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De productie van wiskundige boeken 

Djoeke van Net ten* 

Boeken vormden in de vroegmoderne tijd begin- en eindpunt van de 
wetenschapsbeoefening. Enerzijds ais start en bronnen voor veie studies. 
anderzijds als slot en als product, waarin kennis werd vastgelegd en 
gepresenteerd aan het pubhek. Door middel van boeken brachten 
wetenschappers en anderen hun ideeen in de maatschappij. Ook verscheidene 
niensen die in de zestiende en zeventiende eeuw bezig waren met wiskunde 
lieten hun werk in druk verschijnen en verspreiden. En ook voor hen gold dat er 
drukkers en uitgevers nodig waren om de presentatie in en de verspreiding van 
kennis door gedrukte boeken mogelijk te maken. Drukkers, uitgevers en 
boekverkopers speelden een belangrijke rol in de vroegmoderne wetenschap.' 
Drukkers en uitgevers bevonden zich tussen auteurs en de maatschappij, en 
waren afhankelijk van beide. 

In dit artikel wij ik ingaan op de rol en invloed van drukkers en uitgevers in 
de vroegmoderne tijd, in het bijzonder in geval van de productie van wiskundige 
werken in de Lage Landen aan het eind van de zestiende en het begin van de 
zeventiende eeuw. Wiskunde gebeurdc niet los van de samenleving en niet 
alleen de wetenschappelijke, maar ook de religieuze en politieke cultuur 
bepaalden haar aanzien. De 'Lage Landen" impliceert een meervoud, dat ik ook 
expliciet wil maken door een vergelijking tc trekken tussen de productie van 
wiskundige boeken in enerzijds Antwerpen en anderzijds Amsterdam. De 
religieuze, politieke en economische omstandigheden waren verre van gelijk in 
deze grootste steden van Zuid en Noord. Dit is vooral waar na de val van 
Antwerpen in 1585, die niet alleen geldt als een belangrijke cesuur in de 
vvetenschapsbeoefening van het Zuiden, maar ook voor het Noorden gevolgen 
had. Door het richten op de gedrukte output van wiskundigen kan gekeken 
worden wat de invloed was van maatschappelijke ontwikkelingen en 
omstandigheden. Er zullen vragen worden opgeworpen over aantallen gedrukte 
boeken, hun onderwerpen en verschillen daarin in plaats en tijd. Vervolgens 

* Promovenda Rijksimiversiteit Groningen. Voor reactics: d.h.van.netten@rug.nl Met 
dank voor alle commentaar op ccrdere vcrsies van het artikel eii op de gesproken 
presentatie die aan deze tekst ten grondslag ligt. 
' Hoewel er in de zestiende en zeventiende eeuw langzamerhand nieer gespecialiseerdc 
drukkers / uitgevers ,' boekverkopers werkzaam waren, werden deze tlincties nog vaak 
door een en dezelfde persoon uitgeocfend. .Als ik in dit artikel onderscheid maak dan is 
een drukker degenc die het daadwcrkclijkc drukken van het boek uitvoerde (de cigenlijke 
productie) en een uitgcver dcgeiie die het producticproccs initiecrdc, financicrde en 
zorgde voor de (eerste fase van) de distributie van boeken. 
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zullen de belangrijkste drukkers-uitgevers van wiskundige werken en 
wiskundige auteurs (in Zuid en Noord) de revue passeren, evenals de relaties die 
tussen deze groepen bestonden. Ten slotte zal Willem .Tansz Blaeu, die vanuit 
.Amsterdam in beide groepen een belangrijke plaats innam, als illustratie worden 
gebruikt om de specitleke invloed die drukkers-uitgevers op de presentatie en 
verspreiding van wetenschap konden uitoefenen te laten zien. Als wiskundige en 
uitgever (van onder meer wiskundige werken) bevond hij zich op een belangrijk 
kruispunt van de wetenschappelijke infrastructuur. 

Tekst, context en paratext 

Tot aan het einde van de zeventiende eeuw was het (laten) drukken van een 
boek niet de enige manier waarop kennis kon worden overgebracht, het was wel 
de enige manier waarop kennis voor langere tijd - voor een groter, onbekend 
publiek en voor het nageslacht - kon worden bewaard. Een tekst is echter niet 
opeens een boek. Een boek is geen transparant object, maar een boek is 
totstandgekomen. Plaats en tijd van totstandkomen speelden een rol in het 
uiteindelijke product. De politieke. religieuze en economische context bepaalde 
of en hoe een tekst verscheen. Voorwaarden voor een bloeiende 
wetenschappelijke cultuur waren onder meer (onderwijs)instituties en een goede 
wetenschappelijke infrastructuur. Drukkers, uitgevers en boekverkopers waren 
in de vroegmoderne tijd belangrijk, zo niet noodzakelijk voor een goed 
wetenschappelijk klimaat. 

De vorm van een boek speelt evenzeer een rol als de inhoud. Een boek is een 
informatiedrager, waarbij rckening moet worden gehouden met de kwaliteit van 
de drager en de kwaliteit van de informatie. Er is veel te vinden om, onder en 
achter de tekst, hetgeen Gerard Genette met het concept paratext heeft 
aangeduid.* Hieronder vallen bijvoorbeeld typogratle, zetsel, opmaak, 
paginanummers, indexen, frontispices, illustraties, tabellen, opdracht en 
drempeldichten. De paratext was grotendeels het domein van de drukker. De 
auteur speelde een rol bij die totstandkoming, maar niet de enige rol en soms 
zelfs niet de beslissende rol. Een drukker-uitgever-boekverkoper had een grote 
invloed, zeker aangezien er rond 1600 nauwelijks een notie van auteursrecht 
bestond. Privileges voor boeken werden - indien uitgegeven - meestal 
toegekend aan uitgevers en slechts zelden aan auteurs. Het contact tussen een 
drukker en een auteur tijdens het productieproces van een boek kon miniem of 
zelfs afwezig zijn. Een drukker had dus alle mogelijkheid om te standaardiseren, 
modelleren, annoteren en manipuleren. Hij had de mogelijkheid te fijnctioneren 
als 'gatekeeper of knowledge' en had als zodanig veel invloed op de presentatie 
en verspreiding van kennis.' 

