wetenschappelijke revolutie zal 
slechts dan plaatsvinden wanneer de weten-
schappers het antieke erfgoed kritisch gaan 
beoordelen en het gaan confronteren met 
eigen waarneming en experimenten. 

Het rationeel empirisme in de tweede helft 
der zestiende eeuw wordt gestimuleerd door 
de grotere waarde die men gaat hechten aan 
de mechanische kunsten, de artes mecha-
nicae. De emancipatie van het handwerk is 
gelieerd aan de opbloei van de kunstnijver-
heid en van de wetenschappen.

Wat traditioneel als een van de belangrijkste 
kenmerken van het humanisme wordt be-
schouwd, is de veranderde houding t.o.v. de 
mens als individu en van diens plaats en rol 
in deze wereld. De ontplooiing van alle men-
selijke mogelijkheden wordt de grootste 
deugd, de virtus (It. virtú). De studie van de 
artes liberales of zeven vrije kunsten maakt 
de mens vrij. Uiteraard vindt dit concept een 
grote weerklank bij de vroegkapitalistische 
bourgeoisie. Kerkelijke restricties (o.a. de 
negatieve attitude ten opzichte van winst 
maken) en economische remmen (streng 
gildesysteem) moeten plaats maken voor de 
individuele vrijheid van de koopman-onder-
nemer. Voor de humanisten is dit streven 
naar de ‘nieuwe mens’ geen individueel ge-
beuren maar een sociale aangelegenheid van 
gelijkgezinden. Cenakels, genootschappen, 
academies, sodaliteiten kennen een grote 
bloei tijdens de renaissance. Ze verenigen de 
aristocraten van de geest. Vriendschap heeft 
een primordiale plaats ingenomen in het 
leven der humanisten. Ze wordt – althans 
op papier – verheerlijkt en als platonische 

Ontwikkeling en verspreiding  

van humanisme en renaissance

Onder humanisme versta ik meer de lite-
raire, wijsgerige en wetenschappelijke, onder 
renaissance de kunstzinnige stroming. In 
de praktijk worden beide begrippen dooreen 
gebruikt.

Dat renaissance en humanisme hun oor-
sprong in Italië vinden is gemakkelijk te 
begrijpen. De antieke tradities waren niet 
geheel uit het schiereiland verdwenen. De 
Italianen bleven geconfronteerd met de 
klassieke bouwwerken. Na het verdwijnen 
van het keizerschap bleven het Romeinse 
bestuur en ook het Romeinse recht er voort-
bestaan, zij het dan in een steeds primitie-
vere vorm. Vanaf de kruistochten kende 
Italië een sterke economische heropleving 
waardoor een zelfbewuste klasse van han-
delaars en ondernemers het stedelijk leven 
ging bepalen en een eigen cultuur ging 
ontwikkelen. Het lekenelement krijgt de 
overhand. Allerlei onderwijsvormen zijn in 
Italië blijven voortleven, ook bij de leken, 

wat in de vroegste middeleeuwen (vijfde - 
elfde eeuw) ten noorden van de Alpen nau-
welijks nog het geval was. Daar werd het 
intellectuele en culturele leven een kerkelijk 
monopolie.

Maar ook ten noorden van de Alpen is de 
tijd niet blijven stilstaan. Tussen Loire en 
Rijn draagt de twaalfde-eeuwse renaissan-
ce reeds alle kiemen in zich van de zestien-
de-eeuwse renaissance: secularisatie van 
het wereldbeeld, vorming van een zelfbe-
wuste burgerij ten gevolge van de herleving 
van steden en handel, intellectuele eman-
cipatie en rationalisatie, bestudering van 
de klassieke auteurs, vooral via de Arabische 
vertalingen, verzoening van de antieke fi-
losofie met de christelijke geloofsleer, schei-
ding van geloof en wetenschap.

Terug naar de bron, ad fontes, wordt het 
devies van de humanisten. Doel van de 
studie bestaat er niet meer in vaststaande 
waarheden te leren, maar door eigen on-
derzoek en oordeelsvorming te achterhalen 
wat de grootheden uit het verleden ontdekt 
hebben, en hoe ze tot hun ideeën gekomen 

Renaissance en humanisme zijn een geestesbeweging, een cultuur-
stroming in de breedste zin van het woord. Het is een tijd van 

verhoogde activiteit op vele terreinen en ook van mentale en tech-
nische veranderingen die allemaal in elkaar haken. Enige kennis van 
die ontwikkelingen is onontbeerlijk om de zestiende eeuw te begrij-
pen, en, toegespitst op Christoffel Plantijn, om zijn houding beter te 
kunnen beoordelen en zijn realisaties naar waarde te schatten. 

Hilde De Ridder-Symoens

Glorie en dramatiek in 
de eeuw van Plantijn



4   –   NOORD & ZUID   –   SEPTEMBER 2021 NOORD & ZUID   –   SEPTEMBER 2021   –   5

Humanisten zijn pedagogen

Humanisten hebben zich bijna uitsluitend 
ingelaten met voortgezet onderwijs, het 
humanoria-onderwijs. Dit heeft uiteraard 
een weerslag op de inhoud van de traktaten. 
Zowel de natuur als de mens moeten tijdens 
hun groeiperiode gemodelleerd worden 
zodat het goede naar boven komt en er ook 
blijft. Juist door de opvoeding onderscheidt 
de mens zich van het dier.

De studia humanitatis beperkt zich nage-
noeg uitsluitend tot de bestudering van de 
klassieke auteurs. Bij hen vindt ze alle on-
derwerpen zoals filosofie, natuurweten-
schappen, recht, moraal, politiek. Om die 
teksten te begrijpen is vooreerst een betere 
kennis van de klassieke talen vereist, ook 
van het Hebreeuws (voor de bijbelteksten). 
Veel aandacht wordt uiteraard aan de gram-
matica besteed. Vervolgens moeten op fi-
lologisch-literaire en historische gronden 
de teksten in hun oorspronkelijke vorm 
gereconstrueerd worden en moet men de 
klassieke realia uit de geschiedenis, de aard-
rijkskunde en de mythologie bestuderen. 
Na dit alles kan men de ethische, juridische, 
maatschappelijke en natuurwetenschap-
pelijke inhoud begrijpen en verder onder-
wijzen.

In de Lage Landen ontstond een ware passio 
docendi, met theoretici als Erasmus, Vives, 
Murmellius, Barlandus en vele practici, nl. 
schoolmeesters-humanisten die ook school-
boeken schreven, tot grote vreugde van de 
drukkers-uitgevers voor wie schoolboeken 
een belangrijke bron van inkomsten waren. 
De Nederlandse pedagogische geschriften 
en schoolboeken hadden een internationale 
faam. Het onderwijs kreeg er vanaf het einde 
der vijftiende eeuw een zeer grote versprei-
ding, onder meer dankzij het gunstig soci-
aaleconomisch klimaat: Bourgondische 
hofcultuur en tot ongeveer 1560/70 een 
economische expansie gepaard gaande met 
een grote verstedelijking.

Uit allerlei indirecte bronnen zoals dagboe-
ken, reisverslagen, enquêtes blijkt dat het 
aantal scholen aanzienlijk is toegenomen 
in de loop der zestiende eeuw met meer en 

de filologen de verschillende gedrukte tek-
sten met elkaar konden vergelijken. Het was 
immers onmogelijk om de her en der ver-
spreide handschriften naast elkaar te leggen.

De uitgeverswereld is een geleerdenwereld. 
Boekdrukkers en uitgevers zijn humanisten. 
Ze vestigen zich in humanistische centra, 
of ze vormen rond zich een geleerden- en 
kunstenaarskring (met graveurs, schilders, 
beeldsnijders).

Aldo Manuzio (1447/9-1515) was hellenist 
en latinist. Van zijn persen in Venetië rolde 
het eerste ‘pocketboek’ ter wereld, een edi-
tie van Vergilius’ werken (1501). Hij ontwierp 
de moderne drukletters. Zijn zoon en klein-
zoon volgden in zijn spoor. In Bazel waren 
de drukkers Johannes en diens zoon Jero-
nimus Froben persoonlijke vrienden van 
Erasmus. Het Parijse humanisme is nauw 
verbonden met de activiteiten van het druk-
kersgeslacht Estienne. Lyon, knooppunt van 
de intellectuele en commerciële betrekkin-
gen tussen Frankrijk en Italië, herbergde 
binnen haar muren verscheidene vermaar-
de drukkers.

Ook de Nederlanden hadden een belangrij-
ke plaats in de toenmalige drukkerswereld. 
In Leuven bloeide in de twintiger jaren der 
zestiende eeuw het drukkersbedrijf (met 
o.m. Dirk Martens) rond het Drietalencolle-
ge. De Gulden Passer van Christoffel Plantijn 
(1520-1589) en van zijn opvolgers de Plan-
tijn-Moretussen was het humanistisch cen-
trum van Antwerpen en een drukkerij met 
wereldfaam voor humanistische en religi-
euze werken, vooral tijdens de contrarefor-
matie. In het laatste kwart der zestiende eeuw 
brachten Zuid-Nederlanders, meestal uitwij-
kelingen, het drukkersbedrijf in het noorden 
tot grote bloei. Plantijn zelf startte met een 
academische drukkerij te Leiden die hij aan 
zijn schoonzoon Frans van Ravelingen (1539-
1597) overliet. De Leuvenaar Lodewijk Else-
vier (ca. 1540-1617) had als boekbinder bij 
Plantijn gewerkt. In 1580 was hij om religi-
euze redenen naar het noorden uitgeweken. 
Hijzelf, zijn zonen en kleinzonen zijn de 
grondleggers van het huidige internationa-
le Elsevier-NDU-concern.

betere toegankelijkheid voor de lagere en 
middengroepen.

Deze hoge graad van scholarisatie van de 
Nederlanden heeft verstrekkende gevolgen 
gehad. Vooreerst konden de reformatorische 
ideeën gemakkelijk ingang vinden doordat 
de mensen konden lezen en vertrouwd waren 
met het gedachtengoed; vervolgens omdat 
grote groepen van de bevolking door het 
onderwijs kritischer waren ingesteld en po-
litiek bewuster. Sommigen waren overtuigd 
van de noodzaak van een sterk gestructu-
reerde, rationeel opgebouwde eenheidsstaat, 
anderen vonden intellectuele en wetenschap-
pelijke argumenten om de volkssoevereini-
teit te verdedigen. De Nederlandse Opstand 
of Tachtigjarige Oorlog vindt hier zijn intel-
lectuele voedingsbodem. Zoals in de rest 
van Europa hebben de godsdienstoorlogen 
en politieke machtsstrijd de Nederlanden 
verdeeld in twee kampen, een reformatorisch 
en contrareformatorisch. De twee kampen 
strijden om de ziel van het kind. Men is zich 
namelijk goed bewust dat de indoctrinatie 
bij het kleine kind moet gebeuren.

Zowel de katholieke als de protestantse mid-
delbare scholen leggen de nadruk op de 
Latijns-humanistisch-literaire vorming. Ze 
leiden op tot de intellectuele beroepen. Naast 
deze Latijnse scholen zijn er ook scholen die 
zich specifiek richten tot de handelaars, on-
dernemers, ambachtslui. Buiten de moderne 
talen wordt daar boekhouding, handelsre-
kenen, aardrijkskunde e.d. gegeven. In de 
Nederlanden zijn dit de Franse Scholen. In 
de zeventiende eeuw kennen deze een bloei 
in het Noorden, maar gaan ze achteruit in 
het Zuiden. Dit fenomeen is uiteraard geli-
eerd aan de economische situatie.

De emancipatie van de kunstenaar

Men kan algemeen stellen dat er van het 
begin der vijftiende eeuw naar het midden 
der zestiende eeuw toe een opwaardering 
van het kunstenaarsberoep heeft plaatsgehad 
en een prestigeverhoging voor de individu-
ele kunstenaar. De verwereldlijking van de 
samenleving, de grotere welvaart bij de han-
deldrijvende burgerij die de levensstijl van 

de groten der aarde wilde nabootsen en de 
schitterende hofcultuur als uiting van macht 
en prestige gaven werk te over aan een hele 
schare kunstenaars. De toenemende vraag 
naar kunstwerken (schilderijen, beeldhouw-
werken, wandtapijten) en meer toegepaste 
kunstvoorwerpen (tafelserviezen, ornamen-
ten, luxetextiel, meubelen, bibliofiele druk-
ken enz.) was nauwelijks bij te houden. 

Religie: de opkomst en verankering 

van de reformatie

Reeds in de tijd zelf en ook in latere eeuwen 
werd de humanisten hun atheïsme verweten. 
Niets is echter minder waar. De renaissan-
cemens is zeer gelovig; godsdienst beheerst 
zijn leven. Juist daarom gaat hij zich inten-
sief bezighouden met religieuze vraagstuk-
ken. En hierin moet dan ook de oorsprong 
van de hervorming gezocht worden.

De reformatie als een reactie op de misbrui-
ken in de kerk voorstellen is al te simplistisch. 
Van bij haar ontstaan zijn er misbruiken in 
de kerk geslopen; de kerk als instelling is 
mensenwerk. Van bij haar ontstaan ook vindt 
men gelovigen die reageren tegen de ver-
krachting van de zuivere leer en de opper-
vlakkigheid van de godsdienstbeleving. Alle 
reformatorische bewegingen worden gevoed 
door hetzelfde verlangen naar een terugkeer 
naar de boodschap van het evangelie, naar 
de primitieve kerk. 

De hervorming is niet gestart met Luther, 
Zwingli of Calvijn. Hun ideeën en verzuch-
tingen zijn geen zestiende-eeuws verschijn-
sel. Zoals we reeds aangaven, is het 
verlangen naar een terugkeer tot de primi-
tieve evangelische kerk een constante in 
de kerkgeschiedenis, tot en met de huidige 
tijd (Schillebeeckx). 

Omdat de kennis van het ware christelijk 
geloof en van de christelijke levenshouding 
geput moeten worden uit het Oude en Nieu-
we Testament is het noodzakelijk dat ieder 
individu, geleerd of ongeletterd, man, vrouw 
of kind, rechtstreeks kennis maakt met dit 
geschrift en niet meer via een bemiddelaar. 
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Slotbeschouwingen

In dit verhaal over renaissance en humanis-
me schuilt enige tragiek. Tragiek om wat er 
is overgebleven van mooie idealen. Die ide-
alen blijken utopieën te zijn geweest. De éne 
universele christelijke kerk is verdeeld in 
vele kerken, na een jarenlange en bloedige 
strijd. Intolerantie heeft bijna overal geze-
gevierd. De autocratische nationale staten 
hebben hun gezag gevestigd door onder-
drukking en disciplinering van de onderda-
nen. Persoonlijke vrijheid is in veel gevallen 
een uitgehold begrip geworden. De ontdek-
king en bestudering van antieke wetenschap-
pelijke traktaten heeft niet geleid tot de 
‘bevrijding’ van de mens maar tot collectie-
ve waandenkbeelden. Angst en bijgeloof 
heersen alom. Vele vaste waarden zijn over-
boord gegooid.

De ‘lange zestiende eeuw’ (ca. 1450-ca. 1650) 
is geen Gouden Eeuw geworden, maar een 
tijd van oorlogen, economische crisissen, 
pestepidemieën, religieuze en politieke on-
verdraagzaamheid. De arme, de onmondige, 
de vrouw zijn overgeleverd aan de rijke, de 
geletterde, de man. De nieuwe cultuurvor-
men hebben niet geleid tot harmonie maar 
tot een verwijdering tussen volk en elite. Is 
de nalatenschap van renaissance en huma-
nisme dan uitsluitend negatief? Uiteraard 
niet. De nieuwe mens heeft zijn ongebrei-
delde drang naar vrijheid geuit in kunst en 
cultuur. De secularisering en rationalisering 
van de samenleving hebben onderwijsher-
vormingen mogelijk gemaakt die aan de 
basis liggen van de wetenschappelijke revo-
lutie en de verlichte ideeën. Er is meer rechts-
zekerheid gekomen. Handelskapitalisme en 
industrie brachten welvaart en hebben Eu-
ropa ook leren leven met permanente ideo-
logische verdeeldheid, wat uiteindelijk 
verdraagzaamheid in de hand heeft gewerkt.

Om dit te realiseren moet het Woord alge-
meen toegankelijk gemaakt worden. Dit 
impliceert vooreerst dat ieder individu be-
grijpend moet kunnen lezen en vervolgens 
dat de bijbel in de volkstaal beschikbaar is. 
Dit laatste heeft verstrekkende gevolgen 
gehad voor de ontwikkeling der levende 
talen. De bijbelvertalingen vormen de basis 
van de moderne nationale talen.

Door de verweving van politiek en religie in 
de loop van de zestiende en de zeventiende 
eeuw moeten de erasmiaanse christenen hun 
tolerantie en pacifistische houding laten varen 
of deze althans niet meer openlijk bekennen. 
Kerkelijke en wereldlijke overheden verplich-
ten hen om kleur te bekennen, om zich aan 
te sluiten bij een confessionele groep. De 
humanisten hebben lang gehoopt door in-
terne kerkelijke hervormingen protestanten 
en katholieken te verzoenen. Ze drongen 
sterk aan op een algemene synode; deze 
kwam echter te laat. Het concilie van Trente 
(1545-1563) heeft integendeel de breuk defi-
nitief gemaakt. Van dan af geldt het adagium 
‘wie niet voor mij is, is tegen mij’.

Het is daarom ahistorisch en een bewijs van 
onbegrip voor de humanistische denkwereld 
om de houding van de humanisten in ge-
loofszaken als dubbelzinnig, ja zelfs huichel-
achtig te bestempelen. Een zuiver evangelisch 
geloof staat volgens hen boven kerkelijke 
controversen en dogmatische twisten. De 
Hollander Dirck Volkertsz. Coornhert en de 
West-Vlaming Joris Cassander, en nog zo-
vele anderen, huldigen een houding van 
volstrekte tolerantie. In dit licht kan men 
beter Willem van Oranjes godsdienstige 
‘overgangen’ begrijpen, evenals Plantijns 
keuze om voor katholieken en protestanten 
te drukken en Justus Lipsius’ pendelen tus-
sen de contrareformatorische Leuvense en 
de calvinistische Leidse universiteit.

Hilde De Ridder-Symoens is emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de VU Amsterdam en vroegmoderne 
geschiedenis aan de UGent. Haar onderzoek heeft vooral betrekking op de cultuurgeschiedenis in de Lage Landen 
tussen 1200 en 1600. Zij is lid van de Orde van den Prince, afdeling Gent I en tevens redacteur van Noord & Zuid.
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Is dat wel mogelijk voor een leven dat, naar 
de woorden van zijn biograaf Leon Voet, 
aaneenhing van ‘merkwaardige peripetieën 
en bruuske wendingen tegen een achtergrond 
van oorlog en geweld’? Voet wist waarover 
hij sprak: hij was jarenlang conservator van 
het Museum Plantin-Moretus, kende het ar-
chief van Plantins drukkerij door en door 
en publiceerde in 1969 The Golden Compas-
ses. Dat boek is nog steeds de meest gezag-
hebbende studie over leven en werk van 
Plantin en zijn nakomelingen, de Moretussen. 
Eerder dan met een samenvattend lineair 
overzicht wordt aan dat bewogen bestaan 
waarschijnlijk meer recht gedaan door en-
kele betekenisvolle momenten te selecteren, 
keerpunten die Plantins leven telkens een 
andere wending gaven, en die essentieel zijn 
om het werk en de betekenis van de Franse 
Antwerpenaar te begrijpen.

Kantelmomenten beleefde Plantin al in 
zijn jongste jaren. Het is tekenend dat hij 

niet met zekerheid kon zeggen wanneer 
hij precies geboren was. Hij was de enig 
overgebleven zoon van een eenvoudige 
huisknecht uit de omgeving van Tours, 
Jean Plantin, die zijn vrouw en alle andere 
kinderen verloren had aan de pest. Jean 
nam zijn zoon mee naar Lyon om er in 
dienst te treden van de patriciërsfamilie 
Porret. Later begeleidden ze een telg van 
deze familie naar Orléans en Parijs. Maar 
in de Franse hoofdstad kwam Christophe 
Plantin plots alleen te staan, toen zijn vader 
overleed. Hij trok daarop naar de Norman-
dische stad Caen en ging er in de leer bij 
een boekbinder en boekverkoper. Daar in 
Caen lag dus de kiem van zijn latere be-
roepsloopbaan. En hij leerde er zijn vrouw 
kennen, Jeanne Rivière, met wie hij in 1545 
of 1546 trouwde. Het echtpaar woonde nog 
een tijdlang in Parijs, maar vertrok in 1548 
of 1549 naar Antwerpen. Op 21 maart 1550 
werd Plantin ingeschreven als burger van 
de Scheldestad.

