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NEDERLANDSE BOEKVERKOPERS OP DE BUCHMESSE 
TE LEIPZIG IN DE ACHTTIENDE EEUW1 

 

RIETJE VAN VLIET 

 

In 1769 maakte de Leidse boekverkoper Samuel Luchtmans een handelsreis naar Duitsland. 
Gedurende die tocht, die langs Leipzig, Dresden en Berlijn voerde, wijdde hij in zijn dagboek 
slechts enkele woorden aan zijn bezoek aan de Buchmesse te Leipzig. Veel meer aandacht 
schonk hij aan zijn visites aan zijn Duitse confraters en zijn ontmoetingen met geleerde au-
teurs, maar we worden helaas niet wijzer over de zakelijke gesprekken die hij met hen voer-
de. Vond Luchtmans het dagboek geen geschikt medium om er gespreksnotities in op te 
nemen of had de reis meer het karakter van een vakantietocht en werd er inderdaad alleen 
maar gegeten, gebabbeld en gespelevaard? Hoe het ook zij, het is jammer dat het dagboek 
slechts een tipje van de sluier oplicht over Luchtmans’ netwerk in Duitsland en niets onthult 
over zijn zakelijke bezigheden daar, noch over het reilen en zeilen op de Buchmesse te Leip-
zig.2 

Terwijl in Duitsland veel literatuur over de Buchmesse te Frankfort en Leipzig voorhanden is, 
is er in Nederland nauwelijks over geschreven. Wel wordt aan deze beurzen gerefereerd 
wanneer de internationale positie van de Nederlandse boekhandel in de achttiende eeuw ter 
sprake komt. Hollandse boekverkopers zouden er een dominante rol hebben gespeeld, zo-
zeer zelfs dat de lokale boekverkopers uit concurrentieoverwegingen geprobeerd hebben 
hen op enigerlei manier dwars te zitten.3 In dit artikel komt deze anti-Nederlandse houding 
onder de Duitse boekverkopers slechts zijdelings ter sprake. Ook bij de verschuiving van het 
belang van de Frankforter Buchmesse naar die van Leipzig wordt slechts kort stilgestaan. 
Het accent zal hier liggen op de Buchmesse te Leipzig. Beschreven wordt hoe het er daad-
werkelijk toeging en wat de positie van de Nederlandse boekverkopers was op deze beurs. 
Vragen als hoe het de individuele boekverkopers daar verging, wat zij precies verhandelden 
en hoe zij zich staande hielden in het verre Leipzig, worden in dit artikel niet of nauwelijks 
beantwoord. Dit artikel moet dan ook gezien worden als een verkenning; vervolgonderzoek 
in Leipzig bijvoorbeeld is noodzakelijk. 

Belangrijke vraag is in hoeverre de Nederlandse boekverkopers inderdaad in Frankfort en – 
met name – Leipzig aanwezig waren. I.H. van Eeghen uitte reeds in haar ‘magnum opus’ 
over de Amsterdamse boekhandel haar twijfels over de grote drommen boekverkopers die 
naar Leipzig afgereisd zouden zijn. Ze signaleerde een groot aantal uitgaven uit de Repu-

                                                
1 Met dank aan André Hanou en Paul Hoftijzer, die eerdere versies van dit artikel van kritisch commentaar heb-
ben voorzien. 
2 J. van Waterschoot, ‘Samuel Luchtmans, een reislustig boekhandelaar’, in: De Boekenwereld 15 (1998/1999), 
298-306. 
3 Over de Hollanders op de Leipziger Buchmesse twee nog altijd zeer lezenswaardige artikelen van A. Kirchhoff: 
‘Der ausländische Buchhandel in Leipzig im 18. Jahrhundert’, in: Archiv für Geschichte des deutschen Buchhan-
dels 14 (1891), 155-182; en ‘Der Zeitpunkt des Wegbleibens der Holländer von der Leipziger Messe’, in: idem 17 
(1894), 363-365. Van Eeghens uitspraken over dit onderwerp (zie noot 4) zijn gebaseerd op de artikelen van Kirch-
hoff. 
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bliek die in de loop van de achttiende eeuw in Leipzig verhandeld werden, maar ‘wie ze 
meebracht, blijkt niet.’4 Edwin van Meerkerk gaat een stap verder en suggereert in zijn recen-
te studie over Henri du Sauzet dat boekverkopers – en zeker de grotere boekhandelshuizen 
– regelmatig de Duitse Buchmessen bezochten.5 Ook Paul Hoftijzer gaat van deze veronder-
stelling uit, namelijk daar waar hij op basis van het aantal vermeldingen van fondstitels van 
Pieter van der Aa in de Messecatalogi van de jaren 1686 tot 1692 concludeert dat deze een 
regelmatig geziene gast was op de Buchmesse van Frankfort.6 Zijn bron is Codex nundinari-
us Germaniae literatae bisecularis van G. Schwetschke, een werk waarin alle titels uit de 
Frankforter en Leipziger Messecatalogi zijn geteld en gecategoriseerd per land en per uitge-
ver.7 Uit deze tellingen kon H. Laeven in een artikel over beide Buchmessen afleiden dat de 
Hollandse boekverkopers zich gedurende de zeventiende en een groot deel van de achttien-
de eeuw in de catalogi frequent presenteerden, maar helaas laat hij zijn lezers in het onge-
wisse over de fysieke aanwezigheid van de Hollanders op de beurs. Toch zijn de conclusies 
van Laeven op basis van Schwetschkes telwerk veelzeggend. Zo worden in de catalogi van 
1660 tot 1670 maar liefst 210 Nederlandse boekverkopers vermeld met in totaal 727 titels, 
tegenover ‘slechts’ 42 boekverkopers met 470 titels tussen 1740 en 1750.8 Hoewel Schwet-
schkes kwantitatieve onderzoek bruikbaar materiaal bevat, valt er wel wat af te dingen op de 
conclusies die eruit getrokken zijn. Over de Messecatalogi en andere bronnen om aard en 
omvang van de Nederlands-Duitse boekhandelsbetrekkingen te kunnen vaststellen, gaat het 
laatste deel van dit artikel. 