G. Genette, Paralexts. Tresholds of interprctulion (Cambridge 1997; T (Franse) druk 
Seuils 1987). 

Zie bijvoorbeeld A. .lohns, 7V;t' nature of the hook. Print ciiul knowledge in the making 
(Chicago 1998). 
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De presentatie van de kennis in een boek bepaalt voor een groot deel de 
receptie van die kennis. Dit moet niet worden vergeten bij de bestudering van de 
(vroegmoderne) wetenschap waar gebruikt wordt gemaakt van (vroegmoderne) 
wetenschappelijke boeken. Boeken en teksten verschillen en niet alleen per 
editie en per exemplaar, maar ook door de tijd heen. 'A book changes by the 
fact it does not change, while the world does' stelde Roger Chartier.'* In de 
eenentwintigste eeuw worden zeventiende-eeuwse boeken anders en door 
anderen gelezen en bestudeerd dan in de zeventiende eeuw zelf Wat in die tijd 
bestsellers en longsellers waren, waren juist niet de boeken met controversiele 
theorieen en nieuwe wetenschap. Dit waren (dus) ook niet de boeken die nu nog 
het meest gewaardeerd, gelezen, beschreven en onderzocht worden. 

Wiskunde-boeken vergeleken 

Voor de productie van wiskundige boeken bekeken en vergeleken kan worden, 
moet eerst duidelijk zijn wat ik versta onder (vroegmoderne) 'wiskunde' en 
'boeken'. Wat betreft de wiskunde houd ik een contemporaine definitie aan 
waarin onder wiskunde alles viel waar geteld, gerekend, gewogen en gemeten 
werd. Dit omvatte zowel de zuivere wiskunde (mathenialica piira) als de 
'gemengde" wiskunde {mathematica mixta), waaronder bijvoorbeeld 
zeevaartkunde. astronomic, landmeetkunde, vestingbouwkunde, optica en 
boekhouden viel. Wiskunde-boeken zijn alle gedrukte boeken waarin dergelijke 
onderwerpen aan bod kwamen. Dit varieerde van rekenboekjes voor 
schoolmeesters en zelfstudie tot geleerde mathematica en astronomic van en 
voor hoogleraren; van herdrukken van eeuwenoude kennis (zoals Euclides" 
meetkunde) tot het in druk openbaar maken van nieuwe, nog niet algemeen 
aanvaarde theorieen (zoals Copernicus' heliocentrisme). 

Ik wil de productie van wiskundige werken in enerzijds Antwerpen en 
anderzijds Amsterdam vergelijken vanaf het midden van de zestiende eeuw tot 
circa de jaren 1640. Als steden waren zij zeker vergelijkbaar: beide waren 
belangrijke centra van handel en zeevaart en beleefden in deze periode grote 
bloei, hoewel Antwerpen na 1585 in verval raakte en Amsterdam ook na 1650 
nog bloei kende. Beide steden wisten het landsbestuur in de buurt. maar niet 
binnen de muren (dat zetelde in Brusscl en Den Haag) en ook de belangrijkste 
universiteit was in beide gevallen elders te vinden (in respectievelijk Leuven en 
Leiden). Beide steden waren centra van de boekproductie en boekhandel. 
Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat in Amsterdam in deze periode in 
absolute aantallen meer boeken geproduceerd werden en dat in Antwerpen in 
verhouding met de rest van het land meer werd gedrukt. In de zestiende eeuw 
vond meer dan twee derde van de totale (Noord- en Zuid-)Nederlandse 
boekproductie plaats in Antwerpen; in de eerste helft van de zeventiende eeuw 

•" R. Chartier gecitccrd in A. Johns, "Science and the book in modem cultural 
hisloriography". Studies in the history and philosophy of scienee 29 (1998) 167-194, 
aldaar 180. 
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werd iets meer dan de helft van alle Noord-Nederlandse boeken in Amsterdam 
gedrukt. Daamaast was in het Noorden vooral Leiden belangrijk als 
universiteitsstad en centrum van boekhandel. Op afstand maar met nog altijd 
substantiele aantallen wiskundige boeken volgden Den Haag. Rotterdam, 
Middelburg en Franeker. 

Ik heb mijn vergelijking kunnen maken op basis van wat Ad Meskens heeft 
gepresenteerd in zijn boek Wiskunde tussen Renaissance en Barok (1994).^ De 
cijfers die Meskens geeft voor de Antwei-pse boekproductie heb ik 
geconfronteerd met mijn eigen (voorlopige) tellingen voor de Noord-
Nederlandse (in het bijzonder de Amsterdamse) situatie. Waar Meskens echter 
de periode 1550-1620 als uitgangspunt heeft genomen, beslaan mijn 
Amsterdamse cijfers de jaren 1580-1640. In de periode voor 1580 werd er daar 
zo goed als geen wiskunde gedrukt; de laatste decennia zijn meegenomen om de 
Amsterdamse groei goed te kunnen laten zien. 

Ondanks enige huiver voor tellende historici zou ik in dit artikel toch graag 
enkele resultaten en conclusies willen presenteren. Dit kan als de mogelijkheden 
en (vooral) beperkingen van de bronnen goed in het cog worden gehouden. Ten 
eerste zijn er altijd meer boeken geweest dan nu nog op te sporen zijn en hoe 
groot de aantallen niet overgeleverde titels zijn blijft gissen. Ik heb 
voomamelijk gewerkt op basis van de Short Title Catalogue, Netherlands 
(STCN), een digitale database met de in Nederland gedrukte boeken tot en met 
de achttiende eeuw.'' Ten tweede zegt 'een titel' niets over het aantal delen, het 
aantal pagina's en het formaat van een boek. Ook over oplagecijfers is in het 
overgrote deel van de gevallen niets bekend. Het is telkens de vraag of een 
algemeen genoemd gemiddelde van 1000 a 1500 exemplaren ook gold voor een 
specifieke categoric boeken.' 