Laat het volle leven zich vatten in een lineair verhaal? De Brits- 
Zuid-Afrikaanse schrijfster Deborah Levy, auteur van een 

autobiografische trilogie, gaf in een interview (in: De Standaard der 
Letteren, 7 november 2020) daarop het volgende antwoord: ‘Ons leven 
(is) nooit slechts één lineair verhaal dat vastligt. Er zijn vele verhalen. 
Dat merk je zelfs als je nog jong bent. Denk gewoon aan hoeveel keer 
je jezelf al opnieuw hebt moeten uitvinden (…). Door de jaren heen heb 
je vele ervaringen die je transformeren.’ De woorden komen van pas 
voor wie een biografische schets van de Antwerpse drukker 
Christophe Plantin (ca. 1520-1589) wil schrijven.

Pierre Delsaerdt

Christophe Plantin –
een leven in vijf kantelmomenten

boekbinder niet meer comfortabel kon uit-
oefenen na een gewelddadige overval op 
straat. Hij raakte zwaar verwond en zweef-
de zelfs even tussen leven en dood. Rond 
die tijd zou hij benaderd zijn door de leider 
van een protestantse sekte, de Hollandse 
koopman Hendrik Niclaes. Die was op zoek 
naar iemand die voor zijn Huis der Liefde 
teksten zou drukken, en hij was bereid om 
daarvoor het noodzakelijke startkapitaal ter 
beschikking te stellen. Zoals gezegd had 
Plantin zich de nodige vaardigheden eigen 
gemaakt tijdens zijn leerjaren in Caen. Het 
kwam tot een akkoord met Niclaes. Maar 
alles verliep in het grootste geheim. De toe-
dracht werd pas bekend in 1860, toen on-
verwacht een handgeschreven document 
over de sekte opdook. Pas dan werd een 
verklaring gegeven voor de wijze waarop 
Plantin erin geslaagd was om uit het niets 
een drukkersatelier op te richten. Een mo-
gelijke verklaring, want verschillende auteurs 
hebben deze versie van de feiten inmiddels 
in twijfel getrokken. In elk geval bouwde 
Plantin tijdens zijn eerste Antwerpse jaren 
een uitgeversfonds op met twee gezichten: 
een ‘officieel’ fonds met aanvankelijk voor-
al bijbelteksten en liturgische werken voor 
de Franse markt, en daarnaast clandestiene 
uitgaven van teksten van Hendrik Niclaes.

28 april 1562: Plantins inboedel  

aan de meest biedende verkocht

Het waren onzekere tijden om in het boe-
kenvak aan de slag te gaan. Niet doordat de 
markt weinig mogelijkheden bood, maar 
omdat kerk en overheid elke zweem van 
ketterij in de kiem wilden smoren en daar-
bij zeer alert waren op de verschijning van 
protestantse publicaties. Dat was zeker het 
geval in Antwerpen, dat al in de jaren 1520 
was uitgegroeid tot een belangrijk produc-
tiecentrum van lutherse bijbelvertalingen. 
Plantin mocht het aan den lijve ondervinden. 
In februari 1562, toen hij zelf op zakenreis 
was in Parijs, viel het gerecht binnen in zijn 
atelier in de Antwerpse Kammenstraat. Drie 
van zijn drukkersknechten, van Franse ori-
gine, werden aangehouden op beschuldiging 
van het clandestien drukken van een calvi-

18 februari 1555: Plantin officieel  

als drukker erkend

In de 16de eeuw kon je niet zomaar een 
drukkerij oprichten. Natuurlijk had je een 
startkapitaal nodig, en een drukpers, loden 
letters, inkt en papier. Maar ook als je het 
drukkersvak beheerste en over al het nodi-
ge beschikte om met een atelier te beginnen, 
dan nog kon je niet starten zonder een of-
ficiële toestemming van de overheid. Voor 
Plantin kwam die er in 1555. Op 18 febru-
ari van dat jaar verleende de Raad van Bra-
bant hem een licentie. Met die officiële 
erkenning startte zijn carrière als zelfstan-
dige drukker. Zoals de wet het voorschreef 
vroeg hij vervolgens privileges aan voor 
elke uitgave die hij onder de pers wilde leg-
gen. Daarmee kon hij voor een afgesproken 
periode het alleenrecht op die titel claimen. 
Voor de overheid was deze procedure een 
instrument van preventieve censuur. In april 
1555 ontving Plantin een privilege van de 
Brusselse Geheime Raad, dat hem de toela-
ting verleende om drie werken te drukken. 
Het eerste daarvan kwam snel nadien van 
de pers: een tweetalig Frans-Italiaans trak-
taat over de opvoeding van adellijke meisjes, 
van de hand van de Italiaan Giovanni Mi-
chele Bruto, die toen in Antwerpen verbleef. 
Plantin drukte het in opdracht van de Ant-
werpse uitgever Joannes Bellerus. De twee 
andere werken drukte hij echter voor eigen 
rekening: een bloemlezing uit het werk van 
Seneca in Spaanse vertaling en een Franse 
vertaling van de Orlando furioso. Vanaf 1557 
droegen de titelpagina’s van zijn uitgaven 
het bekende drukkersmerk met de passer 
en het motto ‘Labore et Constantia’: door 
arbeid en standvastigheid, of nog: door vlijt 
en volharding.

Maar achter deze netjes gevolgde officiële 
procedures ging mogelijk een ander verhaal 
schuil. Toen de jonge Plantin zich in Ant-
werpen vestigde ging hij eerst als boekbin-
der aan de slag, en wel voor het topsegment 
van de markt. Zijn lederen boekbanden 
waren uiterst verzorgd en zelfs luxueus uit-
gevoerd, net zoals de andere lederwaren die 
hij voor een select publiek vervaardigde. Het 
lijkt er echter op dat hij zijn activiteit als 
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zoon van Daniël van Bomberghen, die van 
1515 tot 1549 in Venetië vele spraakmaken-
de Hebreeuwse werken onder de pers had 
gelegd. Dat Cornelis en Karel van Bom-
berghen vennoten van Plantin werden, 
zorgde ervoor dat de uitgeverij in de vol-
gende jaren kon steunen op een stevige 
financiële basis. Bovendien werd het Ant-
werpse huis hierdoor in staat gesteld om 
voortaan ook Hebreeuwse teksten te druk-
ken: Cornelis had het Hebreeuwse letter-
materiaal van de Venetiaanse drukkerij 
geërfd en stelde het nu ter beschikking aan 
Plantin. Daarmee kon de uitgeverij zich 
voortaan ook toeleggen op Hebreeuwse 
bijbeledities.

De vennootschap bezorgde de drukkerij een 
hoge vlucht. Plantin trad op als technisch 
directeur, Cornelis van Bomberghen nam 
de boekhouding op zich. In 1566 waren er 
zeven drukpersen in bedrijf en werkten er 
niet minder dan 33 zetters, drukkers en 
proeflezers. Zij legden zoals vroeger veel 
godsdienstige teksten onder de pers, maar 
het fonds bestond in die jaren toch vooral 
uit humanistische werken: tekstedities van 
klassieke auteurs en woordenboeken en 
grammatica’s van de oude talen.

Maar nogmaals, het waren beroerde tijden. 
In augustus 1567 kwam de hertog van Alva 
met zijn keurleger naar de Nederlanden om 
het protestantse oproer de kop in te drukken. 
Tijdens de Beeldenstorm, een jaar voordien, 
hadden de Van Bomberghens hun sympathie 
voor het calvinisme duidelijk laten blijken. 
Zij zagen zich nu verplicht de Nederlanden 
te verlaten, waardoor de zo succesvolle ven-
nootschap werd ontbonden. Eens te meer 
ondervond Plantin hoe moeilijk het was om 
met zijn onderneming overeind te blijven 
in de moeilijke politieke en religieuze con-
text. De sfeer van militaire dreiging en ge-
welddadige repressie bezorgde hem nu 
paniekaanvallen. Hij begon verwoed brieven 
te schrijven naar een hele reeks correspon-
denten, geestelijken en ambtenaren uit de 
entourage van de koning, die hij trachtte te 
overtuigen van zijn rechtgelovigheid en 
trouw aan de Spaanse kroon. Plantin had 
immers nog een bijkomende reden om zich 
zorgen te maken. Een oud-werknemer van 

nistisch geïnspireerde Briefve instruction 
pour prier. In de drukkerij vond men een 
duizendtal exemplaren, en het zag ernaar 
uit dat Plantin voor deze inbreuk op de cen-
suur persoonlijk verantwoordelijk zou wor-
den gesteld. Zo ver kwam het gelukkig niet, 
maar vóór duidelijk werd dat de overheid 
Plantins onschuld zou erkennen, lieten en-
kele van zijn crediteuren zijn inboedel ver-
kopen. Ze vreesden namelijk dat ze hun 
geld nooit zouden terugzien als de overheid 
Plantins eigendommen in beslag zou nemen. 
Op 28 april 1562 werden alle bezittingen 
van de drukker aan de meest biedende ver-
kocht op de Antwerpse Vrijdagmarkt. Plan-
tin zelf besloot in Parijs te blijven in 
afwachting van betere tijden. Ook zijn vrouw 
en hun vijf dochters trokken toen naar Pa-
rijs. Ze woonden er een tijdlang in bij Pier-
re Porret, Plantins boezemvriend, die zich 
in de Franse hoofdstad gevestigd had als 
apotheker. In het daaropvolgende jaar gaf 
de overheid toe dat de aangehouden druk-
kersknechten hadden gewerkt zonder me-
deweten van hun baas; in september 1563 
kwam Plantin met zijn gezin weer in Ant-
werpen aan. De drukkerij moest helemaal 
uit het niets worden heropgebouwd.

augustus 1567: vennootschap  

Officina Plantiniana ontbonden

Na zijn terugkeer slaagde Plantin erin om 
zijn onderneming opnieuw op de rails te 
krijgen. Niet langer met geld van een ge-
heime sekte, maar in de vorm van een 
vennootschap die hij samen met vier ka-
pitaalkrachtige partners stichtte onder de 
naam Officina Plantiniana. Onder hen de 
geneesheer die de zwaar verwonde boek-
binder in 1555 had verzorgd na de nachte-
lijke aanval in de straten van Antwerpen, 
Johannes Goropius Becanus; later zou hij 
nog naam maken met speculatieve theo-
rieën over de etymologie van het Neder-
lands. En verder vooral Cornelis en Karel 
van Bomberghen. Cornelis was een zeer 
vermogende groothandelaar en financier 
– hij was een van de schuldeisers die in 
1562 de verkoop van Plantins inboedel had 
gevraagd. Zijn neef Karel was dan weer de 

hem was eind 1566 in Vianen, bij Utrecht, 
een drukkerij begonnen voor de productie 
van antikatholieke, subversieve publicaties. 
Plantin had hem het lettermateriaal geleverd 
en was natuurlijk als de dood dat deze con-
nectie zou uitkomen.

9 juni 1572: ‘De Koningsbijbel  

is klaar’

Vijf jaar later waren de kansen weer ge-
keerd. In een brief aan de Spaanse theoloog 
Benito Arias Montano schreef Plantin op 
9 juni 1572: ‘Nos, laus Deo, omnia absolvi-
mus quae ad Biblia regia pertinent.’ Vrij 
vertaald: godzijdank hebben we alles wat 
de koninklijke bijbel betreft, afgerond. Met 
deze woorden drukte hij zijn grote opluch-
ting uit over de aanstaande verschijning 
van de laatste delen van een monumentale 
bijbeleditie, de Polyglotbijbel, die Plantins 
roem definitief zou vestigen. Het idee was 
bij hem gerijpt in volle crisis, na de ontbin-
ding van de vennootschap, toen hij de over-
heid angstvallig trachtte te overtuigen van 
zijn rechtgelovigheid. Hij zou een heruit-
gave publiceren van een zesdelige, meerta-
lige bijbeleditie die in Alcalá de Henares 
was verschenen in de jaren 1514-1517. Voor 
de financiering van zo’n reusachtige onder-
neming ging hij aankloppen bij niemand 
minder dan de Spaanse koning Filips II, 
weliswaar via diens secretaris Gabriel de 
Çayas, die vroeger nog een fijn bewerkt 
lederen kistje bij hem had besteld.

Lange tijd bleef het stil aan Spaanse zijde, 
maar in september 1567 liet koning Filips 
weten dat hij de dure uitgave zou patroneren 
en subsidiëren. De editie, die daarom ook 
wel de Biblia regia of Koningsbijbel wordt 
genoemd, werd uiteindelijk veel méér dan 
een eenvoudige heruitgave: de bijbel van 
Alcalá werd helemaal herzien en uitgebreid 
met nieuwe teksten en vertalingen. Aan de 
eigenlijke teksten van het Oude en Nieuwe 
Testament – in het Hebreeuws, het Aramees, 
het Syrisch en het Grieks, en in verschillen-
de Latijnse vertalingen – werden nog drie 
volumes toegevoegd met woordenboeken 
en grammatica’s van de oorspronkelijke 

bijbeltalen en met studies over de oude He-
breeën. Uiteindelijk omvatte de nieuwe 
uitgave acht kloeke delen. Intellectueel 
waren ze vooral het werk van de man aan 
wie Plantin de afronding van de onderne-
ming in 1572 zou melden: Benito Arias 
Montano. Filips II had deze geleerde theo-
loog naar Antwerpen gestuurd om de tek-
sten samen te stellen en het intensieve 
redactiewerk te begeleiden – en meteen ook 
om de niet geheel onbesproken Plantin wat 
in het oog te houden. Voor zijn werk kon 
Arias Montano rekenen op enkele erudiete 
proeflezers die aan de drukkerij verbonden 
waren. Onder hen Cornelis Kiliaan, die 
naam zou maken als auteur van het eerste 
wetenschappelijke woordenboek van het 
Nederlands, en Franciscus Raphelengius, 
die oosterse talen had gestudeerd en enke-
le jaren voordien was gehuwd met Plantins 
oudste dochter Marguerite.

‘Koninklijk’ was de uitgave ook door haar 
afmetingen en door de grote typografische 
zorg waarmee de teksten werden vormge-
geven. De parallelle opmaak van de teksten 
en hun vertalingen, met een afwisseling 
tussen Hebreeuwse, Syrische, Griekse en 
Latijnse alfabetten, dit alles met de hand 
gezet en ambachtelijk gedrukt, maakte van 
de Antwerpse Polyglotbijbel een waar hu-
zarenstuk. Het eindresultaat bezorgde 
Christophe Plantin een plaats onder de 
grootste humanistische drukkers van zes-
tiende-eeuws Europa. Het bevestigde ook 
het vertrouwen dat enkele hooggeplaatste 
personen in Rome in hem stelden, boven-
al kardinaal Granvelle, de oude aartsbis-
schop van Mechelen die tot tien jaar eerder 
een zware stempel had gedrukt op het 
politieke en kerkelijke leven in de Neder-
landen. Met zijn steun verwierf Plantin het 
monopolie op het drukken en verkopen 
van de nieuwe liturgische boeken die het 
Concilie van Trente had voorgeschreven. 
Voor sommige van deze werken strekte 
het monopolie zich zelfs uit tot Spanje en 
de overzeese kolonies. De nieuwe opdracht 
gaf de Antwerpse drukkerij vleugels. Met 
haar 16 drukpersen en 55 werknemers was 
ze rond het midden van de jaren 1570 de 
grootste onderneming in de Europese gra-
fische sector.
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29 april 1583: Plantin officieel erkend 

als drukker van de Leidse universiteit

Het jaar 1583 betekende het begin van het 
einde voor de calvinistische beroering in 
de zuidelijke gewesten van de Nederlanden. 
Zoals bekend slaagde Alexander Farnese, 
de nieuwe landvoogd van Filips II, erin om 
de Waalse gewesten te herwinnen voor de 
Spaanse kroon. Het zag ernaar uit dat ook 
de voornaamste Vlaamse en Brabantse ste-
den zouden vallen voor de Spaanse over-
macht. De dagen van het Antwerpse 
calvinistische stadsbestuur leken geteld. 
Nu had Plantin zich behoorlijk in de op-
standige besturen geëngageerd. In 1578 
was hij de officiële drukker geweest van de 
Staten-Generaal, die toen in Antwerpen 
zetelden, en vanaf 1579 had hij als stads-
drukker opdrachten aangenomen van het 
calvinistische stadsbestuur. Voor een flink 
stuk was dat een reflex om het hoofd boven 
water te houden toen de lucratieve handel 
met Spanje stilgevallen was als gevolg van 
de grote beroering. Maar niettemin voelde 
het aan alsof hij zich grondig had gecom-
promitteerd. Hij vond het raadzaam om 
Antwerpen te verlaten, tenminste tijdelijk, 
en ging in op een uitnodiging van de recent 
gestichte universiteit van Leiden om er als 
universiteitsdrukker aan het werk te gaan. 
De Leidse universiteit was door Willem van 
Oranje gesticht in 1575. Plantin had de stad 
een eerste keer bezocht in 1579. Hij logeer-
de toen bij zijn vriend en sterauteur Justus 
Lipsius, de Leuvense hoogleraar die er het 
jaar voordien was begonnen te doceren. Nu 
ging hij dus een stap verder. De Antwerpse 
vestiging vertrouwde hij tijdelijk toe aan 
twee van zijn schoonzoons: zijn rechterhand 
Jan Moerentorf, die getrouwd was met zijn 
tweede dochter Martine, en de reeds ge-
noemde Franciscus Raphelengius. Op 29 
april 1583 werd Christophe Plantin officieel 
als universiteitsdrukker ingeschreven in 
het register van de Leidse universiteit. In 
die functie bracht hij bijna 100 uitgaven 
uit, voornamelijk wetenschappelijke werken 
en handboeken, naast handzame uitgaven 
van klassieke auteurs.

Heel lang heeft Plantins Leidse carrière uit-
eindelijk niet geduurd. Op 17 augustus 1585 
gaf het Antwerpse stadsbestuur zich over 
aan Alexander Farnese; het bericht bereikte 
Plantin toen hij op weg was naar de inter-
nationale boekenbeurs van Frankfurt. Hij 
besloot niet naar Leiden terug te keren, maar 
vestigde zich opnieuw in Antwerpen. Dat 
was een correcte inschatting: hij kon er weer 
de titel van koninklijk drukker opnemen en 
het nieuwe stadsbestuur bevestigde hem in 
zijn functie van stadsdrukker. In de jaren 
die volgden legde hij vooral humanistische 
en wetenschappelijke werken onder de pers, 
maar de hoge toppen van weleer werden 
niet meer bereikt. Op 1 juli 1589 overleed 
Christophe Plantin in zijn huis-met-drukke-
rij tussen de Hoogstraat en de Vrijdagmarkt. 
Zijn toegewijde schoonzoon Jan Moerentorf, 
die zijn naam inmiddels tot Moretus had 
gelatiniseerd, nam de Antwerpse Officina 
Plantiniana van hem over. Franciscus Raph-
elengius had zich vroeger al bekeerd tot het 
calvinisme. In maart 1586 had hij zich met 
zijn gezin in Leiden gevestigd. Hij was daar 
op zijn beurt aangesteld als universiteits-
drukker en bovendien benoemd tot hoogle-
raar Hebreeuws. Samen met zijn drie zonen 
bouwde hij het Leidse huis uit tot een be-
langrijke uitgeverij van oosterse teksten.

Beide uitgeverijen, de Antwerpse en de Leid-
se, behielden het drukkersmerk met de 
passer en het motto ‘Labore et Constantia’. 
Misschien uit piëteit voor de stichter van 
de Officina Plantiniana, maar zeker ook 
omdat ze inzagen dat het logo en het motto 
inmiddels een brand van formaat waren 
geworden. De latere geschiedenis heeft hen 
gelijk gegeven.
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De betekenis van Plantijn voor de exacte 
wetenschappen werd in dezelfde publicatie 
verder gespecifieerd door Elly Cockx-In-
destege. Zich baserend op Voets bibliografie 
van het hele werk dat door Plantijn is uit-
gegeven, maakte zij niet alleen een overzicht 
van de wetenschappelijke domeinen waar-
in hij actief was, maar vergeleek zij zijn 
productie ook met de uitgaven van zijn 
tijdgenoten. 