 

DE MESSE TE LEIPZIG 
In het midden van de achttiende eeuw telde Leipzig, gelegen in het keurvorstendom Saksen, 
aan een zijrivier van de Elbe, 32.400 inwoners. Door de aanwezigheid van een universiteit 
bevonden zich onder de bevolking vele studenten en geleerden. Ook herbergde de stad een 
aanzienlijk aantal privaatdocenten, huisleraren, publicisten, journalisten, redacteuren, docto-
ren en andere burgers die de kunsten en wetenschappen een warm hart toedroegen. Dit 
gegeven, gecombineerd met een bloeiende lokale boekhandel, zorgde ervoor dat Leipzig ten 
tijde van de Verlichting kon uitgroeien tot de intellectuele stapelmarkt van Europa.9 Uiteraard 
heeft het feit dat de stad het rijksprivilege had om drie algemene handelsbeurzen per jaar te 
houden, daar ook toe bijgedragen. Twee ervan waren in binnen- en buitenland beroemd: de 
voor- en de najaarsbeurs (Jubilate- of Ostermesse, en de Michaelismesse).10 Er was ook 
nog een nieuwjaarsbeurs, die op de zondag na nieuwjaar begon, maar omdat de kooplieden 
voor deze beurs al met kerst in de stad moesten zijn en de weersomstandigheden door-
gaans weinig uitnodigend waren om de reis te ondernemen, lieten velen verstek gaan. 

                                                
4 I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. 5 dln. Amsterdam 1960-1978 (Publicaties van de 
Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam), dl. 5-1, 100. 
5 E. van Meerkerk, Achter de schermen van het boekenbedrijf. Henri du Sauzet (1687-1754) in de wereld van de 
uitgeverij en boekhandel in de Republiek. Amsterdam/Utrecht 2001 (Studies Pierre Bayle Instituut Nijmegen), 
248-249. 
6 P.G. Hoftijzer, Pieter van der Aa (1659-1733). Leids drukker en boekverkoper. Hilversum 1999 (Zeven provinci-
enreeks, 16), 79. 
7 G. Schwetschke, Codex nundinarius Germaniae literatae bisecularis. Messe Jahrbücher des Deutschen Buchhan-
dels von dem Erscheinen des ersten Mess-Katalogus im Jahre 1564 bis zu der Gründung des ersten Buchhändler-
Vereins im Jahre 1765. Halle 1850-1877. 
8 A.H. Laeven, ‘The Frankfurt and Leipzig book fairs and the history of the Dutch book trade in the seventeenth 
and eighteenth centuries’, in C. Berkvens-Stevelinck e.a. (red.), Le magasin de l’univers. The Dutch Republic as 
the centre of the European book trade (...). Leiden (etc.) 1992 (Brill’s studies in intellectual history, 31), 185-197. 
9 G. Mühlpfordt, ‘Gelehrtenrepublik Leipzig. Wegweiser- und Mittlerrolle der Leipziger Aufklärung in der Wissen-
schaft’, in: Martens, Zentren der Aufklärung, 39-101. 
10 Jubilate is de derde zondag na Pasen; Michaelsdag is op 29 september. 
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Leipzig was niet de enige plaats waar grote internationale handelsbeurzen plaatsvonden. Zo 
kende Frankfort bijvoorbeeld ook een Messe. Die was in de zeventiende eeuw veel omvang-
rijker en was bovendien wegens Frankforts gunstige ligging aan de Main, een goed bevaar-
bare zijtak van de Rijn, voor de Nederlandse handel – in het bijzonder de boekhandel – des-
tijds van groter belang dan die van Leipzig. Echter, strenge censuurmaatregelen door de 
katholieke keizerlijke boekencommissie (de stad viel immers rechtsreeks onder de jurisdictie 
van het Habsburgse keizerrijk) en de hoge kosten waarmee de boekverkopers werden opge-
zadeld door de verplichte afdracht van een groot aantal bewijsexemplaren, deden de status 
van Frankfort als Buchmessestad geen goed. Toen men aan het einde van de zeventiende 
eeuw in Frankfort besloot de voorjaarsbeurs (de Fasten- of Judikamesse, die op de tweede 
zondag voor Pasen begon) drie weken op te schuiven, was het met het internationale karak-
ter gedaan. Immers, de boekverkopers vertrokken doorgaans na afloop van de Frankforter 
Judikamesse spoorslags naar de Jubilatemesse van Leipzig, maar door de verschuiving van 
het tijdstip konden ze Leipzig niet meer halen en moesten ze kiezen tussen beide steden. 
Hetzelfde probleem deed zich met de najaarsbeurs voor. De meesten kozen voor Leipzig, 
dat een liberaler klimaat ademde en waar in intellectueel opzicht meer te beleven viel. Om-
streeks 1700 was de situatie omgekeerd aan die van 1650, toen er in Frankfort nog twee 
keer zoveel boeken werd verhandeld als in Leipzig.11 