Wiskundige drukken in Zuid en Noord 

In een grafiek leveren de aantallen in Antwerpen en Amsterdam gednikte 
wiskundige boeken het volgende beeld op [figuur 1], waarbij er is geteld per 

A. Meskens, Wiskunde tussen Renaissance en Barok. Aspecten van wiskunde-
beoefening te Antwerpen 1550-1620 (Antwerpen 1994)i.h.b. 193-206. 
*• Te vinden via dc website www.kb.nl ofwww.bibliopolis.nl; de STCN bevat thans ruim 
135.000 titels uit de collecties van bijna alle Nederlandse univcrsiteitsbibliothckcn en 
enkele andere grote bibliothekcn. Dc V'laamsc pendant, de STCV (te vinden op 
www.stcv.be) is minder ver gevorderd, maar blijft ook gestaag groeien. 
' Zie bijvoorbeeld P..I. Verkruijsse, "1585-1725 - Productie - Financiering, oplagen en 
prijzen', in: M. van Delft en H. Bots e.a. ed., Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte 
boek in Nederland (ZwoUe en Den Haag 2003) 81-82 en L. Voct. The golden compa.t.'tes. 
A history and evaluation of the printing and publishing activities of the Officina 
Plantiniana at Antwerp II The management of a printing and publishing house in 
Reiuiissanee and Baroque (Amsterdam 1972) 169-173. Zie ook B.P.M. Dongelmans, 'De 
betekenis van oplage', Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 1 (1994) 181 -201. 

http://www.kb.nl
http://ofwww.bibliopolis.nl
http://www.stcv.be
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periode van telkens vijf jaar. Het is van belang te bedenken dat het drukken van 
wiskunde in Antwerpen niet stopte na 1620. Meskens geeft voor die jaren geen 
gegevens meer, hij verzekert echter dat de productie erg laag blijft.'̂  Het meest 
interessant is de verhouding tussen de aantallen boeken van respectievelijk 
Antwerpen en Amsterdam en de trend die daaruit spreekt. Na 1585 beleeft 
Antwerpen een 'vrije val' om daarvan niet snel te herstellen. Wat opvalt, is dat 
de negatieve trend van de wiskundige boekproductie in Antwerpen al ver voor 
1585 in gang was (in ieder geval vanaf 1550 - met een uitzondering voor de 
periode 1580-1585).'* Ook de groei van Amsterdam begint niet met de grote 
instroom zuiderlingen na 1585, maar al enkele jaren eerder. Voor 1580 werden 
er alleen enkele rekenboekjes gedrukt. De opgaande lijn in Amsterdam wordt 
doorgezet tot zeker het midden van de zeventiende eeuw. 

Figuur I. Aantallen gedrukte wiskundige boeken in Antwerpen (gearceerde 
balk) en Amsterdam (voile balk) (1560-1640). 

Er zijn - afgezien van aantallen - meer interessante verschillen te ontdekken 
tussen de productie van wiskundige werken in de twee steden. Hoewel hier meer 
gedegen onderzoek nodig is, wil ik toch enkele punten aanstippen die een beter 
inzicht in de wiskundebeoefening en de boekproductie van deze tijd mogelijk 
maken. Hierbij moeten echter niet alleen de nodige slagen om de arm gehouden 
worden, ook moet er bedacht worden dat de vergeleken perioden niet precies 
gelijk zijn en dat er in Amsterdam in absolute aantallen meer gedrukt werd. 

Zoals hierboven al bleek, zijn zeer uiteenlopende (sub)disciplines en 
onderwerpen onder het kopje 'wiskunde' te scharen. Het is de moeite waard de 
balkjes in het staafdiagram hierboven naar onderwerpen uit te splitsen. Hoewel 
er veel kritiek mogelijk is op mijn indeling en de weergave, heb ik toch getracht 

' Meskens, Wiskunde tussen Renaissance en Barok, 206. 
'* De Antwerpse uitschieter in de periode 1580-1585 is te danken aan een kort na elkaar 
verschenen groot aantal herdrukken van Frisius' Arithmetica in verschillende talen bij 
verschillende drukkers. Meskens, Wiskunde tussen Renaissance en Barok, 202. 



64 D.H. VAN NETTEN 

de verhoudingen te visualiseren. [figuur 2] Wat direct opvalt, is het grote 
aandeel boeken over navigatie in Amsterdam. Waar zeevaartkundige boeken in 
de Antwerpse totale productie slechts enkele procenten uitmaken, is dat in 
Amsterdam bijna een derde deel. In de zestiende eeuw was dc scheepvaart 
vanuit Antwerpen nog grotendeels regionaal georienteerd. Op het moment dat 
de wereldwijde grote vaart steeds belangrijker werd, werd de Schelde gesloten 
en raakte Antwerpen zijn positie als handelshaven kvvijt. Zowel de auteurs van 
zeemansgidsen en aanverwante werken trokken weg, als ook het publiek voor 
dergelijke boeken. Amsterdam profiteerde hiervan. het werd een van de 
belangrijkste havens van de wereld en de vraag naar boeken over zeevaart en 
atlassen steeg. Amsterdam werd niet alleen een centrum voor handel en 
scheepvaart, maar ook voor het boekwezen, dat mensen die in deze sectoren 
werkzaam waren moest voorzien. Ook binnen de Republiek werden boeken over 
navigatie vooral in Amsterdam geproduceerd, andere steden bleven hierbij ver 
achter. Dit gold bijvoorbeeld niet voor het drukken van rekenboeken, waarvan 
er percentueel in Amsterdam veel minder waren dan in Antwerpen. Deze 
boeken, voornamelijk bedoeld voor het onderwijs. werden in de Noordelijke 
Nederlanden vooral in kleinere centra voor lokaal gebruik gedrukt. 

zeevaart 

tabeilen 

cosmografie \ ^ ^ ^ ^ ^m ^^^^^^^^m cosmografie 

meetkLnde 
' meetkunde in<;tnimenten 

instnimenten in^iruuieriieii 

Figuur 2. Boeken gedrukt in Antwerpen 1550-1620 (links) en Amsterdam 1550-
1640 (rechts) uitgesplitst naar onderwerp. 