De resultaten zijn duidelijk. In Voets biblio-
grafie komen volgens de criteria van 
Cockx-Indestege 196 drukken in aanmerking 
als ‘wetenschappelijk’; daartegenover staan 
303 drukken van de andere 44 drukkers 
die in Antwerpen actief waren, en 53 druk-
ken van 19 Zuid-Nederlandse drukkers 
buiten Antwerpen. Dit betekent dat Plantijn 
(als drukker, uitgever of vennoot) betrokken 
was bij meer dan één derde van alle weten-
schappelijke publicaties in de Zuidelijke 
Nederlanden. 

Maar getallen vertellen niet het hele verhaal. 
Uiteraard moet ook gekeken worden naar 
de inhoud en het belang van de publicaties. 

Drukker van het humanisme

In zijn bijdrage tot de catalogus van de ten-
toonstelling Christoffel Plantijn en de exac-
te wetenschappen in zijn tijd, noemde Leon 
Voet Plantijn de ‘drukker van het humanis-
me’. Voet verzette zich hiermee tegen het 
beeld dat Plantijn afschilderde als de druk-
ker van de contrareformatie, die zijn persen 
ter beschikking had gesteld van de Spaans-
gezinde propaganda en zijn marktaandeel 
vergrootte door het alleenrecht te verwerven 
voor de aanmaak en verkoop van liturgische 
werken in Spanje en zijn overzeese gebieden. 
Voet stelde daar tegenover dat werken met 
religieuze strekking wel een ‘zeer hoog per-
centage [behaalden] in het totaal van de 
Plantijnse uitgaven (33,2%), maar de huma-
nistische verhandelingen, publicaties met 
humanistische strekking, de ‘vakliteratuur’ 
en wetenschappelijke traktaten scoorden 
samen nog hoger (51,40%)’. Voet besloot 
dat Plantijn niets minder dan een vitale rol 
had gespeeld in de doorbraak van de we-
tenschappelijke literatuur, een proces dat 
zich pas tijdens de periode van zijn leven 
op gang trok.

Geert Vanpaemel

Christoffel Plantijn als  
wetenschappelijke uitgever

Christoffel Plantijn staat bekend als de uitgever van belangrijke 
wetenschappelijke werken: het Theatrum orbis terrarum van 

Ortelius, De Thiende van Stevin, het Kruydtboeck van Lobelius. Toch 
weten we heel weinig over de wetenschappelijke interesses van 
Plantijn. Was zijn belangstelling voor wetenschap verbonden met zijn 
humanistisch profiel? Of speelde hij gewoon als ondernemer in op de 
groeiende markt voor wetenschappelijke werken? Tijd om het 
wetenschappelijk werk van Plantijn opnieuw onder de loep te nemen.

Letterzetter Ips typographus

Ze pinnen letters op de zethaak van hun discreet bedrijf
ze krevelen door spleten regel na regel ze verhuizen in
slagorde zigzaggend zonder relax
sluipmoordenaars zijn ze met blinkende dekschilden
met tongen die boren en vreten schrijven ze memoires in
de huid van de fijnspar ze spugen hun nest waterdicht
nazaten zijn voortreffelijk gereedschap

Garamond houdt wellustig hun alfabet in de gaten
hij spiegelt zich in het gruis van de schors hij herkent zichzelf
in het snijden en kerven in de beroezing van het hout

Ips typographus onvindbaar voor de kaalslag van de bijl
ciseleert zijn tanden te pletter
loopgraven symmetrisch met ingesneden tekens
zolang

tot de sparren vervellen de wind in spreidstand de naalden
stervensmoe voor velen zichtbaar: een rouwstoet schrijdend
in het langzaam ontzielde bos
hun devies klaar voor ogen:

dood doet leven.

Jo Gisekin

› Uit: De luwte van het geheugen, Poëziecentrum, Gent, 2021
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met illustraties van Abraham Ortelius. Plan-
tijn publiceerde wel vijf rekenboekjes, maar 
bij zijn tijdgenoten stond de teller op 27. En 
de vijf almanakken van Plantijn verdwijnen 
in het niets bij de totale productie van 126 
Nederlandstalige almanakken tijdens de-
zelfde periode.

Hoe keek Plantijn naar wetenschap?

De geringe aanwezigheid van de Officina 
Plantiniana op het gebied van de artes me-
chanicae is een eerste aanwijzing dat de 
betekenis van Plantijn voor de wetenschap-
pen in de Zuidelijke Nederlanden moet 
worden bijgesteld. Mogelijk vond hij liever 
aansluiting bij een ‘geleerd’ publiek en richt-
te hij zijn productie eerder op welstellende, 
humanistisch ingestelde burgers dan op 
lokale ambachtslieden. 

Maar ook komt in het overzicht van Plantijns 
productie het beeld naar voor van de offi-
cina als een cruciale schakel tussen Spanje 
en de Zuidelijke Nederlanden, een schakel 
die zich op een meer elitair en geleerd niveau 
afspeelde dan op het lokale Antwerpse ni-
veau. Jaarlijks werden vanuit de officina 
duizenden boeken, voornamelijk liturgische 
werken, naar Spanje en Spaans-Amerika 
uitgevoerd. Maar de intense contacten met 
Spanje faciliteerden ook de verspreiding 
van andere dan liturgische werken. De kring 
rond de Spaanse theoloog Benito Arias Mon-
tanus, die in Antwerpen de productie van 
de Polyglotbijbel opvolgde, komt daarbij 
steeds duidelijker naar voor. Tot deze kring 
behoorden onder meer de botanici Dodoens, 
Clusius en Lobelius en de cartografen Mer-
cator en Ortelius. Arias Montanus onder-
steunde Plantijn bij de uitgave van Spaanse 
medische werken. Onder zijn invloed werd 
de Officina Plantiniana in de woorden van 
Werner Thomas en Johan Verberckmoes 
‘the leading printing office regarding 
Spanish medical treatises’.

Over de wetenschappelijke interesse van 
Plantijn is weinig bekend. De meeste auteurs 
beschouwen hem als representatief voor 
het Antwerpse drukkersmilieu, maar geven 
verder geen onderscheidende kenmerken. 

emancipatie van bepaalde beroepsgroepen 
of als afbakening van gevestigde autoriteit. 

Artes mechanicae

Deze nieuwe opvatting van wetenschap 
opent nieuwe wegen om Plantijns oeuvre 
met een andere blik te bekijken waardoor 
mogelijk ook een betere aansluiting gevon-
den kan worden bij het intellectuele profiel 
dat we van hem kennen. Ria Jansen-Sieben 
gaf in 1989 al een aanzet door aandacht te 
vragen voor de aanwezigheid van de zoge-
naamde artes mechanicae in het Nederlands-
talige oeuvre van Plantijn. 

Het begrip artes mechanicae, dat zijn oor-
sprong vindt in de middeleeuwse literatuur, 
wordt nu door mediëvisten en vroegmoder-
ne historici gehanteerd om de vele vormen 
van geleerdheid, met uitzondering van de 
vrije kunsten, de artes liberales, en de na-
tuurfilosofie, in kaart te brengen. Door de 
veelvormigheid van het begrip overstijgt 
het de traditionele vakdisciplines die we nu 
met wetenschap associëren. Het omvat zowel 
aardrijkskunde, geneeskunde, chemische 
recepten en kruidkunde, als technische 
kunsten (houtbewerking, vestingbouw, …), 
landbouw en huishouding, en zelfs de hof-
kunsten (sport, spel, dans, toneel, …).

Wat is nu de plaats van Plantijn op het ge-
bied van de artes mechanicae? Jansen-Sieben 
deelt het hele veld van de artes mechanicae 
op in 43 subcategorieën. Daarvan zijn er bij 
Plantijn slechts twaalf subcategorieën terug 
te vinden met name almanak, anatomie, 
krijgskunde, kruidenboek, landbouw, lote-
rij, medicijnboek, muntevaluatie, pest, reis-
verhaal, rekenboek en scheepvaart. 

In twee van die gebieden staat Plantijn bo-
venaan, de anatomie en de landbouw. An-
dere, nochtans populaire onderwerpen, zijn 
afwezig: de chirurgie, de gynaecologie, de 
kookboeken. Ook het aandeel reisverhalen 
stelt teleur. Terwijl tijdgenoten 25 boeken 
op de markt brachten, publiceert Plantijn 
slechts een vertaling uit het Duits van Hans 
Stadens beschrijving van Brazilië, en de 
berijmde Spieghel der werelt van Peter Heyns 

pikken van de lucratieve markt voor reken-
boeken in de Antwerpse metropool? En hoe 
heeft hij bijgedragen tot de promotie en 
verspreiding van zijn wetenschappelijke 
auteurs of tot de ontwikkeling van hun 
loopbaan?

Met die vooralsnog onbeantwoorde vragen 
in het achterhoofd is het niet eenvoudig om 
de plaats van Plantijn in de zestiende-eeuw-
se wetenschapsgeschiedenis te bepalen. 
Enkele van de hierna volgende overwegin-
gen zijn daarbij op hun plaats.

Wetenschap als cultuur  

van nieuwsgierigheid

Sinds de tentoonstelling over Plantijn en de 
exacte wetenschappen in 1989, zijn er in de 
wetenschapsgeschiedenis nieuwe inzichten 
gegroeid over hoe we de zestiende-eeuwse 
wetenschap kunnen begrijpen. De indelin-
gen die Voet en Cockx-Indestege hanteerden 
bij hun respectievelijke tellingen van we-
tenschappelijke werken, komen tegenwoor-
dig anachronistisch over. De afgrenzing van 
onze hedendaagse wetenschappelijke dis-
ciplines en zelfs het idee van een weten-
schappelijke methode, stammen pas uit de 
negentiende eeuw. 

Vroegmoderne wetenschapshistorici gaan 
liever uit van een wetenschap met vele ge-
zichten, van humanisme en scholastiek, tot 
krijgskunde, tuinaanleg, glasproductie of 
kruidkunde. Sleutelwoorden waren verwon-
dering en nieuwsgierigheid, waarbij zowel 
naturalia als artificalia met dezelfde ijver 
werden besproken en becommentarieerd. 
Botanische tuinen en Wunderkammer, maar 
ook het atelier van de zilversmid of het kan-
toor van grote handelsfirma’s trokken geïn-
teresseerden aan die met elkaar in debat 
gingen. Schelpen en schilderijen, munten 
en zeemonsters, exotische of imaginaire 
dieren en planten, prentenboeken en fossie-
le beenderen, verhalen over verre landen … 
Wetenschap kreeg vorm in de poging om 
deze informatie te ordenen in een zingevend 
geheel, vaak volgens religieuze of utilitaire 
lijnen, soms als onderdeel van een sociale 

Onmiddellijk vallen dan de namen op van 
grote geleerden zoals Stevin, Ortelius, Clu-
sius en Lobelius, die allen op de één of an-
dere manier in verband kunnen gebracht 
worden met de Plantijn-uitgeverij. 

Zakelijke belangen

Maar wat was het aandeel van Plantijn in 
de totstandkoming van deze werken? Plan-
tijn was een sluwe en handige ondernemer, 
een ‘kapitalistisch genie’, zelfs als opportu-
nist te bestempelen. Commerciële overwe-
gingen speelden steeds mee, zoals in de 
samenwerking met Ortelius die zijn atlas 
wel liet drukken bij Plantijn, maar zelf als 
uitgever van de kaarten optrad. De uitgave 
van Dodoens’ niet erg spectaculaire Cos-
mographia zal wel geïnspireerd geweest 
zijn op Plantijns zakelijke appreciatie van 
de winstgevende markt voor kosmografi-
sche werken en de bekendheid van de naam 
Dodoens. Stevin vond ongetwijfeld steun 
bij Plantijn aan het begin van zijn weten-
schappelijke carrière, maar het ging hier 
aanvankelijk – ondanks de historische be-
tekenis van De Thiende – om praktische 
handboekjes voor een lokaal publiek. Stevin 
zou later zijn werken blijven uitgeven bij 
de Plantijn-uitgeverij in Leiden, maar zijn 
meest belangrijke werk, de Wisconstige 
Ghedachtenissen, verscheen niet bij Plantijn 
maar bij Jan Bouwensz. te Leiden. 

Over de intellectuele beweegredenen van 
Plantijn als drukker van wetenschappelijke 
werken weten we eigenlijk weinig. Zijn be-
trokkenheid bij het Huis der Liefde van 
Hendrik Niclaes is intussen wel goed uitge-
zocht, evenals zijn vriendschap met Abra-
ham Ortelius en de kring van Antwerpse 
humanisten. Plantijns visie op geloof en 
samenleving kunnen daardoor goed betrok-
ken worden bij de evaluatie van zijn huma-
nistische en religieuze uitgeversactiviteiten. 
Maar voor zijn interesse op het gebied van 
de natuurwetenschappen beschikken we 
niet over een vergelijkbare context. Deelde 
Plantijn met Stevin dezelfde opvattingen 
over wetenschap, of zag hij in Stevin enkel 
een ambitieuze en welbespraakte ingenieur, 
die hem in staat stelde een graantje mee te 
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Stevin als uitzondering?

De meeste van de hier genoemde werken 
werden prachtig geïllustreerd, één van de 
verkoopargumenten voor dit type boeken. 
Het is niet verwonderlijk dat de kapitaal-
krachtige Plantijn hier zijn comparatief 
voordeel op zijn concurrenten volop kon 
uitspelen. Daartegenover staat echter het 
werk van Simon Stevin, die zich vanaf 1581 
waagde aan het schrijven van praktische 
rekenboekjes. Twee boekjes verschijnen bij 
concurrenten (Nieuwe Inventie bij Albert 
Hendricz. in Delft, Problematorum Geome-
tricorum bij Joannes Bellerus in Antwerpen), 
maar Plantijn zal snel volledig beslag leggen 
op Stevin. Na de Tafelen van Interest en De 
Thiende, geeft hij binnen enkele jaren tijd 
ook de Dialectike ofte Bewysconst (1585) uit, 
L’ Arithmetique (1585), De Beghinselen der 
Weeghconst (1586), De Weeghdaet (1586) en 
De Beghinselen des Waterwichts (1586). Ste-
vin is in deze periode als een ‘Plantijn-auteur’ 
te beschouwen. Mogelijk speelde de verhui-
zing van de firma naar de universiteitsstad 
daar voor iets tussen, maar mogelijk voelde 
Plantijn zich verwant met de (niet geringe!) 
ambities van Stevin in de hervorming van 
de wetenschap. Of wilde Plantijn in deze 
moeilijke jaren vooral op veilig spelen, en 
een stukje van de lucratieve markt voor 
praktische wiskundeboekjes meepikken?

Dat Plantijn een belangrijke rol gespeeld 
heeft in de wetenschappen van de Zuidelij-
ke Nederlanden, staat alleen al omwille van 
de omvang van zijn bedrijf, zijn netwerk 
van geleerden en het aantal publicaties bui-
ten kijf. Welke rol hij precies gespeeld heeft, 
moet nog verder worden uitgezocht. 

Antwerpse drukkershuizen waren verza-
melplaatsen van geleerden/humanisten, ze 
groeiden niet zelden uit tot grote bedrijven, 
de drukkers beheersten meerdere talen en 
ze hadden een internationaal cliënteel. 

Plantijn was ongetwijfeld de grootste onder 
hen, maar zijn commerciële ambities waren 
niet erg verschillend van die van zijn vak-
genoten. De kwaliteit van zijn drukwerk 
was superieur, mede omwille van het ge-
bruik van kopergravures – wat voor bota-
nische illustraties en geografische kaarten 
een troef was. Maar Plantijn was, zeker nadat 
de Spaanse Furie (1576) ei zo na het einde 
van zijn bedrijf had betekend, eerder terug-
houdend in het aannemen van manuscrip-
ten. Financiële steun was nodig voordat hij 
zich aan een uitgave waagde. 

De turbulente tijden waarin Plantijn werkte, 
noopten hem ook om zijn sympathieën voor 
het calvinisme toe te dekken, om de zo no-
dige steun uit Spanje niet te verliezen. Voor-
al in de periode na de Spaanse Furie werd 
hij steeds voorzichtiger in de keuze van tek-
sten. Was het daarom dat juist in die perio-
de de meeste wetenschappelijke publicaties 
tot stand kwamen? In 1576 verscheen Clu-
sius’ Rariorum aliquot stirpium per Hispani-
as observatarum historia, in 1578 het 
Theatrum orbis terrarum van Ortelius, in 
1581 het Kruydtboeck van Lobelius, in 1582 
Stevins Tafelen van Interest, in 1583 de Stir-
pium historiae pemptades sex van Dodoens, 
en in 1585 opnieuw van Stevin De Thiende 
(dit laatste werk weliswaar op de Plantijnpers 
in Leiden). Bijna alle ‘grote’ wetenschappe-
lijke werken die bij Plantijn uitkwamen, 
verschenen in het dramatische decennium 
vóór de val van Antwerpen (1585).

Geert Vanpaemel doceert wetenschapsgeschiedenis aan de KU Leuven. Hij publiceerde voornamelijk 
over de wetenschappen in de Zuidelijke Nederlanden en België. In 2014 was hij curator van de tentoon-
stelling Vesalius. Het lichaam in beeld (Museum M, Leuven). Recentelijk publiceerde hij een boek over de 
geschiedenis van de Leuvense faculteit Wetenschappen (Wetenschap als roeping, 2017), en met Dirk De 
Bock over de invoering van de moderne wiskunde in de jaren 60 (Rods, Sets and Arrows, Springer: 2019).
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Die bevatte twaalf soorten romein, tien ita-
liek, drie gotische, drie civilité, zes Griekse 
en zeven Hebreeuwse lettertypes. Voor elke 
grootte van een lettertype was een aparte 
letterset nodig. Alleen vermogende drukkers 
konden de investeringen in een dergelijke 
grote diversiteit lettersoorten aan.

Vormgeving & illustraties

Behalve uitstekend lettermateriaal inves-
teerde Plantijn ook vanaf het begin in an-
dere decoratieve elementen die zijn edities 
hun verzorgde aanblik gaven, zoals fleurons, 
sluitstukken, initialen en kaders. Sommige 
van deze initialen zijn kunstwerkjes op zich. 
Meest in het oog springen de grote (ca. 9 op 
9 cm) initialen die Antoon van Leest sneed 
naar ontwerpen van Peeter vander Borcht 
met bijbelse scènes of heiligen. Daardoor 
zette Plantijn het monumentale karakter 
van zijn muziekdrukken zoals die van Phi-
lips de Monte of George de la Hèle nog extra 
in de verf (zie p.22). Ook de talrijke andere, 
minder grote houtsneden met initialen zijn 
een typisch kenmerk van de zorg die Plan-
tijn aan zijn uitgaven besteedde. 

Plantijns aandacht voor de tekst ging gepaard 
met een grote bekommernis voor de illus-
tratie van elke publicatie. Al in de eerste jaren 
van zijn uitgeversloopbaan drukte Plantijn 
verschillende geïllustreerde edities. Deze 
illustraties waren gebaseerd op houtsneden 
van edities die eerder in Lyon en Parijs waren 
verschenen. Na zijn terugkeer uit Parijs sloeg 
hij een nieuwe weg in en liet houtblokken 
snijden op basis van nieuwe ontwerpen. Be-
gonnen met het embleemboek van Joannes 
Sambucus leverden de houtsnijders Cornelis 
Muller en Gerard Jansen van Kampen vanaf 
begin 1564 houtblokken, die ze gesneden 
hadden naar ontwerpen van de Antwerpse 
schilder Peeter Huys. Kort daarna leverde 
ook de Antwerpenaar Antoon van Leest 
houtblokken voor tal van Plantijns edities, 
niet alleen emblemen, maar ook initialen, 
vignetten allerhande, illustraties voor bijbels 
en liturgische werken. Vanaf 1565 kwamen 
daar ook de talrijke houtblokken voor de 
botanische traktaten van Rembertus Dodoens 
en Carolus Clusius bij. Voor het maken van 

lange adem geweest en was met vallen en 
opstaan tot stand gekomen. De eerste col-
lectie, die Plantijn had aangelegd tijdens 
zijn eerste jaren als drukker, was hij kwijt-
geraakt in 1562. Door de ontdekking van 
een calvinistische tekst in zijn drukkerij 
werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld. 
Gedurende het onderzoek was hij gedwon-
gen in Parijs te blijven, terwijl zijn drukke-
rij openbaar verkocht werd. Met de steun 
van de stad Antwerpen had een andere 
Antwerpse uitgever, Willem Silvius, een 
groot deel van Plantijns lettermateriaal kun-
nen aankopen. Die tegenslag sloeg Plantijn 
niet uit zijn lood. Al tijdens zijn verblijf in 
Parijs begon hij opnieuw met de aankoop 
van stempels en matrijzen met verfijnde 
Parijse letterontwerpen. Toen hij in 1563 
veilig naar Antwerpen kon terugkeren en 
zijn drukkerij opnieuw kon opstarten, had 
hij een nog indrukwekkender letterverza-
meling dan ervoor. 