De handelsbeurs in Leipzig duurde drie weken. In de eerste week mocht er niet gehandeld 
worden, behalve door de kuipers (Böttcherwoche). Handwerkslieden en kooplui besteedden 
die dagen dan ook aan het uitpakken van de handelswaar en het inrichten van winkels en 
marktkramen. Op de eerste Messezondag werd om 12.00 uur de eigenlijke beurs geopend, 
en exact een week later, wederom om 12.00 uur, werd de beurs uitgeluid. De derde week 
was bestemd voor het betalingsverkeer (Zahlwoche).12 Aan het einde van de achttiende 
eeuw hield men zich minder strikt aan deze indeling. Groothandelaren begonnen al in de 
Böttcherwoche zaken te doen en de boekverkopers openden hun kramen pas aan het begin 
van de Zahlwoche.13 

De kooplieden kwamen uit alle windstreken. Behalve Hongaren, Roemenen, Grieken, Ara-
bieren, Armeniërs, Russen, Polen, Engelsen, Zwitsers, Denen en natuurlijk Duitsers, waren – 
sinds de zestiende eeuw – ook handelaren uit de Nederlanden van de partij.14 Op de beurs 
heerste door de toeloop van allerlei straatartiesten een kermisachtige sfeer. Cafés, koffiehui-
zen en herbergen waren overvol. De drukte begon al bij de stadspoorten, waar de ambtena-
ren naam en plaats van herkomst noteerden van de duizenden bezoekers van de Messe. De 
joodse, dikwijls Oost-Europese, handelaren werden als een aparte categorie gezien en kre-
gen extra belastingen opgelegd. Uit de gegevens die Ernst Hasse bijeengebracht heeft, blijkt 
dat het percentage Nederlandse kooplieden die de Leipziger poorten passeerden, afgezet 
tegen het totale aantal bezoekers, vrijwel altijd onder de één procent bleef. Hasse heeft tel-
kens de bezoekersaantallen van de voor- en najaarsbeurs – voor zover gegevens voorhan-
den waren – samengenomen; zijn oudste gegevens over kooplieden uit de Republiek date-
ren van 1748. Bij de laatsten staat tussen haakjes aangegeven hoeveel van hen als joodse 
handelaren geregistreerd werden. Uit de cijfers blijkt tevens dat de beurs een belangrijke 
regionale functie had. In de tweede helft van de achttiende eeuw was bijna de helft van de 
kooplieden afkomstig uit het keurvorstendom Saksen. 

                                                
11 F. von Schroeder, Die Verlegung der Büchermesse von Frankfurt am Main nach Leipzig. Leipzig 1904 (Volks-
wissenschaftliche und wirtschaftgeschichtliche Abhandlungen 9), passim; M. Lehmstedt, ‘“Ein nothwendiges 
Übel.” Die Leipziger Buchhändlermesse im 18. Jahrhundert’, in: V. Rodekamp (ed.), Leipzig, Stadt der wa(h)ren 
Wunder. 500 Jahre Reichsmesseprivileg. Leipzig 1997, 65-76. Voor een kort overzicht van de oorzaken van de 
verschuiving van de internationale Buchmesse naar Leipzig zie Laeven, ‘The Frankfurt and Leipzig book fairs’, 
193. 
12 K. Metscher e.a., Lipsia und Merkur. Leipzig und sein Messen. Leipzig 1990, 31. 
13 Lehmstedt, ‘“Ein nothwendiges Übel”’, 70-71. 
14 M. Unger, ‘Die Leipziger Messe und die Niederlande im 16. und 18. Jahrhundert’, in: Hansische Geschichtsblät-
ter 81 (1963), 20-38. 
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 Totaal aant.  Uit de   Uit Keur- 

bezoekers Republiek  Saksen  

1748 (O+M) 5.256 45 (20 joods) = 0,9% 1.494 = 28,4% 

1752 (O+M) 5.272 42 (21 joods) = 0,8% 1.568 = 29,7% 

1767 (M) 3.863 28 (7 joods) = 0,7% 1.770 = 45,8% 

1771 (M) 3.575 40 (13 joods) = 1,1% 1.735 = 48,5% 

1780 (O+M) 8.952 50 (13 joods) = 0,6% 3.904 = 43,6% 

1790 (O+M) 8.989 34 (15 joods) = 0,4% 3.934 = 43,7% 

1800 (N+O+M) 11.738 60 (26 joods) = 0,5% 4.051 = 34,5% 

 

Tabel 1 

Aantal kooplieden (inclusief boekverkopers) op de Leipziger Messen (O=Ostermesse, M=Michaelismesse, 
N=Neujahrmesse).15 

 