Voor Antwerpen had het zin onderwerpen te splitsen en te kijken naar de 
situatie voor en na 1585.'" Een dergelijke cesuur is er voor Amsterdam in deze 
periode niet tc vinden. De Alteratic vond plaats voor 1580; de bestandstroebelen 
in het tweede decennium van dc zeventiende eeuw lijken op de wiskundige 
boekproductie geen invloed te hebben gehad. Over sommige onderweipen 
werden in elke periode van vijf jaar enkele boeken geproduceerd en daar bleef 
het bij (rekenboeken, boeken over meetkunde en instrumenten). De productie 
van boeken over andere, meer geleerde, onderweipen (astronomic, architectuur) 
steeg snel. Bij atlassen en zeemansgidsen is meer schommeling in aantallen, 
vaak zijn er clusters van drukken binnen een of enkele jaren te zien. Dit wordt 
veroorzaakt doordat deze boeken vaak tegelijk in meerdere talen en cdities 

'" Meskens. Wiskunde tu.ssen Renaissance en Barok. 205-206. 
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werden uitgegeven, en werd versterkt doordat concurrenten daar direct op 
reageerden met hun eigen edities. 

Meskens ditTerentieert de in Antwerpen geproduceerde boeken ook naar taal, 
maar trekt vervolgens weinig conclusies. Zijns inziens zou de gebruikte taal 
meer afhangen van het sociaal milieu van de auteur dan van het beoogde 
publiek." Hoewel niet te ontkennen is dat het sociaal milieu waar de auteur uit 
afkomstig was bepaalde in welke taal of talen hij mogelijk kon schrijven. ligt 
het toch meer voor de hand aan te nemen dat zijn uiteindelijke keiize van taal 
voomamelijk werd ingegeven door het publiek dat de auteur en/of uitgever 
beoogde. Rekenboekjes waren meestal in het Nederlands, geleerde werken over 
astronomic meestal in het Latijn; hier ligt weinig anders dan een verschil in 
publiek aan ten grondslag. In Amsterdam werd er in totaal veel meer dan in 
Antwerpen in het Nederlands gedrukt. Terwijl bijna de helft van de 
geproduceerde wiskunde-boeken in het Noorden in de landstaal verscheen, was 
dat in Antwerpen 1550-1620 minder dan een kwart. De ontwikkeling in de tijd 
is echter veel minder dan de verschillen per onderwerpen. Het grote percentage 
Amsterdamse dmkken in het Nederlands is voor een groot deel te verklaren 
doordat zeevaartkundige drukken veelal in die taal werden geproduceerd. Toch 
heeft ook het feit dat het onderwijs in tegenstelling tot in de Zuidelijke 
Nederlanden minder in het Latijn gebeurde een rol gespeeld. Sommige boeken, 
zoals atlassen en boeken over architectuur en fortificatie verschenen vaak 
(tegelijkertijd) in meerdere talen en (dus) voor een breed publiek. 

Het is duidelijk dat dergelijk onderzoek - tcllen en analyseren van gedrukte 
boeken - met tegenwoordig bcschikbare bronnen als de STCN goed uitvoerbaar 
is en nieuwe perspectieven op de historische praktijk mogelijk maakt. Een 
zelfde methode toegepast op de wiskundige boekproductie in een andere stad is 
zeker de moeite waard, en zal dan waarschijnlijk heel andere resultaten 
opleveren. In Leiden bijvoorbeeld, ook een centrum van boekhandel, dat geen 
belangrijke haven had maar wel een universiteit en vele geleerden binnen zijn 
muren, zullen andere onderwerpen en talen de boventoon hebben gevoerd. 

Wiskundige drukkers in Zuid en Noord 

Voordat een tekst als boek in de maatschappij kon functioneren waren 
dmkkers en uitgevers nodig. Dit waren concrete mensen die concrete invloed 
uitoefenden op de werken die zij produceerden. Wie waren zij? In het Zuiden 
komen we eerst bij Christoffel Plantin en zijn opvolgers de Moretussen. Zij 
gelden als de belangrijkste drukkers van Antwerpen, die ook (maar niet 
opvallend veel) wiskundige werken hebben geproduceerd. Zij zijn vooral 
interessant aangezien het archief van de Officina Plantiniana in zijn geheel 
bewaard is gebleven, zodat onder meer productiekosten, handelscontacten, 

Meskens, Wiskunde tussen Renaissance en Barok, 205. 
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verkoopprijzen, oplagecijfers en correspondentie zijn na te gaan.'" Meskens 
noemt in zijn boek Gilles Coppens van Diest 'de drukker bij uitstek van 
wiskundig werk' in Antwerpen, vooral in de periode voor Plantin.'' Coppens 
van Diest drukte veel rekenboekjes, maar ook belangrijke geografische werken 
en over architectuur. Hij produceerde veel werk voor andere uitgevers. Andere 
dmkkers-uitgevers in de Zuidelijke Nederlanden die veel wiskundige werken 
hebben geproduceerd zijn Bellerus, Verwithagen en Van Waesberghe. Jan van 
Waesberghe trok na 1585 naar het Noorden en vestigde zich in Rotterdam. 

Hij was niet de enige boekdrukker uit de Zuidelijke Nederlanden die vertrok. 
Ook in Amsterdam waren drukkers met Zuid-Nederlandse wortels te vinden. 
Wat betreft de wiskundige werken moet eerst Cornells Claesz genoemd worden. 
Hij was vooral een maritiem drukker en specialiseerde zich in zee-atlassen, 
reisverhalen en aanverwante zaken. De belangrijke drakkersfamilie Hondius, 
die veel geografische werken drukte, was eveneens uit het Zuiden afkomstig. De 
Hondiussen (deels in Amsterdam en deels in Den Haag werkzaam) werkten veel 
samen met Johannes Janssonius, wiens vader uit Arnhem kwam. Janssonius 
bouwde in Amsterdam een uitgebreid uitgeversfonds op, waarin de wiskunde 
een belangrijke plaats innam. Alle onderwerpen waren daarin 
vertegenwoordigd, het zwaartepunt lag bij atlassen, zeevaartgidsen en werken 
over architectuur en fortificatie. 