Terwijl Plantijn aanvankelijk met lettertypes 
werkte die ook andere Antwerpse drukkers 
gebruikten, beschikte hij voortaan over 
stempels en matrijzen van Franse ontwer-
pers die andere Antwerpse drukkers niet 
hadden. Via de ontwerper Guillaume Le Bé 
kon hij sets aankopen van de vermaarde 
Claude Garamond die in 1561 overleden 
was. Ook een andere Franse letterontwerper, 
Robert Granjon, die vooral belangrijk was 
voor civilité en italiek, werkte een tijdlang 
voor Plantijn toen hij van 1564 tot 1567 en 
op het einde van 1569 en begin van het jaar 
1570 in de Antwerpen verbleef. Daardoor 
bleef een groot aantal stempels en matrijzen 
van zijn ontwerpen nog in de Plantijnse 
collectie bewaard. Door zijn gebruik van 
lettertypes van Franse ontwerpers, intro-
duceerde Plantijn de Franse elegantie in de 
Nederlanden en via zijn opvolgers ook in 
andere Europese landen. Aangevuld met 
aankopen bij andere ontwerpers zoals bv. 
gotische lettertypes bij Hendrik van der 
Keere, had Plantijn de beschikking over een 
grote verscheidenheid aan lettertypes in 
verschillende talen. Om met zijn grote col-
lectie lettermateriaal uit te pakken en zijn 
Spaanse opdrachtgevers te imponeren, 
drukte hij in 1567 een staal van zijn letter-
types in de Index sive specimen characterum.

‘Plantijnse’ letters

In verschillende brieven aan Gabriël de 
Çayas, de secretaris van de Spaanse koning 
Filips II, benadrukte Plantijn dat er in Eu-
ropa geen drukkerij te vinden was die beter 
uitgerust was dan de zijne. Wanneer hij op 
het einde van 1566 Filips II probeerde te 
overtuigen om een nieuwe uitgave van een 

meertalige bijbel te financieren, schreef hij: 
‘Ik denk daarom dat er in gans Europa geen 
verzameling is van zoveel mooie en goede 
letters, zoals veel van de belangrijkste druk-
kers en kenners op dit vlak uit Frankrijk, 
het Duitse Rijk en Italië hebben geschreven.’
De verwerving van deze collectie stempels 
en matrijzen (het materiaal nodig om de 
letters te kunnen gieten) was een werk van 

Het succes van de boeken die door Christoffel Plantijn werden 
uitgegeven, is aan verschillende factoren te danken. Zijn edities 

waren zowel bekend omwille van de inhoudelijke kwaliteit en de 
correctheid van de gedrukte teksten als om de goede kwaliteit  
van het papier. Niet minder belangrijk waren de gebruikte letters,  
de verfijnde vormgeving en de attractieve illustraties die Plantijns 
boeken gezocht maakten in gans toenmalig Europa. De aantrekkelijkheid 
van een tekst is immers ook in grote mate te danken aan de manier 
waarop hij gepresenteerd wordt. Het lettertype, de vormgeving en de 
decoratieve elementen zijn er niet alleen voor het esthetisch genoegen 
en het leesplezier, maar ze maken de tekst ook bevattelijker en dragen 
bij tot een beter begrip ervan.

Dirk Imhof

De beste lettertypes  
in een aantrekkelijke 

vormgeving en met  
sierlijke illustraties:

de aantrekkingskracht van  
edities van Christoffel Plantijn
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brief schreef, zijn eerste werk met gravures 
al een jaar voordien verschenen, namelijk 
het anatomisch werk Vivae imagines van 
de Spaanse arts Juan Valverde, geïllustreerd 
met 42 kopergravures en gebaseerd op de 
houtsneden in het werk van Andreas Ve-
salius. Vanaf 1570 drukte Plantijn diverse 
boeken geïllustreerd met gravures zoals zijn 
beroemde Biblia regia, de Humanae salutis 
monumenta van Benito Arias Montano en 
talrijke liturgische werken. Hij werd daar-
mee een pionier in het gebruik op grote 
schaal van verfijnde gravures als boekillus-
traties. Antwerpen was op dat ogenblik een 
belangrijk Europees centrum voor de pro-
ductie van gegraveerde prenten, zodat Plan-
tijn kon putten uit werk van een groot 
aantal kunstenaars en graveurs, onder wie 
Crispin vanden Broeck, Peeter Huys of Pee-
ter vander Borcht als ontwerpers en de ge-
broeders  Wierix, Abraham de Bruyn of Jan 
Sadeler als graveurs. 

Verschillende soorten edities 

Plantijn had snel door dat het prijsverschil 
tussen boeken geïllustreerd met houtsneden 
of met gravures kon gebruikt worden om 
verschillende soorten klanten aan te trek-
ken voor éénzelfde editie: goedkopere 
exemplaren met houtsneden voor klanten 
die minder geld konden besteden aan de 
gewenste boeken, de duurdere met gravu-
res voor diegenen die meer over hadden 
voor verzorgde en meer luxueuze produc-
ten. Het procedé om dezelfde tekst met 
ofwel houtsneden ofwel gravures te illus-
treren is vrij eenvoudig. De exemplaren 
met de houtsneden werden eerst gedrukt 
op de hoogdrukpers met de houtblokken 
samen met de tekst. Wanneer voldoende 
exemplaren gedrukt waren, werden de 
houtblokken verwijderd en vervangen door 
opvulstukken zodat de ruimte voor de il-
lustraties leeg bleef. Vervolgens werd met 
dit zetsel verder gedrukt voor het aantal 
exemplaren voor de versie met gravures. 
Deze laatste vellen gingen daarna naar een 
atelier met een diepdrukpers om de gra-
vures op de juiste plaats te drukken. Hoe 
groter het aantal gravures in een editie, 
hoe hoger het prijsverschil tussen de versie 

met gravures en die met houtsneden opliep. 
Een mooi voorbeeld is de editie van het 
getijdenboek, het Officium Beatae Mariae 
Virginis, van 1573. Dezelfde tekst was be-
schikbaar in drie verschillende versies: 1) 
geïllustreerd met gravures en met gegra-
veerde kaders rond elke pagina; 2) geïllus-
treerd met gravures en in hout gesneden 
kaders; en 3) geïllustreerd met houtsneden 
en met in hout gesneden kaders. De eerste 
versie verkocht Plantijn voor acht gulden, 
de laatste voor twee gulden.

Tijdens de jaren 1580 experimenteerde 
Plantijn ook met etsen als boekillustraties. 
In tegenstelling tot de burijngravure, waar-
bij rechtstreeks in de koperplaat werd ge-
sneden, werd bij een ets met een naald 
gesneden in een vernislaag die op de plaat 
was aangebracht. Een zuur beet daarna in 
op de plaatsen waar het vernis was wegge-
sneden. Etsen waren goedkoper dan gra-
vures omdat de ontwerper zijn tekening 
rechtstreeks in de vernislaag op de koper-
plaat kon aanbrengen, zodat het langdurig 
en moeilijk graveerwerk niet nodig was. 
Daardoor kon ook veel sneller een groot 
aantal illustraties gemaakt worden. Een 
nadeel was dat de lijnen die het zuur had 
weggebeten, veel minder diep waren zodat 
er een kleiner aantal goede afdrukken mo-
gelijk was. Edities die Plantijn toen uitgaf, 
waren opvallend vaak geïllustreerd met 
een groot aantal etsen. Het werk over dieren, 
Ad physiologum van Epiphanius van Con-
stantia, bevatte zesentwintig etsen, terwijl 
bij de gebedenboeken van de jezuïet Fran-
ciscus Costerus reeksen van telkens vijftig 
etsen toegevoegd konden worden.

Hoewel houtblokken minder geraffineerde 
illustraties opleveren dan gravures en etsen, 
zijn ze wel erg flexibel om te gebruiken. 
Plantijn beschikte over meerdere houtblok-
ken in verschillende formaten die voor de 
titelpagina van een variëteit van edities 
konden gebruikt worden. Het grote houtblok 
dat gedrukt was op de titelpagina van Joan-
nes Isaac Levita’s Hebreeuwse grammatica 
van 1564, zien we eveneens terug op de 
uitgave van de gedichten van de Franse 
dichter Jean de la Jessée, Les premieres oeu-
vres, in 1583. De grote flexibiliteit van hout-

Antoon van der Leest naar Peeter vander Borcht, houtsnede met grote initiaal A, in: George de la Hèle, 
Octo missae quinque, sex et septem vocum, Antwerpen: Christoffel Plantijn, 1578, fo. XXV (Museum Plantin-Moretus, 
cat.nr.R 38.7)

de ontwerpen deed Plantijn een beroep op 
de Franse kunstenaar Geoffrey Ballain en 
de Mechelaar Peeter vander Borcht.

Toen Plantijn in 1563 uit Parijs was terug-
gekeerd had hij ook het plan opgevat om 
een editie met gravures te illustreren om 
zo te bewijzen dat hij evenveel in zijn mars 
had als Italiaanse uitgevers. Toch bleef hij 

tegenover anderen volhouden dat hij zich 
niet waagde aan illustraties met koperplaten. 
Toen kardinaal Granvelle, Plantijns mach-
tige beschermheer in Italië, vroeg of het 
werk van de Italiaanse geestelijke Onufrio 
Panvinio met gravures kon worden geïllus-
treerd, antwoordde hij in een brief van 8 
augustus 1567 dat hij zich daar niet mee 
inliet. Toch was op het moment dat hij zijn 
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blokken komt ook tot uiting in de talrijke 
mogelijkheden om ze te combineren. Op 
die manier kunnen verschillende edities 
van één tekst uitgegeven worden, die visu-
eel toch grondig van elkaar verschillen. 
Plantijns embleemboeken zijn hier een tref-
fend voorbeeld van. Plantijn gaf dezelfde 
verzameling emblemen uit met alleen de 
houtsneden, de houtsneden gecombineerd 
met fleurons (een gegoten ornamentje) of 
met houtsneden gedrukt binnen een hout-
snede-kader. Het is eveneens mogelijk ver-
schillende houtblokken te combineren om 
een volledige pagina samen te stellen. Deze 
methode werd onder meer toegepast voor 
de illustraties van het Missale Romanum in 
folio van 1574. Door deze kaders in een com-
binatie van rood en zwart te drukken kreeg 
de hele pagina een rijke decoratieve aanblik 
die erg moeilijk, zo niet onmogelijk, met 
gegraveerde platen te evenaren was.

Het oog van de meester

Plantijn beweerde in zijn brieven dat hij de 
opmaak van elke editie eerst persoonlijk 
inspecteerde vóór hij zijn fiat gaf om het 
boek te drukken. Dat hij de keuze van de 
letters, de vormgeving en de illustraties ter 
harte nam, blijkt overduidelijk uit verschil-
lende van zijn brieven. Zo formuleerde hij 
meermaals zijn voorkeur voor het gewens-
te formaat en de verdeling van de tekst over 
één of meerdere kolommen. Zijn keuze om 

in 1560 af te stappen van het gangbare cur-
sieve lettertype, bleek een zeer bewuste 
keuze die hij in een kleine toelichting in 
zijn Terentius-uitgave van 1560 uiteenzette: 
door de tekst in romein opteerde hij in de 
eerste plaats voor de leesbaarheid van de 
tekst, schreef hij. Vooral komt Plantijns ac-
tieve betrokkenheid bij de vormgeving van 
zijn boeken tot uiting in de uitgave van li-
turgische werken voor de Spaanse markt 
in de jaren 1570. De Spaanse geestelijken 
die toezicht moesten houden op Plantijns 
missalen en brevieren, letten niet alleen op 
de tekst, maar hadden ook uitgesproken 
wensen voor allerlei details, zoals de letter-
grootte van elk stukje tekst, de plaatsing 
van de illustraties en welke woorden in het 
rood en zwart moesten worden gedrukt. 
Uit Plantijns antwoorden op hun talrijke 
bemerkingen is duidelijk wat een goed oog 
hij had voor de typografische vormgeving 
van elk boek, erop lettend dat elk voorstel 
haalbaar bleef en betaalbaar. Ook dat laatste 
aspect verloor hij nooit uit het oog. 

Omdat zijn edities door degelijk papier, 
goede typografische verzorging en correcte 
tekst een veel hogere kwaliteit hadden dan 
die van de concurrentie, waren zijn boeken 
ook duurder dan die van andere uitgevers. 
Toch hadden klanten het ervoor over. Net 
als zij, vier en een halve eeuw geleden, kun-
nen ook wij vandaag de dag nog steeds ge-
nieten van deze uitgaven, die pareltjes zijn 
van typografische perfectie.

Huis

Getekend en gedrukt
 op ’s hemels handpapier,
is het een zuivere zetter
 op die heuvel gelukt:
een huis, zo onverbiddelijk af
als een Plantijnse letter.

  Geen punt te veel of vetter
  geharnast in zijn zwier,
  een open koningsgraf

om eeuwig in te wonen,
want eeuwig is geen straf
maar  tijdeloos plezier,
herhaling, nu en hier:

  het werk bij dag, ’t gewone,
  en ’s avonds een brevier.

Getekend en gedrukt
op ’s hemels handpapier,
een huis, als een Plantijnse letter,
zo onverbiddelijk af.

Hubert van Herreweghen

› Uit: Korf en Trog, Lannoo, Tielt, 1993

Dirk Imhof is conservator bibliotheken en archieven van het Museum Plantin-Moretus.  
Hij promoveerde in 2008 tot doctor in de geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen op 
een proefschrift over het uitgeversfonds van Jan I Moretus. Samen met Karen Bowen publi-
ceerde hij Christopher Plantin and Engraved Book Illustrations in Sixteenth Century Europe  
(Cambridge, 2008). In 2014 verscheen zijn bibliografie van de edities van Jan I Moretus:  
Jan Moretus and the Continuation of the Plantin Press (Leiden, 2014).



26   –   NOORD & ZUID   –   SEPTEMBER 2021 NOORD & ZUID   –   SEPTEMBER 2021   –   27

onderdeed voor de klassieke talen of het 
Frans. Sterker nog, volgens sommigen stak 
het Nederlands ver boven al die talen uit. 
Dat was bijvoorbeeld het standpunt van de 
befaamde Antwerpse medicus Jan van Gorp 
van Hilvarenbeek. In 1569 publiceerde hij 
onder zijn gelatiniseerde naam Johannes 
Goropius Becanus een boek getiteld Origines 
Antwerpianae (Oorsprong van Antwerpen). 
Hierin deed hij een omstandige poging, iro-
nisch genoeg in het Latijn, om te bewijzen 
dat het Nederlands, en met name het Ant-
werps, de oudste taal ter wereld was: in het 
paradijs spraken Adam en Eva volgens Be-
canus Nederlands. De Nederlandse taal heet-
te niet voor niets Duyts of Douts = d’oudste 
(taele)! Becanus’ boek verscheen bij Plantijn, 
en dat was niet toevallig: de twee stadgeno-
ten waren bevriend.

Uitgevers speelden in deze opbouwfase van 
de standaardtaal een belangrijke rol, en de 
hoofdrol werd in de oudste periode zonder 
enige twijfel gespeeld door Christoffel Plan-
tijn. Als een spin in het web kende hij alle 
belangrijke deelnemers aan de taaldiscus-
sies en hij bood iedereen een podium.

Onderbouwing

In de opbouwfase van de standaardtaal was 
de ideologische en theoretische onderbou-
wing van het Standaardnederlands van 
groot belang: de geesten moesten immers 
rijp worden gemaakt voor het gebruik van 
de landstaal. Geleerden deden dan ook veel 
moeite om te bewijzen dat het Nederlands 
een rijke en mooie taal was, die in niets 

Hiermee was bewezen dat het Nederlands 
een voortreffelijke taal is. Maar door de grote 
variatie in taalvormen was het Nederlands 
nog niet direct geschikt voor gebruik als 
schrijftaal. Daarom gingen taalbouwers in 
spellinggidsen, grammatica’s, woordenboe-
ken en leerboeken vastleggen welke taal-
vormen volgens hen behoorden tot het 
bovenregionale Nederlands. Verschillende 
uitgevers waagden zich aan publicaties op 
dit terrein, maar de enige uitgever die het 
hele scala aan taalboeken bestreek, was 
Christoffel Plantijn. Zijn belangstelling zal 
ongetwijfeld onder andere zijn gewekt door 
discussies met Becanus. Wat publiceerde 
Plantijn zoal?

Een gespreksboekje

In 1567 verscheen bij Plantijn Francoische 
t’samensprekinghen, een boekje met dialo-
gen waarmee ‘les jeunes enfans’ Frans en 
Nederlands konden leren. De Nederlandse 
teksten waren geschreven door Cornelis 
van Bomberghen, zakenman en vennoot 
van Plantijn, terwijl de Franse arts Jacques 
Grévin voor de Franse teksten tekende. Be-
halve dan voor de Franse tekst van de laat-
ste dialoog, waaraan het boekje tot op heden 
zijn bekendheid te danken heeft. Die tekst 
is namelijk vrijwel zeker geschreven door 
Plantijn zelf. De dialoog is gewijd aan de 
kalligrafie en de boekdrukkunst, en het is 
een van de oudste teksten die de techniek 
van het drukken in detail beschrijft.

De overige dialogen liggen dichter bij de 
belevingswereld van jongeren: ze betreffen 
o.a. opstaan (‘nu flux op, oppe!’) en aankle-
den, het gebed, de maaltijd, de studie, ge-
tallen en muziek. Het taalgebruik is heel 
informeel en natuurlijk. Zo zegt een van de 
jongens voor de maaltijd: ‘Ick en kan niet 
langher ghewachten: my dunct dat myn 
maghe eenen hondt is, die anders niet doet 
dan bassen.’ Waarop zijn vriend reageert: 
‘Ende ick hebbe wel twintich ellen lanck 
ydele dermen [lege darmen].’ 

Interessant is een dialoog die gaat over de 
uitspraak. Een van de leerlingen heeft kritiek 
op een ander omdat hij zijn ‘mont niet wyt 

genoech open doet’: ‘Het schynt aen u spre-
ken, dat ghy den mont vol pappen hebt.’ 
Daarna volgt informatie over de uitspraak 
van het Frans, over accenten en over lees-
tekens. Dit alles zal Plantijn bekend zijn 
voorgekomen: hij had immers als Fransman 
op latere leeftijd Nederlands geleerd van 
een particuliere onderwijzer, nadat hij was 
verhuisd naar Antwerpen. Hoewel hij erg 
zijn best deed, bleef zijn Franse achtergrond 
goed hoorbaar en Frans bleef zijn belangrijk-
ste taal, zowel in familiekring als in zakelijke 
correspondentie: er zijn geen Nederlandsta-
lige teksten of brieven van Plantijn bekend.

Spelling

Een jaar later, in 1568, gaf Plantijn een 
prachtig geïllustreerd spellinggidsje uit, 
getiteld ABC, oft exemplen om de kinderen 
bequamelick te leeren schrijven inhoudende 
veel schoone sentencien tot onderwijsinghe 
der ionckheyt. Het bevat allerlei moralisti-
sche spreuken en gedichtjes waarmee kin-
deren konden leren schrijven, zie de 
illustratie op p.13. Het boekje was tweetalig 
Frans en Nederlands, en het was geschreven 
door schoolmeester Peter Heyns, maar het 
initiatief voor de uitgave kwam van Plantijn: 
hij publiceerde het werk speciaal voor 
‘ionghers die greytich om leeren siin [leer-
gierig zijn], ende gheenen middel en hebben 
om scholen te gaen’.