Het geringe percentage Nederlandse kooplieden is te verklaren uit de afstand naar Leipzig. 
De tocht naar Leipzig was niet gemakkelijk, zeker niet in het najaar. De Engelsman Thomas 
Nugent beschreef in 1766 zijn ervaringen met het reizen door de noordelijke Duitse staten. 
Hij had weinig goede woorden over voor de kwaliteit van het vervoer per postwagen: ‘Zy ry-
den zeer langzaam, niet boven drie of vier mylen in een uur, en daar de wegen kwaad zyn, 
krygt gy menigen harden schok. Nog een ander ongemak is ’er aan vast, namelyk dat zy on-
gedekt zyn, zo dat gy aan zon, hagel, regen en sneeuw zyt bloot gesteld.’16 Ook de Poolse 
handelaren deden tot ver in de achttiende eeuw hun beklag over de wegen.17 En Samuel 
Luchtmans schreef in het dagboek dat hij in 1749 bijhield tijdens zijn reis naar de Messe in 
Frankfort: ‘[Wij] reeden [...] over steenklippen en de gansche weg was als bezaijt met groote 
en klijne steenen ’t welk maakte dat men met de koes als op en neder sprong en dikwijls uijt 
moest om te wandelen en op dat de paarden de koes konden op den bergen en steenrotze 
trekken.’18 

Wat veel kooplieden mogelijk ook van een bezoek aan de beurs afhield, waren de kosten die 
ermee gemoeid waren. Zo was de Hamburgse boekverkoper Benjamin Gottlob Hoffmann in 
1782, toen hij de voorjaarsbeurs te Leipzig bezocht, maar liefst 150 Taler (ongeveer 170 
euro) aan reis- en verblijfskosten kwijt.19 Daarnaast konden oorlogshandelingen, zoals tij-
dens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763), de koopman van de tocht doen afzien. 

Wanneer de kooplieden eenmaal met hun goederen in Leipzig waren gearriveerd, moesten 
zij die eerst in de Waag laten taxeren ten behoeve van het vaststellen van de gemeentelijke 
invoerheffingen.20 Het betrof laken, linnen en wol (Saksen), luxe goederen, pelzen en huiden 

                                                
15 E. Hasse, Geschichte der Leipziger Messen. Leipzig 1885 (Preisschriften gekrönt und herausgegeben von der 
Fürstlich Jablonowski’schen Gesellschaft zu Leipzig, 17:25), 301-307, 313-314. 
16 Th. Nugent, Brieven over Duitschland. Betreffende deszelfs gebruiken, zeden, godsdienst, regeering, koophandel, 
konsten, en oudheden. Met een berigt van de Hoven van Meklenburg. Geschreeven in den jaare 1766. Uit het En-
gelsch vertaald. Harlingen, by V. van der Plaats junior 1769, 72. 
17 J. Reinhold, Polen/Litauen auf den Leipziger Messen des 18. Jahrhunderts. Weimar 1971 (Abhandlungen zur 
Handels- und Sozialgeschichte, 10), 64-66. 
18 Geciteerd naar Van Waterschoot, ‘Samuel Luchtmans, een reislustig boekhandelaar’, 298. 
19 P. Selwyn, Everyday life in the German book trade. Friedrich Nicolai as bookseller and publisher in the age of 
Enlightenment, 1750-1810. Pennsylvania 2000 (Penn State series in the history of the book), 109. Naar huidige 
koersen zou zo’n uitstapje ca. 4.500 euro hebben gekost. 
20 Rodekamp (ed.), Leipzig, Stadt der wa(h)ren Wunder, 187-189. 
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(Polen, Rusland), specerijen (Levant, Azië) en natuurlijk boeken. Vanuit een Gewölbe in een 
van de booggewelven van bijvoorbeeld het stadhuis, werd handel gedreven.21 Boeken wer-
den voornamelijk verhandeld in het centrum, rond de Nicolai Kirche (Nicolai Kirchhof) en aan 
de Grimmaischen Gasse, waar de Leipziger boekverkopers hun winkels hadden en waar ook 
de Amsterdams-Geneefse firma van de gebroeders Huguetan – in de Salomonis Apotheek, 
in de Grimmaischen Strasse – aan het einde van de zeventiende eeuw een filiaal had.22 Ge-
liefd waren de binnenplaatsen achter de Leipziger herenhuizen omdat ze ’s nachts konden 
worden afgesloten en er dus geen gespuis kon rondlopen. Zo dreef de Amsterdamse kunst-, 
boek- en prentenverkoper Petrus Schenk senior in het begin van de achttiende eeuw zijn han-
del vanuit het Petzschens Hof aan de Peterstrasse. Later zou dit hof een aantal malen van 
eigenaar en dus van naam veranderen: het Bräunigkes Hof, dat in de jaren dertig omgebouwd 
werd tot het Hohmanns Hof, vanwaaruit in de tweede helft van de achttiende eeuw ook de 
Amsterdamse compagnieën Jean Schreuder en Pieter Mortier, en Johann Caspar Arkstee en 
Hendrik Merkus opereerden.23 

Net als de heenreis vereiste de terugreis logistieke en vervoerskundige inzichten van de 
handelaren. Terwijl de Hollandse kooplieden van of naar Leipzig over land reisden – een reis 
die anderhalve week tot twee weken duurde – gingen hun goederen doorgaans over water. 
Vanuit Leipzig werden ze eerst naar Altona, bij Hamburg, vervoerd, waar ze overgeladen 
werden op een schip dat onder de Waddeneilanden langs via de Zuiderzee naar Amsterdam 
voer. Afhankelijk van het jaargetijde en de weersomstandigheden namen beide trajecten elk 
ongeveer veertien dagen in beslag, al duurde de heenweg altijd langer doordat er stroomop-
waarts gevaren moest worden. 