Willem Jansz Blaeu was net als Janssonius een van de eerste niet uit het 
Zuiden afkomstige, grote drukkers in de Republiek en ook hij richtte zich in het 
bijzonder op de mathematische wetenschappen. Inhoudelijk kan zijn fonds deels 
worden gezien als een voortzetting van het werk van Comelis Claesz. Blaeu 
kocht veel op veiling na Claesz' dood (1609).''* Vervolgens bouwde Blaeu zijn 
eigen fonds op, vaak met Janssonius-Hondius als belangrijkste concurrenten. De 
drukkerijen-winkels van Blaeu en Janssonius waren naast elkaar te vinden aan 
de Amsterdamse haven. Ook bij Blaeu lag de nadruk op de productie van 
zeemansgidsen en atlassen (vooral aan het eind van de door mij onderzochte 
periode). Daamaast drukte hij relatief veel geleerde astronomic, waaronder een 
editie van Copernicus' De revolutionibus. Verder zijn er ook boeken over 
landmeetkunde, instmmenten, globes, architectuur en fortificatie met Blaeu's 
naam op de titelpagina te vinden. In absolute aantallen en wat betreft het belang 
in zijn fonds is hij voor deze periode als de belangrijkste drukker van wiskunde 
in de Republiek te beschouwen. 

Meskens noemt het drukken van wiskunde een specialisatie, vooral omdat er 
bepaalde leftertypen nodig zijn (doorstreepte en omcirkelde cijfers 

'" Zie L. Voct, The golden compasses 1 en II (1969-1972). 
' ' Meskens, Wiskunde tussen Renaissance en Barok, 197-198. 
'•* J. Belonje en l.H. van Eeghen, 'Dc familie van de drukker Jan Willemsz [sic!] Blaeu in 
Alkmaar en Amsterdam', Amstelodamum 64 (1972) 75-93, aldaar 81-83 en B. van Selm, 
Een menighte treffelijcke boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de 
zeventiende eeuw (Utrecht 1987) 251-253, 307. 
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bijvoorbeeld), die niet alle drukkers in voorraad hadden.'' Toch meldt Meskens 
ook dat veel dmkkers in Antwerpen maar een of enkele wiskunde-boekjes 
produceerden. Dat is ook te zien in Amsterdam: er zijn vele drukkers die wel 
een keer iets wiskundigs drukten, maar zich daamaast aan vele andere genres 
waagden. En zelfs bij grote wiskundige drukkers als Janssonius en Blaeu nam 
de wiskunde niet meer dan een vijfde deel van hun fonds in beslag.' 
Specialisatie wil zeggen 'het zich in het bijzonder toeleggen op' en dat is 
eigenlijk nergens te zien. In die zin zijn alleen enkele kleinere drukkers 
gespecialiseerd, maar hun totale aantallen titels zijn zeer beperkt en vaak gaven 
zij slechts werk van een auteur uit. Bijna alle dmkkers-uitgevers hidden zich 
met veel meer bezig dan alleen wiskunde of zelfs wetenschap. Brede fondsen 
waren, in ieder geval in de eerste helft van de zeventiende eeuw, de standaard. 

Wiskundige auteurs en hun drukkers-uitgevers 

Voor de auteurs van de wiskundige boeken is een vergelijkbare beschrijving te 
geven als in de vorige paragraaf over drukkers-uitgevers is gedaan. Een 
opsomming bekende en minder bekende namen van mathematici is hier echter 
geenszins mijn bedoeling. De namen van deze mensen (lees: mannen) zijn ook 
elders wel te vinden.'' Wat vooral niet uit het oog moet worden verloren, is dat 
de publicerende wiskundigen een zeer heterogene groep vomiden, varierend van 
rekenmeesters tot hoogleraren; jezuTeten (in het Zuiden); landmeters, ingenieurs 
en cartografen. Eenheid in status en rijkdom zijn evenmin te ontdekken als 
eenduidige religieuze of politieke sympathieen. 

Het is de vraag of het ook hier - net als bij de hierboven bestudeerde 
drukkers - voomamelijk zuiderlingen waren die de toon aangaven en de 
'opbouw' verzorgden. Kwamen veel van de belangrijkste wiskundigen van de 
Republiek ook uit het Zuiden? Dit lijkt op te gaan voor de rekenmeesters. Veel 
van hen kwamen uit de Zuidelijke Nederlanden en zetten in het Noorden hun 
lessen voort. Er lijkt weinig verschil in hun situatie voor en na de emigratie en 
ook weinig verschil met de situatie van de uit het Noorden zelf afkomstige 
rekenmeesters. In de door hen geschreven boeken is weinig ontwikkeling te 
zien. Ingenieurs-wiskundigen vonden vaak emplooi in het Staatse leger, zij 
publiceerden veel, vooral over vestingbouwkunde en architectuur. De 
belangrijkste namen op dit gebied zijn Samuel Marolois en Albert Girard, die 
beiden uit Frankrijk waren gevlucht. Simon Stevin (uit Brugge) wordt vaak 
aangehaald als een eerst in het Zuiden actieve wiskundige, die vervolgens in het 

' Meskens, Wiskunde tussen Renaissance en Barok, 197. 
" Dat wil zeggen een vijfde deel van het aantal geproduceerde titels, hoewel er over 
oplagen weinig gezegd kan worden (zie noot 8), is het niet aannemelijk dat percentages 
dan hoger zullen worden. 
'' Zie bijvoorbeeld K. van Berkel, A. van Hclden en L.C. Palm, A histoiy of science in 
the Netherlands. Survey, themes and reference (Leiden 1999) en R. Halleux, C. Opsomer 
en J. Vandersmissen ed., Geschiedenis van de wetenschappen in Belgie. Van de oudheid 
to?/«/5(Brussel 1998). 
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Noorden een belangrijke rol op dat vlak speelde (in dienst van prins Maurits). 
Dit voorbeeld staat echter tamelijk op zichzelf 

Van de astronomic- en wiskunde-hoogleraren in de Republiek kwam alleen 
Mulerius (aan de universiteit van Groningen) uit het Zuiden; Snellius 
(universiteit Leiden), Hortensius (athenaeum Amsterdam) en Metius 
(universiteit Franeker) waren van Hollandse geboorte. Opvallend is dat de 
meeste cartografen weer wel grotendeels uit het Zuiden afkomstig waren. 
Hondius is al als drukker genoemd, maar hij maakte ook kaarten. De schrijvers 
van zeemansgidsen waren daarentegen Hollanders en Friezen: Willem Barentsz, 
Lucas Jansz Waghenaer en Willem Jansz Blaeu. Ook hier vormt Blaeu een 
uitzondering, hij was - in tegenstelling tot Barentsz en Waghenaer - niet uit de 
praktijk afkomstig, hij was geen zeeman. 