Een veel omvangrijker en wetenschappelij-
ker werk over de spelling publiceerde Plan-
tijn in 1581: het was de Nederduitse 
orthographie van kanunnik Pontus de Heui-
ter. In dit werk pleitte De Heuiter als eerste 
in de Lage Landen voor het gebruik van een 
bovenregionale eenheidstaal die hij een ‘ge-
mengde taal’ noemde en die hij wilde samen-
stellen uit de welluidendste elementen van 
de verschillende streektalen, met name Hol-
lands, Brabants en Vlaams. Dit voorstel is 
begrijpelijk gezien de achtergrond van De 
Heuiter: hij was geboren in Delft maar woon-
de afwisselend in de Noordelijke en de Zui-
delijke Nederlanden en in Frankrijk, telkens 
op de vlucht voor vervolging. De Heuiter koos 
voor een fonetische spelling (woort, het is 
bekent, ik wort), en liet in zijn ogen onnodige 

Vanaf halverwege de zestiende eeuw werd er steeds meer in  
het Nederlands gepubliceerd. Zowel de jonge reformatie als de 

renaissancebeweging pleitten voor het gebruik van de landstaal, ook  
voor wetenschappelijke en religieuze werken, die voordien in het Latijn 
werden geschreven, en voor ambtelijke teksten als de notulen van de 
Staten-Generaal, die tot 1582 in het Frans waren gesteld. Niet iedereen 
was er echter van overtuigd dat het Nederlands geschikt was voor alle 
genres en voor alle lezers. Het probleem was dat er geen standaardtaal 
of bovenregionale taal bestond: iedereen sprak en schreef het dialect  
van zijn eigen streek of stad. Hoe zou zo’n bovenregionale schrijftaal eruit 
moeten zien? Geleerden, schrijvers, onderwijzers, vertalers en uitgevers 
probeerden een antwoord te vinden op die vraag. Moest je bijvoorbeeld 
spellen hont, of hondt, of hond? Was het hij brocht of hij bracht? Schreef 
je hij slaat mij of hij slaat mijn? Gebruikte je het woord room of zaan?

Nicoline van der Sijs

Christoffel Plantijn –
bouwmeester van een  

taalpaleis met vele kamers
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Nederlands, dat in 1562 verscheen. Hier speel-
de het Nederlands een ondergeschikte rol: 
het diende slechts als vertaling van de Latijn-
se ingang.

Zijn volgende lexicografische producten stel-
den echter het Nederlands centraal. In 1573 
publiceerde Plantijn het Thesaurus Theutoni-
cae Linguae. Schat der Neder-duytscher spra-
ken. De ingangen in dit woordenboek waren 
Nederlandse woorden, waarvan de ‘ware 
betekenis’ werd gegeven in het Frans en Latijn. 
In de Franstalige opdracht noemt Plantijn dit 
het eerste woordenboek van een volkstaal. 
Hij vertelt hoe het tot stand is gekomen: toen 
hij burger van Antwerpen was geworden en 
Vlaams had geleerd, ging hij zelf lokale woor-
den verzamelen voor een woordenboek. Door 
tijdgebrek had hij vervolgens vier redacteu-
ren gevraagd als meester-metselaars een 
geschikt bouwwerk op te richten volgens 
zijn ontwerp. Een van die vakmannen was 
ongetwijfeld Cornelis Kiliaan.

Al een jaar later, in 1574, publiceerde Plantijn 
een woordenboek Nederlands-Latijn (Dicti-
onarium Teutonico-Latinum), waarvan Cor-
nelis Kiliaan op de titelpagina werd genoemd 
als auteur. Dit was de eerste wetenschappe-
lijke beschrijving van de Nederlandse woor-
denschat, en tevens het eerste woordenboek 
waarin aandacht werd besteed aan taalver-
gelijking: in het voorwoord meldde Kiliaan 
dat hij alles bijeen wilde zetten ‘wat kan 
helpen tot de kennis van het Nederlands, 
van zijn verwantschap met het Duits en het 
Frans en zijn vertaling in het Latijn’. Bij ie-
dere ingang voegde hij daarom verwante 
vormen toe, zoals Duitse, Engelse, Neder-
duitse, Gotische, Franse en Griekse. In 1588 
volgde een tweede, zeer uitgebreide druk en 
in 1599 verscheen de derde en bekendste 
druk onder een nieuwe titel: Etymologicum 
Teutonicae Linguae, sive Dictionarium Teu-
tonico-Latinum (Etymologisch woordenboek 
van de Nederlandse taal of Woordenboek 
Nederlands-Latijn). Het Etymologicum bevat 
circa 40.000 ingangen.

Het geleerde woordenboek van Kiliaan vond 
onmiddellijk bijval en ingang: het werd in 
de zeventiende eeuw zevenmaal herdrukt, 
en nog in 1777 werd het opnieuw uitgege-

medeklinkers en klinkers weg. Hij spelde dan 
ook vrouën, nieuë zonder w en lahen, aht in 
plaats van lachen, acht.

Grammatica

In 1584 gaf Plantijn in Leiden de oudste ge-
drukte grammatica van het Nederlands uit, 
de Twe-spraack vande Nederduitsche letter-
kunst (Dialoog over de Nederlandse gram-
matica), geschreven door de bekende 
Amsterdamse schrijver Hendrik Laurensz. 
Spiegel. Plantijn was inmiddels de officiële 
uitgever van de Leidse universiteit en woon-
de op dat moment in Leiden. De Twe-spraack 
was een wetenschappelijke grammatica. De 
tekst bestaat uit een dialoog over de Neder-
landse taal tussen een leraar aan een Franse 
school en een kennis die overweegt zijn ‘neef-
je’ bij hem op Franse les te doen.

Met instemming worden in de Twe-spraack 
de taalopvattingen van Becanus geciteerd. 
Het werk is niet beperkt tot de Nederlandse 
grammatica: maar liefst een derde ervan is 
gewijd aan spelling en uitspraak. Anders 
dan De Heuiter koos Spiegel niet voor een 
fonetische spelling maar formuleerde hij 
als eerste het principe van de gelijkvormig-
heid, dat we nog steeds hanteren. Dat prin-
cipe houdt in dat we hond met d spellen 
vanwege het meervoud honden. Ook koos 
Spiegel voor een ‘regelmatige’ spelling, en 
dat had met name invloed op de spelling van 
de lange klinkers. Spiegel spelde deze met 
een dubbel letterteken, dus aa, uu en niet ae, 
ue/uy, zoals tot dan gebruikelijk was.

Woordenboeken

De taalboeken waaraan Plantijn de grootste 
bekendheid te danken heeft, zijn echter 
woordenboeken. Die bekendheid deelt Plan-
tijn met zijn beroemdste redacteur: Corne-
lis Kiliaan. Kiliaan, die aan de Leuvense 
universiteit had gestudeerd, begon als cor-
rector bij Plantijn en klom op tot lexicograaf.

Het eerste woordenboek dat Plantijn uitgaf 
was het Dictionarium Tetraglotton, een vier-
talig woordenboek Latijn, Grieks, Frans en 

ven. De trefwoorden ervan vormden de 
grondslag van alle tweetalige woordenboe-
ken in de zeventiende en achttiende eeuw.

Sturend of faciliterend?

Enkele taalboeken die Plantijn het licht deed 
zien, waren speciaal bestemd voor het on-
derwijs, de meeste waren echter voor en door 
wetenschappers en speelden een rol in het 
wetenschappelijke debat dat werd gevoerd 
over de vraag hoe de Nederlandse standaard-
taal eruit diende te zien. Wat was nu precies 
de rol van Plantijn? Bemoeide hij zich actief 
met de inhoud van zijn publicaties en stuur-
de hij het Standaardnederlands in wording, 
of faciliteerde hij de discussie daarover?

Om die vraag te beantwoorden kijken we wat 
preciezer naar de spelling die gebruikt is in 
de door Plantijn uitgegeven werken. Zo spelt 
het Dictionarium Tetraglotton uit 1562 woort 
met t, maer met ae, wt voor uit, muer met ue, 
wijsheyt met ij, ey en t, boeck met oe en ck, 
en ghenoech met gh en ch. Welke keuzes 
maken Van Bomberghen in 1567, de redac-
teuren van de Thesaurus van 1573, Pontus 
de Heuiter in 1581, Spiegel in 1584 en Kiliaan 
in 1599? Hieronder een schemaatje:

Uit de voorbeelden blijkt dat iedere auteur 
zijn eigen keuzes maakte. Plantijn heeft daar-
op als uitgever kennelijk geen invloed uitge-
oefend. Hij zal daartoe trouwens ook niet in 
staat zijn geweest, want daarvoor was zijn 
Nederlands onvoldoende. Hij faciliteerde en 
financierde de verschillende uitgaven en was 
soms zelfs opdrachtgever. Zo functioneerde 
hij als bouwmeester of architect die de uit-
voering en invulling overlaat aan zijn am-
bachtslieden. Juist door de vrijheid die hij de 
auteurs gaf, kon hij het door hemzelf gestelde 
doel realiseren dat hij had verwoord in de 
opdracht van de Thesaurus uit 1573. Dat doel 
bestond eruit bouwstenen aan te dragen en 
een fundament te leggen voor een taalpaleis 
(‘geen luchtkasteel!’) dat onderdak kon bieden 
aan koningen, prinsen, hovelingen en amb-
tenaren. De taalkundige publicaties van 
Plantijn vormden de pijlers die het paleis 
van de opkomende standaardtaal schraagden. 
Maar dat taalpaleis bestond uit vele kamers 
met evenzovele auteurs en meningen. 

Nicoline van der Sijs is hoogleraar historische taalkunde  
van het Nederlands aan de Radboud Universiteit en senior- 
onderzoeker bij het Instituut voor de Nederlandse Taal in  
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zijn: Taalwetten maken en vinden: het ontstaan van het  
Standaardnederlands (2021) en 15 eeuwen Nederlandse taal 
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1567 woort maer uyt muer wysheit boeck ghenoech
1573 woordt maer wt muer wijsheyt boeck genoech
1581 woort maer, raat uit zuur wijsheit bouc genouh
1584 wóórd maar uyt muur wijsheid/wijsheyd boeck ghenoegh
1599 woord maer uyt muer wijsheyd boeck ghenoegh
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Peter Moerentorf en Madeleine, die verte-
genwoordigd werd door haar echtgenoot 
Gillis Beys, sleepten zich negen maanden 
voort. De conclusie van 16 maart 1590 was 
dat Jan Moretus en Martine Plantijn het 
eerste kooprecht op de drukkerij met alle 
toebehoren en privileges hadden. 

De waardeschatting bedroeg 18.000 gulden 
en werd gedeeld in vijven, waarvan Jan Mo-
retus, omdat hij afzag van het voorrecht dat 
Plantijn hem had gegeven, recht had op twee 
delen, de andere drie erven op één deel. Mo-
retus moest dus aan de drie anderen elk 
3600 gulden betalen, op een termijn van zes 
jaar, te beginnen na de dood van Jeanne 
Rivière, weduwe van Christoffel Plantijn.

Een familiekwestie

Christoffel Plantijn was de stichter van de 
Officina Plantiniana, maar het was Jan I 
Moretus (1543-1610) die zorgde voor de so-
lide basis waarop de expansie voor verdere 
eeuwen kon rusten. Dit is echter niet zonder 
slag of stoot gebeurd. Plantijn had dan wel 
zijn schoonzoon Jan Moretus als zijn erfge-
naam aangeduid, omwille van dertig jaar 
trouwe dienst – hij was ook gehuwd met 
Martine Plantijn, tweede nog levende doch-
ter van Christoffel – maar dat werd door de 
andere familieleden betwist. De onderhan-
delingen tussen de weduwe, de dochters en 
hun echtgenoten Martine en Jan Moretus, 
Catherine en Hans Spierinck, Henriette en 

Johan Hanselaer

Vijf taferelen uit  
het verhaal van een  
drukkersgeslacht

Wanneer Christoffel Plantijn op 1 juli 1589 sterft, komt de familie 
tegenover elkaar te staan. Plantijns enige zoon, eveneens 

Christoffel genaamd, stierf eerder in 1570 op zeer jonge leeftijd en 
dus was het aan de vijf dochters en hun echtgenoten om tot een 
vergelijk te komen. De officina zou de familiestrijd overleven en werd 
nog bijna drie eeuwen, tot 1876, voortgezet. In die periode bleef het 
Plantijnse huis voor een tijd een humanistencentrum en werd het  
ook een kunstencentrum in Antwerpen. Dankzij de opgebouwde 
welvaart hield de familie zich steeds minder bezig met het eigenlijke 
drukwerk en ging zij op zoek naar een adellijke titel, wat haar ook 
gelukt is. De laatste Moretus, Edward, verkocht het huis en de 
inboedel aan de stad, die er het museum van maakte dat elke 
boekhistoricus en bibliofiel nauw aan het hart ligt.

Letterboer

Ik ben een boer.
Een letter-boer.
Ik plant letters en laat boeken groeien.
Ik breng woorden naar mijn lezers.
Zo groeien ideeën in hun hoofd.

Kijk naar die atlas.
Nooit zal ik naar al die landen reizen.
Nu bezoeken mijn ogen en mijn  hart die plekken toch.

Kijk naar die kostuums. 
Nooit zal ik die mensen ontmoeten.
Maar in mijn hoofd zijn ze mijn vrienden.

Ilona Plichart

› Uit: De droom van Christoffel, Vrijdag, Antwerpen, 2016

[De droom van Christoffel is een beeldboek bedoeld voor bezoekers van het Museum 
Plantin-Moretus voor wie letters en lezen een uitdaging vormen. De teksten van 
Ilona Plichart zijn dan ook in een eenvoudige, maar toch beeldrijke en poëtische taal 
geschreven. Het gaat om korte zinnen, en om eenvoudige woorden. Maar de beelden 
uit de verzen zijn daarom niet minder sprekend. Samen met de foto’s van topfoto-
graaf Jimmy Kets vertelt Plichart het verhaal van Christoffel Plantijn en zijn doch-
ters, nieuwkomers van toen. En van het meisje Salwa, nieuw komer van nu. (WM)]
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relatie tussen de humanist en het Plantijnse 
huis voor de derde generatie. Ergens rond 
1564 was Christoffel Plantijn in contact ge-
komen met Justus Lipsius via zijn proeflezer 
Victor Giselinus. Vijf jaar later publiceerde 
Plantijn een bundel tekstkritische studies 
bij Latijnse auteurs zoals Propertius, Catul-
lus, Tibullus, Vergilius en anderen, onder 
de titel Variarum lectionum libri III, de eer-
steling van Lipsius. Drie generaties lang 
werden de werken van Lipsius met de groot-
ste zorg gedrukt en verspreid. Waar andere 
auteurs soms jaren moesten wachten op de 
eerste drukproef van hun werk, voor Lipsi-
us was er steeds een pers vrij en was elke 
ingreep, tot op het laatste moment, mogelijk. 
Zowel vader Jan Moretus als zoon Balthasar 
werkten in nauw overleg met de auteur. Niet 
alleen werd Lipsius ingelicht over de voor-
raad onverkochte exemplaren, wanneer men 
dacht aan een heruitgave, maar men wissel-
de ook ideeën uit over formaat, lettertype, 
afbeeldingen en bindwijze. Vooral dat laat-
ste was belangrijk wanneer het om present-
exemplaren ging. Zo werden eisen gesteld 
met betrekking tot bijvoorbeeld de zijden 
linten of goud op snee. Echter, de relaties 
waren niet alleen bookish. Ook zakelijk steun-
de Lipsius op het financieel en commercieel 
doorzicht van de beide Moretussen wanneer 
het ging over beleggingen. En ten slotte was 
er de familiale band. Wanneer het kermis 
was in Leuven gingen de Moretussen op 
bezoek bij de Lipsiussen en omgekeerd. 
Wanneer het in Leuven gevaarlijk werd om-
wille van oorlogsdreiging (de Tachtigjarige 
Oorlog was nog niet voorbij!) had men op de 
Vrijdagmarkt in Antwerpen steeds een kamer 
vrij. Twee zonen van Jan Moretus waren bij 
Lipsius in de leer gegaan, alhoewel dat bij 
beiden niet bijster goed is verlopen. Melchior, 
de oudste, was te labiel voor een wetenschap-
pelijke carrière, Balthazar was fysiek en 
mentaal blijkbaar niet bestand tegen de hoge 
eisen die aan een zeventiende-eeuwse ge-
leerde werden gesteld. Toch heeft deze laat-
ste ervoor gezorgd dat Lipsius’ werk zowel 
qua vorm als qua inhoud onberispelijk werd 
uitgegeven. Ook na Lipsius’ dood heeft Bal-
thazar ervoor gezorgd dat het oeuvre van 
de humanist ongeschonden de tijd doorstond. 
De kroon op het werk werd dan ook de uit-
gave van de Opera Omnia in 1637. In deze 

Een dochter van Plantijn, Margaretha, komt 
in de hele zaak niet aan bod. Zij huwde in 
1565 met Frans van Ravelingen (Franciscus 
Raphelengius) en kreeg al eerder de Leidse 
vestiging toegewezen.

 De privileges waren bijzonder belangrijk: 
wie het privilege voor een werk of een reeks 
werken in de wacht kon slepen, verhinder-
de zijn concurrenten om deze boeken ook 
op de markt te brengen. Vooral de privileges 
voor bijbels, liturgische werken en gebeden-
boeken waren zeer begeerd. Jan Moretus 
heeft voor deze privileges niet alleen slag 
moeten leveren binnen zijn eigen familie 
– schoonbroer Gillis Beys, enfant terrible 
van de familie, heeft gepoogd een deel ervan 
binnen te halen – maar ook met een aantal 
boekhandelaars/drukkers uit Antwerpen. 
Zo hebben Martinus Nutius, Jan van Keer-
berghen en Joachim Trognaesius op ver-
schillende tijdstippen geprobeerd om 
privileges voor liturgisch werk te verkrijgen, 
wat Moretus telkens met hulp van de Ant-
werpse bisschop Laevinius Torrentius kon 
verhinderen. Deze monopoliepositie was 
echter van korte duur. In het begin van de 
17de eeuw had paus Clemens VIII de toe-
stemming gegeven om liturgisch drukwerk 
bij andere dan de Officina Plantiniana te 
laten drukken, indien de plaatselijke kerk-
vorsten dat wilden. En dat gebeurde ook. 
Maar de Officina Plantiniana bood weer-
werk: ze richtte zich met haar dure missalen 
en brevieren op kathedralen en collegiale 
kerken in de Zuidelijke Nederlanden en op 
klanten elders in Europa die imposante en 
luxueuze liturgische werken konden betalen. 
Bovendien startte na het overlijden van Jan 
Moretus de bijzonder lucratieve verzending 
van liturgische werken naar Spanje.

De ijverige en standvastige huisauteur

‘Ik vraag u dus met aandrang … kijkt u niet 
neer op de zoon van de man die u met de 
grootste affectie bejegent. … zolang ik leef 
zal ik aan u verknocht zijn en bereid zijn tot 
om het even welke taak, mits ik ertegen ben 
opgewassen.’ Dit schreef Balthazar I Moretus 
(1574-1641), zoon van Jan I, aan Justus Lip-
sius in 1591 en daarmee bestendigde hij de 

editie combineerde de grand seigneur van 
de Antwerpse drukkunst zijn inspanningen 
met de bravoure van de grand seigneur van 
de schilderkunst, Rubens, om het werk van 
zijn leermeester de volle glorie te geven.

De kunstenaar op zondag

In 1608 werd de Electorum van Filips Rubens 
door Jan I Moretus uitgegeven. Dit werk werd 
geïllustreerd met gravures naar tekeningen 
door de broer van de auteur, Peter Paul Ru-
bens, die in 1607 uit Italië teruggekeerd was. 
Vanaf 1613 tot 1637 ontwierp Rubens vier-
entwintig titelpagina’s voor de Plantijnse 
firma. De titelpagina’s vatten de inhoud van 
het werk op een allegorische manier samen. 
Soms echter was de allegorie zo ingewikkeld 
dat Balthazar Moretus deze in zijn voorwoord 
uitlegde. Uit een brief van Balthazar More-
tus aan Balthazar Cordier, uit 1630, blijkt 
duidelijk dat Rubens het ontwerp van een 
titelpagina als een intellectuele oefening 
zag, eerder dan als artistiek werk. Moretus 
liet weten dat hij Rubens zes maanden voor-
af om een ontwerp vroeg, zodat hij er in zijn 
vrije momenten en op feestdagen kon aan 
werken. Moretus vertelt er fijntjes bij dat 
wanneer hij Rubens op werkdagen zou vra-
gen, hij honderd gulden voor een tekening 
zou moeten betalen.

Samen met de graveur Cornelis Galle, vorm-
den Rubens en Balthazar Moretus, beiden 
vrienden sinds hun tijd op de kapittelschool 
bij rector Rumoldus Verdonck, een hechte 
ploeg die de Antwerpse boekillustratie hoge 
toppen deed scheren. Voor Moretus illus-
treerde Rubens zowel religieuze, historische 
als wetenschappelijke werken. De inbreng 
van de auteurs was zeer beperkt. Wie het 
toch probeerde om in het proces tussen beide 
te komen, werd weggezet als onverstandig, 
zoals Bartolomeus de los Rios, die zo zijn 
eigen ideeën over de titelpagina van zijn 
werk had, mocht ervaren.