Vervoer over water had uiteraard gevolgen voor de manier waarop de boeken verpakt wer-
den. Vaak werd gebruik gemaakt van stro als waterabsorberend materiaal tussen de ver-
schillende papieren verpakkingslagen. Wanneer bij de inontvangstneming schade werd ge-
constateerd, werd ten overstaan van een notaris een officiële verklaring afgelegd waarna de 
procedure om de schade te verhalen in gang kon worden gezet. Zo liet Mortier aan het einde 
van de voorjaarsbeurs van 1743 onder toezicht emballeurs die al vaker voor hem gewerkt 
hadden, zijn boeken inpakken. De balen konden echter niet onmiddellijk worden verscheept, 
maar werden pas anderhalve week later, op woensdag voor Hemelvaart (22 mei), door een 
knecht van de voerman opgehaald. Op vrijdag 7 juni namen de verladers die in Altona voor 
de Amsterdammer werkten, de partij in ontvangst, waarna die op donderdag 20 juni in de 
haven van Amsterdam werd uitgeladen. Mortier was zeer ontstemd over de staat waarin zijn 
boeken verkeerden. Bij het uitpakken hadden zijn bedienden namelijk geconstateerd dat de 
vellen nat waren. Nadere inspectie wees uit dat er bij een baal tussen de eerste en tweede 
verpakkingslaag geen stro zat en dat het Hollandse paktouw, dat Mortier had gebruikt bij het 
verpakken van zijn boeken voor de heenreis, vervangen was door inferieur, Duits touw. Ver-
moedelijk was de baal bij het overladen in Altona in het water gevallen en had men daarna, 
om het bedrijfsongeval te maskeren, de emballage vervangen.24 

 

LEIPZIG ALS BOEKHANDELSSTAD 

Door zijn positie als belangrijke stapelmarkt kon Leipzig zich tevens ontwikkelen tot het cen-
trum van de internationale boekhandel. Het intellectuele milieu en de inspanningen van de 

                                                
21 Te vergelijken met de boekenstalletjes in de Oudemanhuispoort te Amsterdam. 
22 H. Rosenstrauch, ‘Leipzig als “Centralplatz” des deutschen Buchhandels’, in: Martens (red.), Zentren der Auf-
klärung, 103; Metscher e.a., Lipsia und Merkur, 108 wijzen de markt en het stadhuis aan als aanvankelijk centrum 
voor de boekhandel. 
23 Metscher e.a., Lipsia und Merkur, 108. Over Bräunigkes Hof: Rodekamp (ed.), Leipzig, Stadt der wa(h)ren 
Wunder, 215-217. 
24 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel. dl. 3, 266. Voor het reconstrueren van de data: H. Grotefend, 
Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Ed. Th. Ulrich. Hannover 1971. 
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lokale boekhandel hebben hiertoe bijgedragen. Papierfabrikanten, lettergieters, drukkers, 
boekbinders, graveurs, vertalers en schrijvers waren er gevestigd of bezochten de Buch-
messen om kennis te nemen van het nieuwste van het nieuwste en opdrachten in de wacht 
te slepen. De beroemde Leipziger firma’s Breitkopf, Gleditsch en Weidmann – het laatste 
bedrijf vooral door de inzet van zakelijk leider Philipp Erasmus Reich (1717-1787), de latere 
aanvoerder van de Duitse boekverkopers – hadden reeds in de eerste helft van de achttien-
de eeuw een vooraanstaande positie onder hun Duitse collega’s verworven en zouden die in 
de daarop volgende decennia uitbouwen. Verder was de toonaangevende uitgeverij van 
Walther, in het nabij gelegen Dresden, in Leipzig actief. Met hun uitgaven konden ze zich 
meten met de Nederlandse boekverkopers. Niet alleen probeerden ze een zo actueel moge-
lijk fonds op te bouwen, met werken van Voltaire en bijvoorbeeld Richardson, maar ze be-
steedden bovendien aandacht aan de fysieke kwaliteit van het boek. Zij kozen voor een 
fraaier, steviger en dunner papiersoort, drukten met betere letters die voor een fijnere en 
gelijkmatiger afdruk zorgden, en streefden naar een modernere typografie, ontwerp en le-
vendige illustraties, dan de gemiddelde Duitse drukker uit de achttiende eeuw.25 