Willem Blaeu neemt bij de wiskundige auteurs een opvallende plaats in. Niet 
alleen als drukker produceerde hij (relatief en absoluut) veel wiskundige 
boeken, ook als auteur behoorde hij bij de belangrijkste van de Republiek. Blaeu 
publiceerde vooral over zeevaart, daarnaast maakte hij kaarten, atlassen en 
globes, waar hij handleidingen bij schreef 

Wat waren de relaties tussen auteurs en drukkers-uitgevers? Drukkers en 
uitgevers waren ambachtslieden en onderncmers, zij moestcn geld verdienen 
aan hun product. Dat gold niet of in veel mindere mate voor de wiskundigen 
zelf. In sommige gevallen bracht een opdracht in een boek een beloning met 
zich mee, in andere gevallen kwamen hun inkomsten (ook) elders vandaan 
(bijvoorbeeld als hoogleraar, arts of militair). Dmkkers en uitgevers haiidelden 
voomamelijk uit pragmatische en commerciele motieven. Het drukken van een 
boek waar een uitgever geen brood in zag was alleen mogelijk als de auteur (of 
een mecenas) zelfde financien meebracht. De relatie tussen een auteur enerzijds 
en een drukker-uitgever anderzijds is niet het boek; het boek is het product van 
die relatie. Daarbij is het boek voor hedendaagse historici de bron om die 
relaties te ontdekken. 

Wat betreft Antwerpen heb ik weinig gegevens over de relaties tussen auteurs 
en uitgevers. Het lijkt crop dat in grote lijnen geldt wat ik voor de Republiek 
heb gevonden, namelijk dat er weinig 'trouw' is van auteurs aan bepaalde 
uitgevers. Daamaast zijn er zo goed als geen overeenkomsten te vinden tussen 
uitgevers en 'hun' auteurs of auteurs en 'hun' drukkers. bijvoorbeeld wat betreft 
religieuze of politieke voorkeur. Soms is er regionale samenhang te zien: 
Middelburgse drukkers drukten Zeeuwse auteurs. Groninger drukkers Groninger 
wiskundigen en dit gold eveneens voor Franeker. Maar (zeker de grote) 
drukkers uit Amsterdam drukten werk van veel verschillende auteurs. van 
bijvoorbeeld hoogleraren uit Leiden, maar ook uit Franeker en Groningen, die 
voor sommige werken dus verder keken dan hun provincie groot was. Meestal 
kwamen auteurs met een manuscript naar een uitgever. Metius bijvoorbeeld, liet 
veel drukken bij de academiedrukker in zijn eigen Franeker; in enkele gevallen 
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ging hij echter met een grote Amsterdamse of Leidse uitgever in zee - die had 
een groter distributienetwerk. 

Dmkkers-uitgevers en auteurs werkten op verschillende manieren intensiever 
samen. Geleerden werkten bijvoorbeeld als corrector in een drukkerij. Daarnaast 
waren er geleerden die zelf een drukkerij opzetten; Apianus wcrkte in de jaren 
1530 in Ingolstadt als hoogleraar astronomic en drukker; een halve eeuw later 
had de astronoom Tycho Brahe op het Deense eiland Hven zijn eigen dmkkerij. 

Blaeu en Blaeu-drukken 

Willem Jansz Blaeu verpersoonlijkt op een zelfde manier als bijvoorbeeld 
Tycho de samenwerking tussen drukkers en geleerden. In de Republiek zijn er 
een aantal andere voorbeelden van wiskundigen tc vinden die hun eigen werk 
uitgaven, dit waren meest rekenmeesters die hun werk op eigen kosten lieten 
drukken. Hondius gaf wel werk van zichzelf en anderen uit, maar hij was vooral 
cartograaf Blaeu is ook vooral hekend als cartograaf maar hij ging verder dan 
de hiervoor genoemde voorbeelden en produceerde werk van meer dan tien 
andere mathematici. Blaeu is dus zeker niet representatief, maar wel dc moeite 
waard om beter te bestuderen. Niet op maar zelfs als kruispunt van de 
wetenschappelijke infrastructuur van zijn tijd. 

Figuur 3. Willem Jansz Blaeu. 
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Willem Blaeu werd geboren in Alkmaar in 1571.'^ Zijn familie had een 
positie in de haringhandel voor hem in gedachten, maar hij was meer 
geinteresseerd in de wiskunde. Hij werkte en leerde een half jaar bij de al eerder 
genoemde Tycho Brahe in Denemarken. Blaeu hield zich daar bezig met het 
doen van observaties en het maken van kaarten en instrumenten. Het is jammer 
dat er zo weinig informatie over deze periode is. Het halve jaar slechts dat Blaeu 
bij Tycho doorbracht, was zeer bepalend voor zijn verdere carriere. Aan het eind 
van de jaren negentig vestigde Blaeu in Amsterdam 'Op 't Water' (het 
tegenwoordige Damrak, toen aan de haven) een winkel waar hij kaarten, globes 
en instmmenten voor zeevaart en wetenschap verkocht, die hij voor het 
merendeel zelf maakte. Vanaf 1608 had hij een dmkpers en volgden er vele 
boeken op vele terreinen. Bij Blaeu's dood in 1638 was zijn drukkerij een van 
de grootste van de Republiek. 

Zoals hierboven vermeld had ook Blaeu een breed fonds, waarin de wiskunde 
zo'n twintig procent innam. Verder produceerde hij werk van alle grote 
Nederlandse dichters van zijn tijd, klassieke werken op klein formaat en werken 
op andere wetenschapsgebieden: medisch, juridisch, historisch, politick. Hij 
drukte relatief weinig religieuze werken, waaronder wel een aantal katholieke 
werken. Dit laatste deed hij echter onder een Keuls schuiladres, wat weer een 
aanwijzing is dat hij commerciele, economische motieven in zijn bedrijf liet 
prevaleren. Wat betreft wiskunde drukte hij allerhande onderwerpen, die 
hierboven al aan de orde zijn gekomen. 