Galle ontving de ontwerpen die soms nog 
eerst in spiegelbeeld gekopieerd moesten 
worden, voordat ze op de koperplaat konden 
worden aangebracht. (De tekening op de 
koperplaat moet in spiegelbeeld staan, zodat 

die precies kan worden afgedrukt). Eerst 
werden een aantal proefdrukken naar Mo-
retus en Rubens gezonden, en pas wanneer 
deze hun fiat hadden gegeven, kon de volle 
oplage worden gedrukt. In de Bibliothèque 
nationale de France (BnF) te Parijs bevinden 
zich nog een aantal proefdrukken met be-
merkingen van Rubens.

Met deze rijk geïllustreerde werken verleg-
de de firma zijn focus naar een nichemarkt: 
een rijk cliënteel dat bemiddeld genoeg was 
om deze dure publicaties te kopen.

Een gedicht voor de drukker

In 1645 publiceerde Abraham de Wees in 
Amsterdam, op den Middeldam, een ode aan 
de drukkunst van de hand van Vondel, ter 
ere van Balthazar II Moretus (1615-1674). In 
het gedicht, in plano gedrukt, wordt de oude 
mythe verdedigd dat Laurens Coster de boek-
drukkunst in Haarlem had uitgevonden en 
worden Gutenberg en Fust als bedriegers 
afgedaan. Moretus wordt omschreven als de 
morgenster die de wereld met zijn drukken 
verlicht, tot zelfs in China toe.

Doorluchte en wijze Balthasar,
Die als een blijde Morgenstar,
De werelt toelicht door den Druck,
…
Daer ’t licht uit zijn welriekend bedt,
bestraelt den kruit-oeghst der Chinezen,
Die uw geleerde boecken lezen.

Het blijft tot nog toe ongeweten voor welke 
gelegenheid dit gedicht werd gepubliceerd. 
Er zijn vermoedens, maar het is niet helemaal 
zeker dat Vondel Moretus zou hebben be-
zocht in zijn drukkerij. De levendigheid in 
de beschrijving van de drukte in de druk-
kerij doet dit wel vermoeden, maar nergens 
in de briefwisseling van Moretus is er enig 
spoor van een bezoek. Ongetwijfeld zijn er 
tussen beiden contacten geweest, getuige de 
financiële tussenkomsten die Balthazar heeft 
gedaan voor de aan lager wal geraakte zoon 
van Joost van den Vondel. Deze contacten 
zullen waarschijnlijk wel via de Amsterdam-
se boekhandelaar Hendrik Barends zijn 
verlopen, een katholieke uitgever in het pro-
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testantse Noorden. Deze zou via zijn relatie 
met Leonardus Marius, de auteur van Am-
stelredams opkomste, de hand hebben gehad 
in de bekering van Vondel tot het katholi-
cisme. Het is wel zeker dat de dochters van 
Hendrik Barents en van Vondel (m.n. Anna), 
beiden in 1643 bij de moeder van Balthazar, 
Maria de Sweert, weduwe van Jan II More-
tus, hebben gelogeerd. Tussen Moretus en 
Barents waren er ook zakelijke contacten. 
Zo weten we uit brieven dat Barends heeft 
geprobeerd om een werkje bij Moretus te 
laten drukken, maar dat deze het op tactvol-
le wijze eerst heeft doorgeschoven naar 
Hendrik Aertssens, wiens drukproeven Ba-
rends niet voldeden, en het daarna terug 
naar afzender stuurde met de mededeling 
dat mensen bij de Raad van Brabant hem 
hadden afgeraden het werkje te drukken. 
Over welk werkje het ging en wat er ooit 
van is gekomen, tasten we in het duister. 

Het buitenlands netwerk van de firma 
spreidde zich dus uit van de Noordelijke 
Nederlanden tot China. Balthazar III Mo-
retus laat ons in de verslagen van zijn jeugd-
reizen weten dat hij in Parijs ontvangen 
werd door Sébastien Cramoisy en Frédéric 
Léonard, die nog werknemer is geweest bij 
zijn vader, door de Anissons in Lyon en door 
Demen in Frankfurt/Main.

Met Balthasar II Moretus was de officina in 
feite reeds over haar hoogtepunt heen. Na-
tuurlijk drukte zij nog geleerde werken, maar 
dat waren vrijwel allemaal herdrukken; de 
persen werden vooral in beslag genomen 
door de zeer lucratieve missalen, horae, bre-
viarii, etc. die niet alleen in de Zuidelijke 
Nederlanden werden verkocht, maar ook 
werden uitgevoerd naar Frankrijk, Italië en 
Spanje. Balthazar III Moretus zou persoon-
lijk naar Madrid reizen om er bij de hoogste 
instanties voor te zorgen dat zijn monopolie 
op dergelijke werken gerespecteerd bleef.

Op de rand van het bankroet

Onder Balthazar III Moretus (1646-1696) en 
zijn moeder Anna Goos was de Officina 
Plantiniana een gespecialiseerde drukkerij 
geworden, die zich volledig had toegelegd 

op liturgische werken (de rezo boeken); an-
dere boeken werden nog per uitzondering 
gedrukt. Niet alleen was de drukkerij nog 
slechts in één soort boeken gespecialiseerd, 
gaandeweg had de officina nog slechts één 
belangrijke afnemer, m.n. de hiëronymieten 
van San Lorenzo in Escorial nabij Madrid. 
Deze situatie bracht de officina in een crisis 
die haar bestaan bedreigde.

In de tweede helft van de zeventiende eeuw 
was Spanje in een diepe economische crisis 
geraakt, waarbij de koning een devaluatie 
had doorgevoerd. Het gevolg was dat de hi-
eronymieten hun financiële verplichtingen 
tegenover de officina niet meer konden na-
komen. Omdat de onderhandelingen zich 
bleven voortslepen, zag de familie zich ge-
noodzaakt om Balthazar III naar Madrid te 
sturen. Hij arriveerde na een reis van een 
maand in Madrid op 26 april 1680. De broe-
ders trachten Moretus te paaien met een 
schitterend huis in Madrid, Balthazar schat-
te het op 100.000 gulden, maar het was moe-
der Anna Goos die het hoofd helder hield en 
hem verplichtte om van het huis af te zien. 
Tijdens zijn verblijf kwam Balthazar er ook 
achter dat de hiëronymieten rezo boeken 
kochten bij de drukker Anisson uit Lyon – 
iets waar Balthazar geen bezwaar kon tegen 
maken – , en het drukkersmerk van de offi-
cina voor hun boeken gebruikten, iets waar-
tegen hij wel fel protesteerde. Op 12 juli 1680 
werd een formeel contract getekend, het 
eerste nota bene – alle vorige schikkingen 
waren nooit echt bindend geweest – waarbij 
de betalingen werden gespreid in de tijd en 
de officina officieel het monopolie kreeg over 
de rezo romano in Spanje. Dankzij deze schik-
king konden de Plantijnse persen opnieuw 
op volle toeren werken, en dat voor nog bijna 
een eeuw.

Epiloog

In de tweede helft van de zeventiende eeuw 
waren de Moretussen meer geëvolueerd naar 
investeerders, alhoewel ze het drukkersam-
bacht bleven/lieten voortzetten. Joannes 
Jacobus Moretus (1690-1757) was misschien 
wel de rijkste burger van de hele Zuidelijke 
Nederlanden. Vanaf 1705 legde de firma 

zich exclusief toe op liturgisch werk dat op 
minstens acht, en soms tot op elf persen 
werd gedrukt.

In het midden van de achtiende eeuw stort-
te de drukkersfirma volledig in als gevolg 
van de nieuwe politiek van de Spaanse 
Bourbons. Zij wilden de eigen Spaanse nij-
verheid versterken en begonnen monopolies 
en privileges van niet-Spanjaarden terug te 
draaien. In de drukkerswereld viel Antonio 
Bordazar de monopolies van de Plantijnse 
firma aan. Op 3 juni 1764 vernietigde Karel 
III met één pennentrek alle privileges van 
buitenlandse drukkers in Spanje en beves-
tigde hij het akkoord tussen La Real Com-
pañía de Impresores y Libreros de Madrid 
en de hiëronymieten voor het drukken van 
 liturgische werken. Daarmee werd het de 
Moretussen ook verboden om hun voorraden 
op het Iberische schiereiland te verkopen. 
Franciscus Joannes Moretus en zijn weduwe 
legden zich nu meer toe op de boekenmarkt 
in de Zuidelijke Nederlanden en de omrin-
gende landen, maar hier was de concurren-
tie veel harder.

In 1810 liet Frans Jozef Moretus aan de 
Franse autoriteiten weten dat hij het druk-
ken liet varen, maar dat hij het materieel 
wilde bewaren voor betere tijden. Dit werd 
toegestaan, maar het bedrijf kwam onder 
streng toezicht te staan, zodat niets de per-
sen of de boekhandel zonder medeweten 

van de autoriteiten kon verlaten. Opvolgers 
van Frans Jozef poogden de drukkersacti-
viteit weer op te starten, maar de gewijzig-
de omstandigheden, m.n. de industriële 
revolutie, vereisten een hele ommekeer in 
het productieproces en de uitrusting, iets 
waartoe de eigenaars niet bereid waren.

In 1866 verscheen de laatste gedateerde 
editie van de officina, de Horae divinae S. 
Francisci. Het drukken stopte in augustus 
1867 en rond 1870 was elke activiteit ver-
dwenen: de officina had na meer dan 300 
jaar activiteit opgehouden te bestaan. Zes 
jaar later verkocht Edward Moretus zijn 
erfenis aan de stad Antwerpen zodat ze  
tot een museum kon worden omgevormd. 
Een museum dat nu behoort tot het 
UNESCO- werelderfgoed.
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cessoires voorzag. Wat weinigen weten: 
Plantin en zijn vrouw Jeanne Rivière leefden 
na hun huwelijk een tijdlang in Parijs en 
met behulp van vrienden openden ze er in 
1565 een boetiek. Plantin werd toen ‘le mari 
des livres’ genoemd, maar Jeanne ging als 
‘la femme des linges’ door het leven. Later 
kwamen ze in Antwerpen wonen, maar hun 
boetiek bleef open en werd gerund door 
hun dochter Catherine. Bovendien werkten 
ze met tussenpersonen, de neven Jean en 
Pierre Gassen. Die laatste werd omschreven 
als ‘lingier des messieurs, frères du Roy et 
leur pourvoyeur de marchandises’. Pierre 
Gassen (die dus ook hofleverancier was) 
kwam meermaals per jaar naar Antwerpen 
en plaatste er zoveel bestellingen dat Plan-
tin in heel korte tijd een erg goede naam 
kreeg in Parijs. Niet alleen voor zijn boeken, 
maar evengoed voor zijn kant. 

‘Nicolas, le couturier, me doit pour ¾ et 1/6 de 
toile st.13 et pour la fason (sic) de 3 chemises 
ansamble fl.2 st.12’. De zin is neergepend door 
Martine Plantin, de tweede dochter van 
Christophe Plantin, en staat te lezen in haar 
dagboek op 23 december 1566. Niet veel later 
gaat het nog maar eens over een chemise en 
een toille du collet, enkele fraises, en la dou-
ble du collet. Allemaal begrippen gerelateerd 
aan delen van kledingstukken die in die tijd 
uit kant werden vervaardigd. In dit geval 
door kantklossers die voor het huis Plantin 
werkten en hun werk verkocht zagen tot in 
Parijs en ver daarbuiten. 

U leest het goed: Christophe Plantin was 
niet alleen dé drukker van zijn tijd, samen 
met zijn vrouw en dochters wist hij een 
kantzaak uit te bouwen die de gegoede klas-
se van die tijd van prachtige kragen en ac-

Veerle Windels

Een andere kant van 
Christophe Plantin

De Fransman Christophe Plantin mag dan wereldberoemd zijn 
geworden als drukker in Antwerpen, een veel minder bekend 

aspect van zijn carrière heeft alles met kant te maken. Kant als in 
kanten kragen en kanten accessoires. Veerle Windels ging op 
onderzoek. 
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dochter van Plantin, die ook een tijdje deel 
uitmaakte van het team.

Martine trouwt in mei 1570 met Jean Moe-
rentorf, beter bekend als Jean Moretus, de 
man die in de voetstappen zal treden van 
Plantin. Ze zal tot 1583 aan het werk blijven 
en de verdere expansie van de kantbusiness 
in goede banen leiden. Catherine treedt in 
het huwelijk met Jean Gassen in Parijs, op 
15 juni 1571, maar een gelukkige relatie 
wordt dat nooit. Drie jaar later zal Gassen 
door dieven gedood worden in  Nederland. 
In november 1575 hertrouwt Catherine met 
Hans Arents, een specerijenhandelaar. Een 
detail, zult u misschien denken, maar dat 
is niet zo, want Arents zorgt ervoor dat de 
boetiek in Parijs eind 1575 de deuren sluit. 
Catherine keert daarna met man en eerste 
kind naar Antwerpen terug en baat er in 
de Kammenstraat de Compas d’Or uit, samen 
met haar man. Evenmin onbelangrijk: in 
1579 breekt de pest uit en zal die in één jaar 
tijd 30.000 slachtoffers maken, in 1583 komt 
daar een politieke crisis bovenop, wat het 
zaken doen verder bemoeilijkt. Toch blijkt 
uit enkele documenten dat de Plantins, on-
danks de vele obstakels, ook met hun kant-
verhaal winst zijn blijven maken. En 
misschien nog belangrijker: ook de More-
tus-familie heeft belangen in de kantbusi-
ness bewaard, zelfs tot in de achttiende eeuw. 

Het is tekenend dat er meer bekend is over 
Plantin als humanist, ondernemer, boeken-
wurm en vooral drukker dan over die an-
dere kant van zijn ondernemerschap. Dat 
heeft zeker te maken met de frivoliteit die 
tot vandaag aan de kant- en bij uitbreiding 
mode-industrie kleeft en die voor velen geen 
blijvende waarde heeft.

Dat is niet enkel het werk van Plantin alleen, 
noch van zijn echtgenote. Zonder hun doch-
ters had het echtpaar nooit een dergelijk 
niveau of een gelijkaardige bekendheid 
kunnen halen. Zowel Martine als Catherine 
hebben zich ingezet voor de zaak, dat begon 
al in hun tienerjaren. Martine straalde een 
enorme sérieux uit en had de savoir faire in 
de vingers, terwijl Catherine al op 11-jarige 
leeftijd naar Mechelen reisde en niet veel 
ouder was toen ze zelfs naar Parijs trok – en 
dat in de zestiende eeuw! Pierre Gassen, de 
tussenpersoon die vanuit Parijs bestellingen 
plaatste bij de Plantins, noemde haar ‘ma 
gouvernante’ en zowat iedereen die bij de 
zaak betrokken was, wist dat Catherine zelfs 
het werk van de begijntjes sterk in de gaten 
hield. Want soms werkten die niet snel ge-
noeg en ze durfden ook al eens, zonder 
aanleiding, hun prijzen te verhogen. 

Van oktober 1565 tot januari 1566 had Mar-
tine meer dan 35 zogenaamde ouvrières aan 
het werk. Meestal thuiswerksters: ‘gewone’ 
dames, maar ook kloosterzusters of begijntjes, 
die met naam, adres en salaris vermeld staan 
in haar dagboek. Een vaak voorkomende 
naam is Tanneke Vertanghen, een begijntje 
uit Mechelen, dat zo veel werkte dat er ge-
dacht wordt dat zij het werk van anderen 
verzamelde voor ze het doorgaf aan Martine. 
Er woonden ook tal van handwerksters aan 
‘Dossemairt’ (de Ossenmarkt) en in ‘Stoult-
ken’. Doorgaans schreef Martine in het Frans 
in haar dagboek maar ze schakelde op 
Vlaams over wanneer het haar werksters 
betrof. Omdat het ‘plus familier à ses ouvri-
ères (was) pour les inscriptions relatives à 
leur activité’. Elke werkster werkte à façon 
en had een heel eigen techniek. Dat wil zeg-
gen dat iedereen telkens weer een nieuwe, 
heel specifieke opdracht kreeg van het huis 
en dat het geleverde werk nadien ingediend 
en betaald werd. Zo kregen ze van Martine, 
bij het inleveren van werk, vaak een nieuwe 
toile (in balenkatoen) mee naar huis, of al 
gerealiseerde objecten (kragen, zakdoeken) 
die ze dan extra moesten afwerken met kant. 
De zakdoeken bijvoorbeeld versierden ze met 
zogenaamde stippels en er konden ook parels 
in verwerkt worden. In haar dagboek van 
1568 spreekt Martine van ‘6 garnitures à 
pairle par la fraise’. Dat waren dus inwissel-

bare fantasiegarnituren om op kragen te 
bevestigen. Ze heeft het ook over een werk-
ster, ene Spelmans, die ‘des brainaie crach 
de 9 patards’ maakt. Brainaie (ook wel brai-
nat of breinat genoemd) zou staan voor la 
dentelle à l’aiguille.

Uit de dagboeken van Martine weten we 
ook dat ze in 1565 ongeveer 1 tot anderhal-
ve patard betaalde om een fraise met stippels 
te versieren. Nog meer werd er betaald in-
dien er geperleerd werd, soms tot 7 patards 
indien het ging om heel dure parels. Tan-
neke uit de Prequerstrat kreeg er zelfs 8 ½ 
voor. En eind zestiende eeuw kreeg ene 
Maiken Verpoirten 12 patards om een frai-
se te perleren. Even ter verduidelijking: 1 
florijn was in die tijd goed voor 20 patards 
en een corrector bij Plantin verdiende we-
kelijks 2 florijnen. Dat betekent dat kant een 
heel kostbaar goed was en in die tijd absoluut 
als luxe beschouwd werd. Luxe die niet ie-
dereen apprecieerde: ene Giucciardini ful-
mineerde fel tegen alles waar kant aan zat. 
Toch bleef het klantenbestand van de fami-
lie Plantin groeien. Dankzij de Gassens flo-
reerde de uitwisseling met de Franse 
handelaars en hun klanten, de Parijse beau 
monde. Maar ook vanuit Breda kwamen 
bestellingen binnen. Zo worden op 14 no-
vember 1565 12 fraises geleverd van Breda 
en gaan die in ruil voor 5 florijnen en 3 en 
een halve patard terug. 

Plantin zelf was zeker betrokken bij de zaak. 
Hij gaf de basistoiles voor het werk aan zijn 
dochters en voorzag Martine van de nodige 
fondsen, die zij op haar beurt aan de koeriers 
van de handelaars of hun go-betweens in 
Parijs, Jean en Pierre Gassen, betaalde. Soms 
gebeurde dat wel rijkelijk laat en kregen de 
kantklossers pas een jaar nadat ze hun werk 
ingeleverd hadden de rekening betaald. 

Nog iets over de boetiek in Parijs: die was 
gelegen in de rue des Mathurins, naast de 
Compas d’Or van eigenaar Pierre Porret, die 
in Parijs al een bijkantoor van Plantin had 
geopend en er simpelweg een ‘commerce 
de lingerie’ aan toevoegde. Vooral in de pe-
riode 1566-1567 gingen aanzienlijke bestel-
lingen zijn richting uit. Catherine verbleef 
er langere tijd, net als Madeleine, de vierde 

Veerle Windels studeerde Germaanse Filologie en gaat graag op zoek naar wat zich achter 
de schermen van de modewereld afspeelt. Ze werkt al jaren als freelance journaliste voor  
De Standaard (B) en Harper’s Bazaar (NL), zetelt in modejury’s en is gastdocente lifestyle-
journalistiek aan de KU Leuven (campus Brussel). Ze bracht ook diverse boeken over mode 
uit: Werken met Woorden in 2009, een monografie over modeontwerper Tim van Steen-
bergen in 2010 en in 2013 Love, Work voor Bulo. Diane von Furstenberg vroeg haar een  
introductie te schrijven voor ‘wrap dress’ en recentelijk werkte ze mee aan het fotoboek 
From Sarajevo to Paris van fotografe Marleen Daniels. Zij is lid van de Orde van den Prince, 
afdeling Roeselare-Tielt-Izegem.
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Le bonheur de ce monde

Sonnet

Avoir une maison commode, propre & belle,
Un jardin tapissé d’espaliers odorans,
Des fruits, d’excellent vin, peu de train, peu d’enfans,
Posseder seul sans bruit une femme fidéle.

N’avoir dettes, amour, ni procés, ni querelle, 
Ni de partage à faire avecque ses parens,
Se contenter de peu, n’espérer rien des Grands,
Régler tous ses desseins sur un juste modéle.