Deze firma’s uit Leipzig groeiden uit tot geduchte concurrenten voor de Nederlandse boek-
verkopers. Al vanaf het einde van de zeventiende eeuw hadden de Duitsers geprobeerd de 
Nederlanders uit de markt te drukken door te roepen om extra strenge vestigingsregels voor 
buitenlanders. Zo werd fel geprotesteerd tegen de plannen van de gebroeders Huguetan hun 
filiaal in Leipzig te openen: men vond dat het alleen de lokale boekverkopers was toegestaan 
buiten de Buchmesse om een boekwinkel in Leipzig te hebben. De Nederlanders hadden 
zoveel mooie, populaire en internationaal goed verhandelbare Franstalige boeken en ver-
kochten die voor een veel lagere prijs dan waarvoor de Duitsers ze zelf ooit konden leveren. 
Dit was onder meer te wijten aan de achterstand die Duitsland had opgelopen door diverse 
oorlogen, waardoor boekverkopers nog niet zo’n uitgebreid internationaal netwerk als hun 
Hollandse collega’s hadden opgebouwd. Ook het grote aantal kleine staatjes, elk met eigen 
tolgrenzen, bemoeilijkte de handel en belemmerde de groei van de economie. Daarnaast 
speelde mee het gebrek aan discipline onder het drukkerijpersoneel waarover dikwijls gewag 
gemaakt wordt. Het zou zich blijkens uitlatingen van de oorspronkelijk Nederlandse boekver-
koper Abraham Vandenhoeck uit Göttingen herhaaldelijk bezondigen aan drankmisbruik, 
ruzies en vechtpartijen, en daardoor verplichtingen op de werkvloer ternauwernood nako-
men.26 Een andere reden om zich tegen vestiging van de Nederlanders te verzetten was de 
commissiehandel die reeds in de eerste helft van de achttiende eeuw sterk in opkomst was. 
De Duitse boekverkopers hoopten een graantje van de lucratieve internationale boekhandel 
te kunnen meepikken, maar zagen die winst door toedoen van hun Nederlandse vakbroe-
ders aan zich voorbij gaan. In 1731 was het Mauritz Georg Weidmann die zich verzette te-
gen de handelsactiviteiten van de Hollanders voor en na de Messen. Het baatte weinig. In 
1737 openden de Amsterdamse halfbroers Arkstee en Merkus met een speciale vergunning 
een permanente vestiging in Leipzig. Als beperking gold voor hen dat ze jaarlijks voor hun 
vergunning twintig Taler moesten betalen en dat ze hun Leipziger concurrenten alsmede de 
universiteit en de stedelijke regering geen verzendkosten in rekening mochten brengen wan-
neer zij bij hen boeken zouden bestellen die niet op voorraad waren. De restrictie dat de Am-
sterdammers alleen drukwerk uit Frankrijk, Engeland en de Republiek mochten verkopen, 
had echter tot gevolg dat ze jarenlang de markt met Franse uitgaven hebben gedomineerd.27 

                                                
25 V-L. Siemers, ‘Beziehungen in der Papiermacherei zwischen den Niederlanden und Deutschland im 17./18. Jahr-
hundert’, in: D.E.H. de Boer e.a. (red.), “... in guete freuntlichen nachbarlichen verwantnus und hantierung..” (...). Ol-
denburg 2001 (Oldenburger Schriften zur Geschichtswissenschaft), 383-402; R. Hoffmann-Scholl, ‘Die Buchillustra-
tion im 18. Jahrhundert’, in: P. Raabe (red.), Buchgestaltung in Deutschland 1740 bis 1890. Hamburg 1980 (Wol-
fenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens, 5), 40-42. 
26 W. Ruprecht, Väter und Söhne. Zwei Jahrhunderte Buchhändler in einer Universitätsstadt. Göttingen 1935, 71-
73. 
27 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel. dl. 5-1, 99-101. Cf. J. Goldfriedrich, Geschichte des Deutschen 
Buchhandels. 3 dl. Leipzig 1910-1913, dl. 2, 219. 
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Geen wonder dat de Duitse boekverkopers zich hartstochtelijk verzetten tegen het besluit 
van de lokale boekencommissie het in 1729 ingestelde verbod voor Nederlandse boekverko-
pers om Saksische boekenprivileges aan te vragen, weer in te trekken. De snelheid waar-
mee zij werken nadrukten – zelfs werken die elders geprivilegieerd waren – en de aanvragen 
van een privilege voor hun nadrukken bij de keurvorst van Saksen, zorgden voor felle oppo-
sitie bij de Leipzigers. Al dit verzet stuitte echter op onbegrip bij de lokale en keurvorstelijke 
overheid, vermoedelijk omdat de bedrijvige Nederlanders voor veel belastinginkomsten 
zorgden. Pas in 1764 kregen de Leipziger boekverkopers – onder aanvoering van Reich – 
hun zin en mochten de Nederlanders geen privileges meer aanvragen; overigens werd dit 
voornemen pas in 1773 officieel bekrachtigd.28 

Aangezien de Duitsers van overheidswege decennia lang weinig steun konden verwachten, 
moesten ze naar andere maatregelen grijpen om de Nederlanders van het toneel te doen 
verdwijnen. De enige methode was hen met eigen middelen bestrijden: door kwaliteitsdruk-
werk te leveren, door ook zelf kansrijke uitgaven na te drukken, door een eigen internationaal 
netwerk onder belangrijke boekverkopers en geleerden op te bouwen, en door zich actief op 
de internationale commissiehandel te storten. Deze strategie, waarvan Reich een fervent 
voorstander was en die hem tot ‘leider’ van de Duitse boekverkopers maakte, zou uiteindelijk 
haar vruchten afwerpen. Vanaf de laatste kwart van de achttiende eeuw, na de sluiting van 
de winkel van weduwe Merkus in 1785,29 werden er op de Leipziger Buchmessen geen Ne-
derlanders meer gesignaleerd. Dit betekende echter niet dat hun handel op Leipzig werd 
beëindigd. Zoals hieronder zal blijken werd die handel voortgezet dankzij tussenpersonen, 
commissionairs. 