Gedurende zijn leven werd Blaeu steeds meer ondememer en minder 
wetenschapper. Mogelijk heeft hij niet alleen het idee voor het opzetten van een 
eigen drukkerij (om in eerste instantie zijn eigen werk te drukken) van zijn 
leermeester Tycho overgenomen, maar hem ook meer algemeen als astronoom-
ondememer nagevolgd. Blaeu's sociale milieu veranderde en hij bevond zich 
later in zijn leven nauwelijks meer in kringen van zeelieden. Het percentage 
mathematisch werk in zijn fonds nam gedurende de eerste decennia van de 
zeventiende eeuw ook af Dit zette door onder zijn zoon Joan, die vooral regent 
was en bezig met de productie van de Grote atlas.'^ Blaeu sr. bleef echter wel 

'** Over Blaeu is veel geschreven waarbij echter het overgrote deel vanuit een vrij 
eenzijdig cartografisch perspectief. De belangrijkste monografieen zijn P.J.H. Baudot, 
Leven en werken van Willem Jansz. Blaeu (Utrecht 1871); J. Keuning, Willem Jansz. 
Blaeu: a biography and history of his work as a cartographer and publisher, M. 
Donkersloot-dc Vrij ed. (Amsterdam 1973); H. de La Fontaine Vcrvvey, Uit de wereld 
van het boek III In en om de 'Veigulde Sonnewyser' (Amsterdam 1979) en Marijke 
Donkersloot-de Vrij, Drie generaties Blaeu. .Amsterdamse carlografie en boekdrukkunst 
in de zeventiende eeuw (Amsterdam en Zutphen 1992). 
'*' Vgl. W. Schmitz, 'Der Kolner Buchdruck und seine Beziehungen nach Amsterdam am 
Beispiel des Cornelius von Egmondt und der Blaeu. Ein Beitrag auch zur 
Druckeridentifizierung tlir das 17. Jahrhundert". Wolfenbiitteler Barock-Nachrichten 24 
(1997)341-372. 
^̂  De Atlas maior verscheen voor het eerst in 1662. Er zijn verscheidene 
(deel)hcrdrukken van, waarvan dc laatste (Keulen 2005) zeker de moeite van het 
vermelden waard is. 
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betrokken bij de ontwikkelingen in de natuurwetenschap van zijn tijd, een 
voorbeeld is het feit dat hij zitting had in commissies om oplossingen voor het 
problcem van de lengtevinding op zee te beoordelen."' Andere voorbeelden zijn 
te vinden in de boeken die hij drukte en uitgaf: bij de werken over wiskundige 
onderwerpen is steeds een expliciete bemoeienis van deze drukker te vinden. 
Enkele hiervan zal ik in het resterende deel van dit artikel aangeven, om de 
invloed van een dmkker-uitgever als Blaeu te illustreren en te concretiseren. 

In 1617 produceerde Blaeu de derde editie van Copernicus' boek De 
revolidionibtis (dat in 1543 voor het eerst was verschenen)."^ De bewerker was 
de Groninger hoogleraar Mulerius, die zelf niet overtuigd was van Copemicus' 
gelijk. De verbeteringen in deze druk ten opzichte van de vorige twee worden 
vaak toegeschreven aan Mulerius; zij zijn echter voor een belangrijk deel niet 
tekstueel maar om de tekst heen te vinden; in de paratext, in zaken waar Blaeu 
(als drukker) verantwoordelijk voor was, zoals opmaak en illustraties.'^ Op de 
achterzijde van de titelpagina is een tekst te vinden van de drukker aan de lezer 
waarin Blaeu een opmerking maakt over het (ten opzichte van de vorige edities) 
gewijzigde formaat. Dit heeft enerzijds commerciele redenen: het boek kan in 
dit formaat gebonden worden met ander werk van Mulerius, dat Blaeu ook 
verkocht. Anderzijds laat Blaeu hier zijn actieve bemoeienis zien. 

In 1634 schreef, dmkte en publiceerde Blaeu een boek over het gebruik van 
globes: Tweevoudigh onderwiis van de hemelsehe en aerdsche globen. Het een 
na de meyning van Ptolemaeus met een vasten aerdkloot: het ander na de 
natuerlijcke stelling van N. Copernicus met een loopenden aerdkloot [figuur 4]. 
Dat Blaeu zowel Ptolemaeus' als Copemicus' systeem behanddde is wel 
gebruikt om aan te tonen dat Blaeu zelf geen keuze maakte, maar die aan zijn 
lezers overliet. Dit argument is gemakkelijk te weerleggen door slechts naar de 
titel te kijken. Het verschil tussen 'mening' en 'natuurlijke stelling' zegt genoeg. 
Wie nog niet overtuigd is, leze de inleiding tot de lezer. Daar steh Blaeu 
expliciet dat, ' . . . de stellingh des hemelloops met een loopenden Aerdkloot, 
gelijckformich is met het gene in de natuer bestaet . . . ' , maar dat hij er in dat 
boek niet verder op in gaat aangezien anderen dat al elders gedaan hebben. 