Vivre avecque franchise & sans ambition,
S’adonner sans scrupule à la dévotion,
Domter ses passions, les rendre obéissantes.

Conserver l’esprit libre, & le jugement fort,
Dire son Chapelet en cultivant ses entes,
C’est attendre chez soi bien doucement la mort.

Christophe Plantin

[Spelling, diakritische tekens en interpunctie zijn weergegeven als in Les Rimes de 
Christophe Plantin van Maurits Sabbe (1922), zie ook p.42.]

’t Geluk op aarde

Sonnet

Een eigen huis, ruim, gerieflijk, schoon,
Een tuin, de geur van linde langs de muren, 
Vruchten, een goed glas wijn, weinig last van buren
Noch van een talrijk kroost, een vrouw als trouwe zielsgenoot.

Geen schulden, geen liefdesavonturen, geen krakeel,
Geen boedeltwist bij het verscheiden van de ouders,
Niet dingen naar de gunst van Vorst of Stedehouders,
In doen en laten de rechte lijn nastreven.

Ruimhartig, niet steeds de eerste willen zijn,
Vast in ’t geloof, geen enkele schijn van twijfel,
Altijd zijn driften weten te beheersen.

Open van geest, zonder vooroordelen leven,
Stil zijn gebeden prevelen tijdens het griffen van de bomen, 
Thuis, met een gerust gemoed, wachten op de dood. 

Vertaling: Willy Martin
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de partie des dialogues françois pour les 
ieunes enfans,1567), Souhait (welkomstgroet 
aan prins Willem van Oranje en prinses 
Charlotte van Bourbon bij hun intrede in 
Antwerpen in 1578). Uit een en ander blijkt 
dat Plantijn geen ‘professioneel’, wel een 
gelegenheidsdichter was, die niet zozeer, 
zoals hijzelf bekende, schreef à la plume 
(met de ganzenveer), maar à la presse (met 
de drukpers). Hoe dan ook, Max Rooses, de 
eerste conservator van het Plantin-Moretus 
museum, bracht in 1890 twaalf verzen van 
hem uit. Een verzameling die later, met vier 
gedichten uitgebreid, werd uitgegeven in 
1922 onder de titel Les rimes de Christophe 
Plantin (deuxième édition augmentée), door 
Maurits Sabbe, eveneens conservator van 
het museum (van 1919 tot 1938). Zoals ge-
zegd, zijn de gedichten in de regel ‘voor de 
gelegenheid’ geschreven en dus erg per-
soons- en tijdgebonden. Eén enkel gedicht 
vormt daarop een uitzondering. Het is veel 
algemener, tijdlozer, zo men wil. Alleen, net 
van dat ene gedicht is het niet helemaal 
zeker of Plantijn het geschreven heeft. 

Het Plantijnse sonnet

Hoewel er in de Rimes nog een ander sonnet 
voorkomt (opgedragen aan Charles de Ro-
vilon, wetenschapper, dichter en vriend van 
Plantijn), wordt met hét Plantijnse sonnet 
steevast Le bonheur de ce monde bedoeld 
(zie p. 40). Het gaat hier om een typische 
renaissancedichtvorm, in Frankrijk vooral 
in de tweede helft van de zestiende eeuw 
onder invloed van Ronsard en de Pléiade 
bekend geworden. Het klassieke sonnet telt 
veertien verzen: twee kwatrijnen en twee 
terzinen. Het bestaat ook inhoudelijk uit 
twee delen, met tussen het octaaf en het 
sextet de zogenaamde volta, de wending of 
keer. In Le bonheur komt die wending voor-
al tot uiting in het feit dat in het eerste deel 
(v.1-8) aards, werelds, materieel geluk be-
schreven wordt (bezit van huis en tuin, de 
goede dingen des levens), terwijl het in het 
tweede deel (v. 9-14) om een meer spiritueel, 
geestelijk, innerlijk geluk gaat: het geluk 
dat door vroomheid, vasthoudendheid, even-
wicht en beheersing tot stand komt. Echter, 
Plantijn heeft dit sonnet niet gesigneerd en 

het werd ook pas laat, in 1694, voor het eerst 
in een bloemlezing gepubliceerd, zonder de 
naam van de auteur weliswaar. Later ont-
dekte Max Rooses in het archief van het 
museum een aantal exemplaren ervan, ge-
drukt op losse bladen, imprimé sur des feuil-
les volantes. Rooses beschouwde het 
auteurschap van Plantijn als evident. Sabbe 
is wat voorzichtiger en ‘schrijft’ het ‘toe’ aan 
Plantijn. Op basis van de grote typografische 
overeenkomst met het sonnet dat Plantijn 
schreef voor de prins en prinses van Oran-
je bij hun bezoek aan zijn drukkerij in Ant-
werpen op 14 december 1579, dateert hij 
het ook in dezelfde periode. Overigens geeft 
het museum zelf nog steeds op een los blad 
het gedicht uit, met onderaan de toelichting: 
‘Sonnet composé par Christophe Plantin, 
imprimé avec le matériel de la célèbre Archi-
typographie.’ En ook in Leiden prijkt het 
als muurgedicht met de naamsvermelding 
van de auteur: Christophle Plantin. Op basis 
van het bovenstaande zal ik ervan uitgaan 
dat het gedicht hoogstwaarschijnlijk door 
Plantijn geschreven is en dat het, ook al zou 
het niet echt van zijn hand zijn, dan toch 
ten nauwste met hem verbonden is: het 
ideeëngoed dat door het sonnet wordt uit-
gedrukt, past helemaal binnen zijn leefwe-
reld (zie hiervoor ook: Chris Coppens, Le 
(vrai) bonheur de ce monde in: De Gulden 
Passer, 85, 2007, pp.43-59).

Een raam waardoor je naar  

Plantijn kunt kijken: over wensen  

en werkelijkheid

In wat volgt zal ik Le bonheur lezen als een 
raam waardoor je naar Plantijn kunt kijken, 
als een gedicht dat iets zegt over (iemand 
als) Plantijn, over de persoon die hij was 
(werkelijkheid) en/of over de persoon die 
hij had willen zijn (wensdroom). Ter illus-
tratie van die ‘lezing’ worden telkens enke-
le verzen geciteerd, gevolgd door de vertaling 
en een kort commentaar.

titels van de gedichten spreken meestal voor 
zichzelf. Om er enkele te noemen: Souhait 
en faveur de l’autheur (verzen geadresseerd 
aan Gabriel Meunier, auteur van het in 1557 
door Plantijn uitgegeven Vocabulaire 
François-Flameng très utile pour tous ceux 
qui veulent auoir la cognoissance du Langa-
ge François & Flameng), Aux excellens et 
magnifiques signeurs messigneurs les bourgh-
maistres, eschevins & prudent senat de la 
très renommée ville d’ Anvers (opdracht 
gericht aan het Antwerpse stadsbestuur bij 
het verschijnen van La première et la secon-

De rijmen van Plantijn

De poëtische nalatenschap van Plantijn is 
in alle opzichten veeleer bescheiden. Er zijn 
slechts een handjevol gedichten van hem 
bewaard gebleven (vijftien of zestien), ver-
spreid over de tijd en nooit door hemzelf in 
één bundel samengebracht. Het gaat in de 
regel om gelegenheidspoëzie: poëtische 
opdrachten in de inleiding van boeken, lof-
dichten op losse bladen ter ere van gezags-
dragers, gelegenheidsverzen naar aanleiding 
van een of andere heuglijke gebeurtenis. De 

Willy Martin

Een raam waardoor  
je naar Plantijn  

kunt kijken –
over het sonnet ‘Le bonheur de ce monde’

In haar uitgebreide biografie De woordenaar – Christoffel Plantijn, 
’s werelds grootste drukker en uitgever 1520-1589 (Balans, Amsterdam, 

2014, 399 pgs.) brengt Sandra Langereis een gedetailleerd overzicht van 
leven en werk van Christoffel Plantijn. Tegelijk schetst zij een beeld van 
zijn tijd en van de stad waar hij het grootste deel van zijn leven 
doorbracht: Antwerpen ten tijde van reformatie, contrareformatie, 
Beeldenstorm en Spaanse Furie (tweede helft van de zestiende eeuw). 
We krijgen een portret van Plantijn eerst als boekbinder, later als 
(leerling-)drukker, uitgever, vormgever, ondernemer, koopman, handelaar 
(‘marchant’) in luxegoederen zoals boeken en kant, verspreider van 
religieuze en wetenschappelijke werken en pater familias. Vreemd genoeg 
wordt er nauwelijks gewag gemaakt van zijn literaire, meer bepaald 
poëtische productie. Of was daar een bepaalde reden voor?
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zonder gevlei om den brode bij de ‘Groten’, 
zonder censuur, zonder tomeloze ambitie, 
zonder beknotting van de vrijheid van me-
ningsuiting. In Le bonheur komen die twee 
aspecten, wens en werkelijkheid, droom en 
daad, bijeen, komt Plantijn als een ambiva-
lente figuur te voorschijn, zwart noch wit 
weer te geven, maar met de nodige nuances 
en tegenstrijdigheden eigen aan de meeste 
van zijn humanistische vrienden. 

De kinderen van Plantijn

Eigenlijk is Le bonheur één lange opsom-
ming van wat iemand denkt al of niet nodig 
te hebben om gelukkig te kunnen leven. In 
het voorgaande deel werden slechts enkele 
verzen ter illustratie geselecteerd, maar het 
zal de lezer niet ontgaan zijn dat daarbij 
één, opvallend vers is weggelaten. Ik geef 
het nu hieronder weer, samen met wat com-
mentaar.

Peu de train, peu d’enfans
(Weinig last van buren, noch van een  
talrijk kroost)

In een zeventiende-eeuws gedicht dat over 
geluk handelt, de uitspraak peu d’enfans 
aantreffen, is op zijn zachtst gezegd, opmer-
kelijk. Gezinnen van zes kinderen of meer 
waren normaal in die tijd en het gezin Plan-
tijn vormde hierop geen uitzondering. Het 
telde zeven kinderen van wie er twee op 
jongere leeftijd stierven. Gewoonlijk waren 
gezinnen nog veel groter, maar door de grote 
kindersterfte (25 tot 30 % in het eerste le-
vensjaar; zie F. Lebrun, La vie conjugale sous 
l’ Ancien Régime, Colin, 1975) werden ze 
drastisch gereduceerd. Op de mooie graftrip-
tiek, een schilderij van Jacob de Backer uit 
1591, dat in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 
in Antwerpen hangt, staat het hele gezin 
afgebeeld, inclusief de twee overleden kin-
deren: een zoontje van vier en een dochter-
tje van tien, met boven hun hoofd een 
kruisje. Intiem en ontroerend: door levenden 
en doden samen af te beelden, blijven die 
laatsten voor altijd deel uitmaken van het 
gezin, ‘wordt de dood het laatste woord ont-
nomen’ (Langereis, p.66). Voor een vertaler 

is het dan ook een uitdaging om aan de 
woorden peu d’enfans vorm en betekenis te 
geven. Van de vier mij bekende vertalingen 
in het Nederlands blijven Ward Ruyslinck 
en Adriaan van der Staay dicht bij het ori-
gineel met ‘geen al te talrijk kroost’ (Ruys-
linck) en ‘weinig gevolg, weinig kinderen’ 
(Van der Staay). Dirk van Babylon is beel-
dender en vertaalt als ‘geen vertoon noch 
kinderwagen’. Zelf heb ik uiteindelijk geko-
zen voor ‘weinig last van een talrijk kroost’. 
Ik kan me immers niet voorstellen dat ie-
mand die een familieportret laat maken met 
daarop zijn zeven, zowel levende als dode, 
kinderen, gelukkig kan zijn met ‘weinig 
kinderen’. Maar het staat er wel. En uiteraard 
kan ik me wel voorstellen dat elke ouder, 
toen als nu, graag wil dat die kinderen een 
keer stil en rustig zouden blijven, hun ouders 
rust zouden gunnen, ‘peu de train’ geven, 
weinig rumoer of gedoe. Vandaar die keuze. 
Overigens blijft op die manier wat er staat 
mysterieus en dubbelzinnig: geen last dank-
zij het feit dat het kroost klein is of doordat 
het, ondanks het feit dat het groot is, geen 
last, geen belemmering (voor de werkzaam-
heden van de man) veroorzaakt? 

Coda

Men zou de hier voorgestelde lezing van 
het gedicht als autobiografisch kunnen be-
stempelen of beter: hij laat een beeld van 
de dichter zien als een combinatie van Dich-
tung und Wahrheit, van feit en fictie, van 
wens en werkelijkheid. Deze benadering 
van het gedicht als venster op de dichter 
vertoont enige gelijkenis met de activiteit 
van het vertalen zelf. De vertaler laat immers 
als het ware door de vertaling heen het ge-
dicht zien. Dat dit voor Le bonheur in het 
Nederlands ten minste viermaal gebeurt, 
kan geen toeval zijn en alleen duiden op 
een grote waardering voor inhoud en/of 
vorm van het gedicht: enkel een ‘goed’ ge-
dicht heeft recht op verschillende (‘goede’) 
vertalingen. Het werelds geluk (Ward Ruys-
linck), Het gelukkige leven (Adriaan van der 
Staay), Geluk van deze wereld (Dirk van 
Babylon) en ’t Geluk op aarde (ondergete-
kende) zijn dan ook evenveel uitingen van 
deze appreciatie, evenals het feit dat het 

Avoir une maison commode, propre & belle
(Een eigen huis, ruim, gerieflijk, schoon)

Zoals gezegd, komt in het eerste deel (v.1-8) 
vooral het ‘goede, aardse leven’ aan bod. 
Plantijn was, zodra zijn reputatie als druk-
ker-uitgever gevestigd was, een gefortuneerd, 
welgesteld burger. Hij bezat aan de Vrijdag-
markt in Antwerpen niet alleen een winkel 
(De Gulden Passer) met atelier en woonhuis, 
maar ook nog eens vier huurhuizen (resp. 
De Zilveren, Coperen, Yseren, en Houten 
Passer genoemd). Hij was dus meer dan 
alleen maar bezitter van ‘une maison com-
mode’. Hij was een huisbaas die verschil-
lende panden bezat, althans op een bepaald 
moment in zijn leven. Alle panden samen 
behoren nu tot het UNESCO-werelderfgoed 
(zie ook de bijdrage van I. Kockelbergh in 
dit nummer).

Un jardin tapissé d’espaliers odorans,  
des fruits, d’excellent vin
(Een tuin, de geur van linde langs de 
muren, vruchten, een goed glas wijn)

Plantijn wordt meestal voorgesteld en ook 
uitgebeeld als een streng, sober, stoïcijns, 
hard werkend man (zie ook zijn motto La-
bore et Constantia: Door Vlijt en Volhar-
ding). Langereis (p.233) citeert in dat verband 
zijn vriend Montanus die over hem schrijft: 
‘Deze man is niet van deze wereld; alles is 
geest aan hem; hij eet niet, hij drinkt niet, 
hij slaapt niet.’ Een totaal ander beeld komt 
naar voren in bovenstaande verzen: geen 
rigide asceet, maar iemand die niet vies is 
van de goede dingen des levens. Overigens 
wordt dat beeld bevestigd door brieven en 
andere archiefstukken. Hieruit blijkt dat hij 
veel van bloemen hield, een tuin huurde en 
later kocht in Berchem en graag in het ge-
zelschap van vrienden (zoals Justus Lipsius 
of Benedictus Arias Montanus) verkeerde, 
onder het genot van een goed glas wijn 
(Sabbe verwijst hiervoor naar de rekeningen 
voor wijn ten huize Plantijn).

N’avoir dettes, … Se contenter de peu,  
n’éspérer rien des Grands
(Geen schulden … Niet dingen naar de 
gunst van Vorst of Stedehouders)

Als ambitieus ondernemer nam Plantijn 
veel financiële risico’s. Het gevolg daarvan 
was dat hij menigmaal op de rand van het 
bankroet verkeerde, één keer zelfs zijn in-
boedel verkocht zag en dat hem, met name 
tijdens het drukken van zijn magnum opus, 
de Konings- of Polyglotbijbel (het Oude en 
Nieuwe Testament in vijf talen: Aramees, 
Grieks, Hebreeuws, Latijn en Syrisch), het 
water voortdurend aan de lippen stond. Zijn 
andere ondernemingen (drukken van goed-
koop religieus drukwerk of almanakken en 
zijn handel in kant en leder) moesten hem 
meermaals van de financiële ondergang 
redden. Daarom klopte hij ook bij ‘Groten’ 
zoals koning Filips II aan voor steun en 
probeerde hij bij hen met lofdichten in het 
gevlij te komen, helaas voor hem, zonder 
uiteindelijk resultaat. Hier zien we duidelijk 
hoe groot de kloof tussen wens en werke-
lijkheid kan zijn.

Conserver l’esprit libre & le jugement fort 
Dire son Chapelet en cultivant ses entes,
(Open van geest, zonder vooroordelen 
leven, Stil zijn gebeden prevelen tijdens 
het griffen van de bomen)

Plantijn was een gelovig man, rooms-katho-
liek, maar tolerant en voorstander van gods-
dienstvrijheid. Of was dat laatste vooral of 
ten dele het gevolg van zijn pragmatisch (of 
opportunistisch?) ondernemerschap? Hoe 
dan ook, als drukker-uitgever werkte hij 
niet alleen voor katholieken, maar ook voor 
calvinisten, lutheranen en wederdopers, 
wat niet makkelijk was in een tijd van in-
quisitie en censuur.

Het beeld dat uit bovenstaande citaten naar 
voren komt, strookt ten dele met wat we 
traditioneel weten over de levensstijl van 
Plantijn: vasthoudend, onverwoestbaar am-
bitieus, diep gelovig. Anderzijds blijkt hier-
uit ook zijn verlangen naar hoe zijn leven 
anders had gekund en naar hoe hij het allicht 
liever anders had gewild: zonder schulden, 
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N’avoir pas de maison, aller planter sa tente
aux lieux où le divin caprice vous conduit, et 
laisssant le voisin cultiver fleur ou fruit, les 
cueillir prestement si leur parfum vous tente;

Weg dus met het comfort van eigen huis en 
tuin, leve het onbestemde nomadenbestaan, 
laat het zaaien en planten maar aan je buur-
man over, profiteer jij van zijn oogst … 

Misschien kan dit volstaan: het Plantijnse 
sonnet en zijn antipode samen als raam om 
naar Plantijn te kijken. Hoewel ze historici 
geen volledige zekerheid bieden, zijn ze voor 
Langereis misschien toch voldoende reden 
om als voetnoot te worden opgenomen bij 
een volgende druk van haar boeiende boek 
over het complexe leven en werk van een 
opmerkelijke woordenaar. 

Literatuur
Voor wie verder wil lezen over Aards Geluk 

(materiële welvaart en cultuur): zie A. 
Schuurman e.a. Aards Geluk, De Neder-
landers en hun spullen van 1550 tot 1850, 
Balans, Amsterdam, 1997.

En over Kinderen in de Renaissance: zie de 
catalogus van de gelijknamige tentoonstel-
ling in het Museum Hof van Busleyden in 
Mechelen (26/03-04/07-2021); de catalogus 
is uitgegeven bij Lannoo, Tielt door de cu-
rator Samuel Mareel en bevat o.a. een bij-
drage van Hilde De Ridder-Symoens over 
opvoeding en onderwijs (van jongens en 
meisjes) aan het Bourgondisch-Habsburg-
se Hof. 