Overigens hadden de Nederlandse boekverkopers in de internationale boekhandel ook ter-
rein verloren doordat de strenge censuurwetgeving in Frankrijk in de tweede helft van de 
achttiende eeuw aanzienlijk werd versoepeld. De Franse boekverkopers waren dientenge-
volge in staat met eigen uitgaven de Franse markt te bedienen, hetgeen de internationale 
marktpositie van de Nederlanders sterk benadeelde. Ook kregen de Nederlanders concur-
rentie van boekverkopers die net buiten de Franse grenzen zich met kwalitatief hoogwaardi-
ge, Franstalige uitgaven op de internationale markt begaven. Daarnaast speelde het voor de 
Republiek nadelige verloop van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) hun parten. 

 

Terug naar het begin van de achttiende eeuw. Toen al waren de nieuwjaarsbeurzen nage-
noeg verdwenen, aangezien er nauwelijks bezoekers van ver kwamen. De voorjaarsbeurs 
werd van oudsher het best bezocht, reden waarom boekverkopers met name op deze Messe 
met nieuwe uitgaven op de markt kwamen. Uiteindelijk zouden openstaande rekeningen al-
leen tijdens deze beurs worden vervuld en niet meer tijdens de betalingsweek, aan het einde 
van iedere beurs. 

Aan het begin van de eigenlijke Messeweek kwam een vertegenwoordiger van de plaatselij-
ke boekencommissie langs bij iedere boekverkoper die een eigen kraam had, om de recente 
boekverkopersprivileges van de keurvorst van Saksen rond te zeggen. Wanneer de boek-
verkoper er kennis van had genomen en zich akkoord verklaarde met het toegekende privi-
lege, moest hij op het insinuatieprotocol zijn handtekening zetten. Wanneer hij bezwaren 
had, kon hij er zijn bedenkingen bij noteren. Op grond van deze insinuatieprotocollen is het 
mogelijk een beeld te krijgen van het werkelijk aantal boekverkopers dat op de Buchmessen 
met eigen handelswaar aanwezig was. De protocollen zeggen echter niets over de boekver-

                                                
28 R. van Vliet, ‘Elie Luzac in conflict met Georg Conrad Walther (...)’, in: De Boekenwereld 16 (1999/2000), 214-
226; cf. Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, deel 5-1, 89-120. 
29 Na het overlijden van Arkstee in 1773 zette Merkus de zaak alleen voort. Hij overleed in 1776 waarna zijn we-
duwe het bedrijf voortzette, vermoedelijk vanuit Amsterdam, met als filiaalhouder te Leipzig Johann Gottfried 
Fleckeisen (advertenties in de Leydse Courant d.d. 29-12-1773, 8-10-1783, 9-9-1785, 14-9-1785). 
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kopers die alleen voor inkoop of netwerkcontacten naar de beurs waren gekomen.30 Over de 
periode 1740 tot en met 1785 bedroeg het aantal boekverkopers (let op de cursivering) tij-
dens de voorjaarsbeurs gemiddeld 160, en tijdens de najaarsbeurs 90.  

 
 Bezoekers Bvk uit Bezoekers Bvk uit 

 Ostermesse Ostermesse Republiek Michaelismesse M-messe Republiek 

1735 —* —* 3 —* —* 0 

1745 —* 146 3 —* 117 3 

1755 2.938 173 3 —* 115 3 

1765 —* 162 2 6.365 89 2 

1775 4.895 164 3 4.167 92 2 

1785 4.118 142 0 3.803 61 1 

 

* Geen gegevens beschikbaar. 

 

Tabel 2 

Aantallen boekverkopers (bvk) die op de Leipziger Messen boeken verkochten. Berekend op basis van de hand-
tekeningenlijsten bij de Leipziger insinuatieprotocollen.31 

 

Een belangrijke conclusie uit deze tabel dringt zich op: slechts een enkele Nederlandse 
boekverkoper nam de moeite om zelf met handelswaar naar Leipzig te reizen. Behalve dat 
de reis veel tijd en geld kostte, en persoonlijke handel en wandel met hun Duitse confraters 
wegens hun toenemend verzet tegen de Hollandse suprematie, mogelijk onaangenamer 
werd, waren er nog twee redenen om niet persoonlijk naar de Buchmesse af te reizen. De 
nettohandel maakte het voortaan onnodig om persoonlijk op de Messen eigen partijen boe-
ken te ‘ruilen’ tegen koopwaar van collega-boekverkopers en verder was de commissiehan-
del inmiddels zo ingeburgerd dat de Nederlanders de tocht niet meer hóefden te onderne-
men. 