" De belangrijkste is de commissie van 1636-1638 om de plannen van Galilei te 
beoordelen. Zie hiervoor C. de Waard ed.. Journal lenu par Isaac Bceckman de 1604 d 
1634 IV Supplement (Den Haag 1953); K. van Berkel, 'Alexandrie aan de Amstel? De 
illusies van Martinus Hortensius (1605-1639), eerste hoogleraar in de wiskunde in 
Amsterdam', in; E.O.G. Haitsma Mulier ed., .Athenaeum Illustre. Elf studies over de 
Amsterdamse Doorluchtige School. 1632-1877 (Amsterdam 1997) 201-225 en G. 
Vanpaemel, 'Science disdained. Galileo and the problem of longitude", in: C.S. Maffioli 
en L.C. Palm ed., Italian scientists in the Low Countries in the XVIIth and XVlIlth 
centuries (Amsterdam 1989) 111-129. 
"" N. Copemicus, Astronomia instaurata. libri sex comprehensa. qui de revolutionibus 
orhium coelestium inscribuntur, N. Mulerius ed. (Amsterdam 1617). 
" Zie verder D.H. van Netten, 'Herstelde astronomie. De laatste vroege editie van 
Copemicus' De Revolutionibus (Amsterdam 1617) en de rol van Mulerius en Blaeu', 
Gewina 29 (2006) 67-80. 
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T %V E E ? O V D I G 11 

N D E R W I I s 
l^m dc Hcmclllhc en Acrdlche Globen; 

H e t ecQ 

N.1 de meyning ran P T O i. E M E V S 

met ccn vaftcn Aerdkloot j 
Hot ander 

fade Natuerl i jcke ftclling van N. C O P E R N I C V S 

met ccn loopenden Aerdkloot: 

Befihrn'tn door W i c L E M I. BL AEv , 

£ B ftvttftit Hit de Clfbtn en Sfhtsien hy hem Hytjtgn'ix, 

T' A M S T E B. D * '^*' 

ffer Drukkerye van I « A N B L A B V. 
C 1 3 I 3 C X 1-- '•• I '• 

Figuur 4. Titelpagina Tweevoudigh onderwiis. Origineel in de 
Universiteitsbibliotheek Groningen. 

In een boekje met geometrische tabellen door Frans van Schooten sr. is aan 
het eind ook een stukje tekst van de drukker te vinden. Hier wordt gesteld, 
hoogstwaarschijnlijk door Blaeu zelf. dat 'Nae het drucken de.ser tafelen ... men 
die met groote vlijt en opmercken weder nae-ghelesen [heeft], ... en niet 
eenighe faute daer in connen vinden; waer toe de ghebruyckers hun vastelijck 
moghen verlaten.' Blaeu kon zelf als corrector van dit soort werken optreden. 
Dat deed hij onder meer bij werk van de al eerder genoemde Metius, wiens werk 
Blaeu ook redigeerde. Wiskundigen werkten graag met hem samen om zijn 
kennis van zaken. 
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Ten slotte 

Blaeu had kennis van zaken en mogelijkheden en hij gebmikte die. Zodoende 
was hij in staat om invloed uit te oefenen op de verspreiding van de wetenschap 
door middel van boeken. Hij had een belangrijke positie in de wetenschap en 
droeg bij aan vorm en inhoud van de boeken die in zijn dmkkerij geproduceerd 
werden. Hij is de moeite waard te bestuderen, ook (of zelfs: juist) het niet-
cartografische deel van zijn werkzaamheden, dat tot nog toe nog weinig 
aandacht heeft gehad. 

Blaeu was als Hollander een uitzondering in het vroeg-zeventiende-eeuwse 
drukkerslandschap van de Republiek, waar vooral drukkers-uitgevers uit de 
Zuidelijke Nederlanden zorgden voor een snelle opbouw van de 
wetenschappelijke infrastructuur. Blaeu's positie was daarnaast bijzonder 
aangezien hij niet alleen drukker maar ook zelf wiskundige was. Willem Blaeu 
past in de traditie van zestiende-eeuwse gcleerde(n)-dmkkers als Aldus 
Manutius in Venetie. Robert Estienne in Parijs en Christoffel Plantin in 
Antwerpen. Met als grote verschil dat Blaeu niet zoals de humanisten vooral 
bezig was met letterkunde, maar wel met andere wetenschap: namelijk de 
natuurwetenschap die juist in die tijd opkwam. Daarin speelde Blaeu een actieve 
rol, bijvoorbeeld in de verspreiding van het copcrnicanisme. 

In tegenstelling tot de drukkers bleken de auteurs van wiskunde in de jonge 
Republiek veel minder uit het Zuiden afkomstig. Rekenmeesters vormden hier 
deels een uitzondering op, zij waren echter wel belangrijk voor de 
wetenschappelijke cultuur, maar minder voor de wetenschappelijke 
ontwikkeling. De zuidelijke traditie van cartografle (Mercator) werd in 
Amsterdam voortgezet door de zuiderlingen Claesz en Hondius. Blaeu voegde 
zich daarbij, of eigenlijk daartcgcn. De .Amsterdamse nadruk op zeevaart en zee-
atlassen was typisch Hollands, en kon ook pas ontstaan door de expandercnde 
vloot en wereldwijde reizen van de Nederlanders. Dit in tegenstelling tot de 
situatie in Antwerpen, waar de Schelde was gesloten. Doordat de scheepvaart 
steeds belangrijker werd, de reizen langer en de bestemmingen verder 
ontstonden ook nieuwe problemen en uitdagingen zoals de behoette aan betere 
waarnemingen en tabellen en het probleem van de lengtevinding op zee. Dit 
probleem werd toen niet opgclost, maar zorgde wel voor een stroom publicaties. 
Boeken met nieuwe theorieen in de wiskunde en astronomie \crschenen. Het is 
niet zo dat er in de Zuidelijke Nederlanden geen aanhangers of lezers van 
Copernicus, Galilei en later Descartes waren; de boeken van deze grootheden in 
de geschiedenis van de wetenschap werden daar echter niet gedrukt of herdrukt. 
Dat was wel mogelijk en gebeurde in de Republiek. 

De cultuur is bepalend voor wat er geschreven werd en wat er gedmkt, 
uitgegeven en verkocht werd. Dat laatste bepaalde (mode) de verspreiding van 
kennis en wat daar verder mee gedaan werd. Drukkers en uitgevers waren hierin 
van belang en zelfs noodzakelijk. Hun invloed is moeilijk te overschatten, 
invloed die zowel belemmerend als stimulerend kon zijn. Het is van belang deze 
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invloed te onderkennen en er rekening mee te houden bij onderzoek naar de 
vroegmoderne wetenschap. Daamaast kan die invloed en de rol van drukkers-
uitgevers in de presentatie en verspreiding van wetenschap ook zelf onderwerp 
van onderzoek worden. De voorbeelden uit het werk van Willem Blaeu 
hierboven laten dat zien. 