Tot slot: een gedicht waarvan men kan vin-
den dat het met zijn milde, licht ironische 
ondertoon naar Plantijns sonnet verwijst, 
treft men aan op de pagina hiernaast.

gedicht in het Frans in Leiden aan de Hooi-
gracht op de muur van een pand prijkt 
(Plantijn was universiteitsdrukker in Leiden 
van 1583 tot 1585). Die waardering zal zeker 
voor een groot deel met de inhoud te maken 
hebben, al houd ikzelf ten minste evenzeer 
van de vorm: de niet-aflatende cadans van 
de vele herhalingen, ontkenningen en te-
genstellingen, de ‘onpersoonlijke’ en ‘tijd-
loze’ vorm van de werkwoorden (Plantijn 
gebruikt geen finiete, vervoegde persoons-
vormen, maar ‘van persoon en tijd ontdane’ 
infinitieven) die het gedicht zijn algemeen, 
de anekdote overstijgend, karakter verlenen, 
de gestage opbouw naar het sterke einde toe 
met het doorbreken van het taboe rond de 
dood, die net als op het schilderij niet ont-
reddert of verzwegen wordt. Toch stapt niet 
iedereen mee in (de moraal van) dit verhaal. 
Op het einde van de twintigste eeuw ver-
scheen er in Grignan (Frankrijk) zelfs een 
Anti-Plantin ou Le vrai bonheur. Het is een 
parodie op het Plantijn-sonnet, een bijtende 
aanval op het ideaal van de humanisten: 
hun mediocritas (gematigdheid, gulden mid-
denweg) wordt nu als médiocrité (middel-
maat) afgedaan. Analoog aan wat bij Plantijn 
het geval is, is men ook hier niet volledig 
zeker wat het auteurschap betreft: waar-
schijnlijk gaat het om Philippe Devoghel, 
drukker-directeur van het Musée du livre 
et de la typographie te Grignan en uitgege-
ver van het gedicht. Om enig idee te geven, 
citeer ik de eerste strofe:

Willy Martin is emeritus hoogleraar lexicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Hij is lid van de afdeling Waals-Brabant en hoofdredacteur van Noord & Zuid. Hij  
publiceerde talrijke artikelen over ‘wat er in een woord zit’ en leidde verschillende  
woordenboekprojecten. Na zijn emeritaat werd hij voorzitter van de Vereniging voor 
Nederlandstalige terminologie en debuteerde hij als dichter en vertaler van poëzie.  
Onlangs verscheen in Hollands Maandblad van zijn hand poëzie van  Nobelprijswinnares  
Louise Glück in Nederlandse vertaling.

Hoe je je laatste levensjaren als het een beetje meezit  

nog heel aardig door kunt komen

Nat scheren, kamerjas, grapefruit, glas melk,
een lapjeskat die langs je kuiten strijkt,
je vrouw langs je wang. Dan de polder!

Met krant uitblazen achter de begonia’s;
uitzicht op zwaarbeladen bakfietsmoeders
die in de verte krachtig langs de singel stampen.

’s Avonds twee glazen wijn, een handjevol pistache,
een tikje ouderwets bepeinzen dat de zon
ter kimme neigt, het gras verdort, nou ja,

je vrouw in slaap gekust, vastgesteld hebbend dat
een traplift toch flink scheelt, elke troost schraal,
waarna terdege uitgedruppeld – scheelt een hoop –
een gat geslapen in een van je late dagen.

Anton Korteweg

› Uit: Enfin, verschijnt bij Meulenhoff, Amsterdam, 2021
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tonnen lood) verhoogt de relevantie ervan 
voor onderzoek naar de geschiedenis van 
de Europese (pre-industriële boek)drukkunst, 
kennisverspreiding en illustratietechnieken 
van de 16de en 17de eeuw. Het museum 
wordt daarom ook regelmatig betrokken in 
internationale (onderzoeks)projecten.

In 1877 kreeg het huis de naam Museum 
Plantin-Moretus. Maar dit huis laat zich niet 
in hokjes dwingen. Het is zoveel meer dan 
een museum, het is:
 › een historisch huis met een kunstcollectie 
en boeiende bewonersgeschiedenis;

 › een pre-industriële site met drukkerserf-
goed, de oudst bewaarde drukpersen en 
16de-eeuwse typografische collectie;

 › een Prentenkabinet met focus op de 
Zuid-Nederlandse prentkunst;

 › een archief dat 300 jaar leef-en werkcul-
tuur overspant van 1555 tot 1876; 

 › een erfgoedbibliotheek met 16de- en 
17de-eeuwse werken én handschriften 
van de 9de eeuw tot de 19de eeuw. 

De strategie en werking van een zo diverse 

Sinds 1877 is het huis een museum. Het 
woonhuis en het drukkersbedrijf staan op 
de prestigieuze lijst van UNESCO-wereld-
erfgoed. Het bedrijfs- en familiearchief is 
een uniek stuk Europese geschiedenis  
voor het UNESCO ‘Memory of the World’- 
programma. In wat volgt, wordt een be-
knopte voorstelling gegeven van de huidige 
werking en strategie van het museum (zie 
ook www.museumplantinmoretus.be). 

Kern van Museum Plantin-Moretus

Christoffel Plantijn (1520-1589), zijn schoon-
zoon Jan I (1543-1610) en kleinzoon Balthasar 
I Moretus (1574-1641) zijn de kernfiguren 
van het museum. Het huis en de collectie 
typografie, archief, oude drukken en voor-
bereidend materiaal op het drukproces zijn 
de tastbare getuigen. Het Prentenkabinet 
met zijn kerncollectie 16de- en 17de-eeuwse 
Antwerpse prentkunst voegt nog een extra 
dimensie toe. De samenhang van de collec-
ties (ongeveer 250.000 objecten en enkele 

erfgoedinstelling is te uitgebreid voor dit 
artikel, daarom focus ik op een paar tra-
jecten waar we het verschil mee maken: 
de vernieuwingsoperatie uit 2016, de visie 
op de publieksontsluiting en het digitaal 
ontsluiten van de collectie voor onderzoek 
én creatie. 

Voor wie doen we dit?

Het museum is een bedevaartsoord voor 
typografen, boekenliefhebbers en drukkers 
uit alle windstreken. In 2015 kwam 70% 
van de bezoekers uit het buitenland. Liefst 
29% van de bezoekers had een professione-
le link met de boekenwereld. Ongeveer 85% 
van alle bezoekers heeft een diploma hoger 
onderwijs. Drie kwart van de bezoekers komt 
voor de eerste keer.

Het publieksbereik moet duidelijk verder 
verbreden naar meer gezinnen en jongere 
bezoekers. We moeten fysieke en mentale 
drempels voor bezoekers wegwerken. Dat 
deden we door in 2016 de vaste opstelling 
te vernieuwen en bij hoogtijdagen in te zet-
ten op gezinnen; dat doen we door te werken 
met maatschappelijk kwetsbare groepen en 
in te zetten op creatie.

Een nieuwe presentatie

In de 19de en begin 20ste eeuw lag de na-
druk van de vaste presentatie op tekenin-
gen, prenten en koperplaten. Na WO II 
verschoof de focus naar de boekgeschie-
denis. Tot 2000 wijzigde dit hermetische 
verhaal nauwelijks. De langdurige presen-
tatie van vele topwerken bracht veel scha-
de toe aan de boeken. Hoog tijd voor een 
nieuwe presentatie die aandacht had voor 
de kwetsbare collectie papieren erfgoed. 
Er moest een nieuwe verhaallijn ontwikkeld 
worden, die het mogelijk maakte de boeken 
regelmatig te wisselen zonder afbreuk te 
doen aan de verhaallijn. Hierbij moest ook 
rekening worden gehouden met de kosten-
beheersing (financieel en personeel). De 
nieuwe museumpresentatie was ook dé 
ideale gelegenheid om de opstelling toe-
gankelijk te maken voor een breder publiek 

en hen kennis te laten maken met de 
 geschiedenis van dit unieke huis en de 
 kapitale rol die Antwerpen speelde in de 
ontwikkeling van kennisverspreiding over 
Europa en de wereld.

Het nieuwe museumconcept houdt de balans 
tussen de museale functie, de integriteit 
van het historisch huis en de introductie 
van hedendaagse tendensen en publieks-
verbreding. 

Voor een intensere bezoekerservaring en 
een ruimer publieksbereik zetten we in op 
meer sfeer in het huis. We laten de bezoekers 
daadwerkelijk ervaren hoe het er hier hon-
derden jaren geleden aan toe ging. We ver-
sterken de levendigheid in het woonhuis en 
de bedrijvigheid in de werkplaatsen. Het 
huis is het belangrijkste verhalende element, 
het is de scène waarin het verhaal zich ont-
wikkelt. Je ontmoet er Christoffel Plantijn 
en maakt kennis met zijn familie en vrien-
den. Je wordt ondergedompeld in het druk-
proces en volgt hoe een ondernemer van 
wereldformaat zijn bedrijf uitbouwt. We 
creëerden geen multimediaal museum. We 
laten de bezoekers opgaan in het huis, we 
laten ze gebruik maken van het huis en laten 
ze met een trots gevoel het huis verlaten. 
De meeste bezoekers beschrijven een bezoek 
aan het Museum Plantin-Moretus dan ook 
als een bijzondere ervaring.

We bieden verschillende belevingsniveaus 
voor deze verschillende types: 
 › volledig ondergedompeld worden in de 
sfeer en de leefwereld van de familie in 
de 16de en 17de eeuw; 

 › de verschillende stappen in het drukpro-
ces leren; 

 › je verliezen in de schoonheid van het in-
dividuele boek; 

 › de complexiteit van het uitgeven in een 
wereld in transitie doorgronden.

Ook de bezoeker die de eerste verdieping 
niet kan bezoeken (geen tijd of beperkte 
mobiliteit) moet een afgerond verhaal krij-
gen over wie Plantijn was. Tijdens het bezoek 
op de benedenverdieping leer je Plantijn 
kennen als familieman, zakenman, bedrijfs-
leider en humanist. De eerste verdieping 

Het Museum Plantin-Moretus is het best bewaarde historische huis met 
in situ bewaarde inboedel in Vlaanderen. Het is de privéwoning van de 

wereldvermaarde uitgeversfamilie Plantin-Moretus, de hoofdzetel van de 
uitgeverij de Officina Plantiniana (1555-1863). De familie woonde en werkte 
er nagenoeg 300 jaar. De originele drukkerij-uitgeverij met inboedel  
en bedrijfs-en familiearchief zijn daardoor bewaard gebleven, inclusief  
de typografische collecties, oude drukken en belangrijke handschriften.

Iris Kockelbergh

Museum Plantin-Moretus 
stapt binnen  

in de 21ste eeuw
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brengt méér verdieping met het verhaal van 
de visionaire uitgever Christoffel Plantijn 
en hoe hij ondernemerschap en uitgeven in 
de 16de eeuw vormgaf. Hiervoor vertrekken 
we vanuit actuele thema’s: mens en samen-
leving, de verspreiding van kennis, de wereld 
in kaart, religie en geloofsbeleving en taal.

Bij de ontwikkeling van de verhalen hebben 
we rekening gehouden met de verwachtin-
gen van vijf types bezoekers: 
1. Gezinnen (‘samen met de kinderen iets 
leuks doen’);
2. UNESCO-citytripper (‘citytrip met cul-
turele hoogtepunten’);
3. Antwerpse ambassadeur (‘gasten iets ty-
pisch laten zien’);
4. Liefhebber oude boeken (‘het museum 
uitpluizen’);
5. Estheticus met passie voor typografie (‘een 
esthetische ervaring en inspiratie opdoen’).

Dit resulteerde in een aantal sterke nieuwe 
bezoekerservaringen:
 › Het museum is een ware teletijdmachine. 
De authenticiteit van het huis is daarvoor 
het draagvlak, maar lichtwerking en dra-
maturgie geven het verhaal mee vorm. 
Voel je thuis, neem plaats aan de haard 
of achter de toonbank van de winkel, 
blader door achteloos achtergelaten boe-
ken. Soundscapes brengen de drukte op 
de werkvloer en in het huis tot leven. 

 › Een app met een hoorspel met 3D-sound 
brengt het huis tot leven. Sfeerscheppen-
de films markeren de verschillende ont-
moetingen met Plantijn. Je hoort in zijn 
woorden of die van zijn vrienden wie hij 
echt is. 

 › Jong en oud gaan actief aan de slag met 
de verschillende stappen in het drukpro-
ces: van gesneden letter tot gedrukte 
tekst. Voel aan materialen en boeken en 
doe dat in kleding uit de tijd van Plantijn. 

 › De hoogtepunten worden sterker belicht: 
de oudste drukpersen ter wereld, de au-
thentieke drukkerij, de Gutenbergbijbel, 
de oorspronkelijke Garamondletter, de 
familieportretten geschilderd door 
 Rubens, dé unieke Polyglotbijbel als mees-
terwerk van Plantijn, het eerste 
Nederlandstalige woordenboek, de eerste 
atlas ter wereld, …

 › Het ritueel van het hanteren van het boek 
loopt als een rode draad door het bezoek 
heen: een bezoekersgids in vijf talen (N-F-
E-D-S), doorbladerbare reproboeken, 
leestafeltjes met leeslichten, …

 › Tien topwerken vormen de kern, onze 
helden waarmee Plantijn mee de geschie-
denis van Europa bepaalde. Ze komen 
tot leven door kleine, menselijke verhalen.

 › We bieden extra’s als drukdemo’s op vaste 
momenten, extra zitgelegenheid en lees-
hoekjes en een persoonlijke ontvangst 
door gastheren/gastvrouwen, want je 
komt per slot van rekening op bezoek.

Toeleiding voor specifieke  

bezoekers in groep

De kennis voor het bereiken van een breed 
en gevarieerd publiek en moeilijk bereik-
bare groepen bouwden we op dankzij onze 
sterke scholenwerking, onze samenwerking 
met culturele aanbieders in de buurt en 
kansengroepen. Met hen organiseren we 
toeleidingstrajecten op maat. Twee spraak-
makende projecten zijn de Cultuurvrienden 
en de projecten rond Taalbeleving.

Voor nieuwkomers die het Nederlands nog 
onvoldoende beheersen en laaggeletterden 
is Taalbeleving het uitgangspunt van de 
programma’s die we ontwikkeld hebben in 
samenwerking met KOCA vzw. Terwijl de 
deelnemers nieuwe woorden leren, worden 
ook de leefwereld en de sociale vaardigheden 
van de doelgroep op een creatieve manier 
verruimd. Oorspronkelijk was de tool ont-
wikkeld voor jongeren met een auditieve 
en verstandelijke beperking, maar het suc-
ces van de werkwijze heeft ervoor gezorgd 
dat we deze aanpak ook hebben uitgebreid 
naar andere groepen, zoals de inburgerings-
projecten van de stad (ter illustratie zie p.30). 

Bij het project Cultuurvrienden worden duo’s 
leerlingen uit respectievelijke klassen van 
het algemeen secundair en het buitengewoon 
secundair onderwijs, samengebracht. Die 
duo’s werken doorheen het schooljaar samen 
rond erfgoed en leren elkaar kennen. Eva-
luatie van de projecten leert ons dat vooral 

de maatschappelijke impact van dit project 
groot is. Ondertussen is dit project dan ook 
uitgebreid naar andere musea in Antwerpen. 

Inhaalbeweging digitalisering

Museum Plantin-Moretus maakt deel uit 
van de groep Musea & Erfgoed. Het voordeel 
hiervan is dat we als groep véél expertise 
ontwikkelen en met elkaar delen. Daarnaast 
is het een voedingsbodem voor natuurlijke 
samenwerkingen. Zo werken Museum Plan-
tin-Moretus, Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience en het Letterenhuis al ruim tien 
jaar intensief samen. Het zijn drie erfgoed-
instellingen waar zeer omvangrijke collec-
ties bewaard worden, die door de aard van 
het materiaal, papieren erfgoed, specifieke 
beheers- en ontsluitingsnoden hebben. Daar-
om overleggen we over de juiste strategieën 
rond digitaliseren, inventarisatie, behoud. 
De ontwikkeling van een Digital Asset Ma-
nagementsystem voor de hele groep Musea 
& Erfgoed Antwerpen is in de eerste plaats 
ontwikkeld vanuit de noden van onze drie 
instellingen. We werken samen rond me-
cenaat. En recentelijk sloegen we de handen 
in elkaar en zetten een samenwerking op 
met Google Books om al onze oude drukken 
tegen 2023 te digitaliseren. Als instelling 
alleen zijn onze collecties te klein voor 
 Google Books, maar samen zijn we wel een 
interessante partner. 

Juist omdat we met Google Books samenwer-
ken, kunnen we onze eigen middelen gericht 
inzetten op andere topcollecties, met name 
op onze typografische collecties, koperplaten 
en houtblokken. Vóór eind 2020 zullen, met 
financiële steun van de Vlaamse Gemeen-
schap, de 14.000 houtblokken met digitaal 
beeld online ter beschikking zijn en waar 
mogelijk ook gekoppeld aan de titels van de 
boeken waarvoor ze gemaakt zijn. Nadien 
starten we met de 6.000 koperplaten.

Impressed by Plantin

We maakten in 2020, naar aanleiding van 
de herdenking van Plantijns vijfhonderdste 
geboortejaar, een speerpunt van de online 
inventarisatie van de houtblokken omdat 
we ervan overtuigd zijn dat onze collecties 
heel inspirerend zijn voor creatie. En de col-
lectie houtblokken lijkt daarvoor het ideale 
startpunt. Daarom zetten we in op het taggen 
van de collectie met eenvoudige zoektermen, 
waardoor de collectie ook toegankelijk wordt 
voor niet-specialisten. Deze publieksvrien-
delijke toegang tot onze online collectieca-
talogus kreeg de toepasselijke naam: 
Impressed by Plantin. Hiermee willen we, 
zoals het Rijksmuseum, mensen ertoe aan-
zetten om àlle erfgoed te zien als een toolbox 
voor inspiratie en creatie.

Hoofdbrok zijn de trajecten die zich richten 
tot de creatieve industrie waarbij jonge kun-
stenaars affiches ontwerpen uitgaande van 
de collectie en masterclasses met internati-
onale specialisten.

Maar als het de bedoeling is dat Impressed 
by Plantin uitdijt als een olievlek, dan moe-
ten ook de museumbezoekers, de creatieve 
amateurs en de gezinnen bereikt worden. 
We trekken naar speelpleinen en activitei-
ten van de jeugddiensten en de inburge-
ringsdiensten in de verschillende stadsdelen 
van Antwerpen om de rijke (en soms echt 
te gekke) collectie tot bij de mensen te bren-
gen. Het museum roept alle gebruikers op 
om creaties te delen met vermelding van 
#impressedbyplantin. Want creatief aan de 
slag gaan met erfgoed, dat kan iedereen. En 
dat moet uiteindelijk de boodschap zijn die 
overeind blijft.

Iris Kockelbergh is kunsthistorica en directeur van Museum Plantin-Moretus. Ze startte haar carrière in het  
Rubenshuis. Nadien bouwde ze de dienst ‘Publieksbeleid’ van de museumgroep ‘Musea en Erfgoed Antwerpen’ uit. 
Ze was betrokken bij of realiseerde zelf talrijke tentoonstellingen rond 16de- en 17de-eeuwse kunst- en cultuur-
geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden.
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*****

‘De Woordenaar is [niet alleen] het verhaal van een man met een ijzeren wil, een conformist 
met een enorme werkkracht, een onwrikbare discipline, een verbazingwekkende argeloze 
moed en een fijne neus voor zaken [ … ], [maar ook] het portret van een soms verbijsterende 
vleier en profiteur.’

(Lucas Vanclooster over het boek van S. Langereis, De woordenaar – Christoffel Plantijn, 
’s werelds grootste drukker en uitgever 1520-1589, op de webstek van Kristien Bonneure 

(Stil leven met en zonder woorden), 16 mei 2014)

*****

‘Een man wil teksten schenken aan de wereld. Zijn dochters houden een winkel open. Ze 
hebben dromen. Ze maken plannen. Ze proberen en proberen. Ze blozen en huilen soms. 
Ze vallen. En dan staan ze weer recht. Ze zijn kleine helden. Net als jij.’

(Ilona Plichart over de dochters van Plantijn, in: 
 De droom van Christoffel, Vrijdag, Antwerpen, 2016, p.53)

*****

‘Zonder valkuilen was het vak niet. Zo werd de kop van drukker Frans Fraet eraf gehakt 
tijdens een grauwe winterochtend omdat hij een pamflet had gedrukt, geschreven door 
iemand die blijkbaar al dood was en tussen wiens papieren men voorspellingen aantrof 
die op basis van de stand der planeten duidelijk stelden dat de roofvogels van de macht 
de komende jaren moesten oppassen voor de kleine vogels van het volk, (…) en dat de 
geestelijkheid bespot zou worden en overladen met de ene plaag na de andere.’

(Jeroen Olyslaegers over de risico’s van het drukkersvak en de vrijheid van menings - 
ui ting ten tijde van Plantijn, in: Wildevrouw, De Bezige Bij, Amsterdam, 2020, p.29) 

*****

‘Plantijn was in zijn diepste wezen een dichterlijke ziel. Die grote zakenman, die uitzonder-
lijke ondernemer was tevens een dromer, een kunstenaar, met een hart voor het grootse 
en mooie; hij was een idealist altijd op zoek naar wat boven de banale middelmaat of het 
gewone alledaagse uitstak.’

(Max Rooses over Plantijn, in de inleiding op de eerste uitgave van  
Les rimes de Christophe Plantin, 1890; uit het Frans vertaald)

De Achterkant
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