Het was het systeem van hoofdcorrespondenten, depothouders, dat met name in de handel 
met Duitsland opgang deed. Steeds meer Hollanders lieten zich daar vertegenwoordigen 
door een lokale boekverkoper – bij voorkeur een Nederlander of iemand die goed op de 
hoogte was van de Nederlandse boekhandel – waardoor ze zich niet alleen de tocht naar 
Leipzig konden besparen, maar waarmee ze ook buiten de twee vaste beurzen hun eigen 
assortiment konden actualiseren en nieuwe fondsartikelen aan de man konden brengen.32 
Aanvankelijk was die commissiehandel wat de Republiek betreft in handen van Nederlandse 
boekverkopers die zelf in Duitsland een vestiging bezaten. Arkstee en Merkus bijvoorbeeld 
waren in de jaren dat ze in Leipzig actief waren, bekende commissiehandelaren. Zij werden 

                                                
30 Hoewel zijn handtekening op de insinuatieprotocollen ontbreekt, weten we uit de correspondentie van Elie 
Luzac bijvoorbeeld dat hij de voorjaarsbeurs van 1748 en de najaarsbeurs van 1750 bezocht. Ook Luchtmans’ 
naam wordt niet vermeld in 1769, het jaar waarin hij blijkens zijn dagboek de Buchmesse aandeed. 
31 StadtAL Titelakten XLVI, 129, Insinuationsprotokoll, vol. 1 t/m 10. In mijn t.z.t. te verschijnen proefschrift over Elie 
Luzac vermeld ik exact wie wanneer op de Messe aanwezig was. Mogelijke bron in dit verband is tevens de ‘Ver-
zeichniss der Fremden Kauf- und Handelsherren, welche die Leipziger Messen ordentlich besuchen, nebst ihren 
Gewölben’, afgedrukt in de jaarlijkse Leipziger Adress- Post- und Reise-Kalender. De gegevens over de totale 
bezoekersaantallen zijn gebaseerd op Hasse, Geschichte der Leipziger Messen, 301-307. 
32 H. van Goinga, Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800. Amsterdam 
1999, 62, 75-84. Cf. M. Lehmstedt, ‘Die Herausbildung des Kommissionsbuchhandels in Deutschland im 18. 
Jahrhundert’, in: F. Barbier e.a. (red.), L’Europe et le livre. Réseaux et pratiques du négoce de librairie XVIe-XIXe 
siècles. Parijs 1996 (Cahiers d’Histoire du livre), 451-483. 



 
 

9 

als zodanig in een advertentie van de Haagse boekverkoper Hendrik Florisz Scheurleer in 
één adem genoemd met Pieter Mortier.33 De Hagenaar Gerard Block nam in 1743 zijn con-
frater en plaatsgenoot Jean Neaulme, met een filiaal in Berlijn, in de arm. In het contract ver-
bond Block zich zijn prenten en andere kunstwerken in commissie te zenden naar Berlijn of – 
tijdens de Messen – naar Leipzig. Voorts was als concurrentiebeding opgenomen dat Block 
geen handelswaar in commissie mocht geven aan de heren Mortier, Arkstee, Merkus of an-
deren die naar de Buchmesse zouden reizen.34 

De Nederlandse boekverkopers die met eigen handelswaar de beurs bezochten en die hun 
handtekening hebben geplaatst op de insinuatieprotocollen, hadden nagenoeg allemaal een 
filiaal in Duitsland. De boekhandelsfirma Janssonius van Waesberge was in Leipzig op de 
Messe aanwezig van 1723 tot en met 1730. Sinds het einde van de zeventiende eeuw had 
de firma een vestiging in Dantzig en kleine filialen in Frankfort en Leipzig.35 De van oor-
sprong Duitse Petrus Schenk was in het begin van de achttiende eeuw eveneens een regel-
matige gast op de Leipziger Messen. Hij vertoefde dikwijls in Duitsland, onder meer om de 
Leipziger Messe en zijn winkel in het Petzschens Hof te bezoeken, en werd zelfs door de 
keurvorst van Saksen benoemd tot hofgraveur. Petrus Schenk junior was net als zijn vader 
een aantal malen in Leipzig op de beurs aanwezig.36 Voorts was de Amsterdamse boek- en 
muziekverkoper Pieter Mortier vanaf 1730 tot aan zijn dood in 1754 bijna alle jaren wel een 
keer aanwezig op de Leipziger Buchmesse. In 1738 liet hij zich vertegenwoordigen door zijn 
bediende Jean Schreuder. Vlak voor het overlijden van Mortier werd een inventaris van de 
nalatenschap opgesteld, waarin zich onder meer twee gehuurde pakhuizen onder eigen di-
rectie te Leipzig bevonden. Tot 1763 zou Schreuder onder de naam ‘Schreuder en Mortier’ 
de internationale handel voortzetten en de beurs in Leipzig aandoen. Daarna, tot 1777, te-
kende hij alleen met zijn eigen naam. In dat jaar was de zaak van Schreuder echter in verval 
geraakt, getuige een brief van de Duitse koopman Theodor Gülcher uit Amsterdam aan de 
Berlijnse boekverkoper Friedrich Nicolai, die op zoek was naar een commissionair in Holland.37 

De Hagenaar Jean Neaulme heeft verschillende keren een bezoek gebracht aan Leipzig. Van 
1744 tot 1749 was zijn knecht Etienne de Bourdeaux filiaalhouder van zijn vestiging te Berlijn 
en daarna, toen De Bourdeaux voor zichzelf was begonnen, werd Neaulmes Berlijnse vesti-
ging geleid door zijn vrouw. Ook in Altona had hij korte tijd (van 1764 tot 1766) een vestiging, 
wellicht aan de oever van de Elbe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Neaulme op de Leipzi-
ger Messe werd gesignaleerd. Vanaf de eerste jaren dat hij in Berlijn handel dreef tot en met 
1749 was hij meestal samen met Bourdeaux op de beurs met koopwaar aanwezig.38 De 
Haagse boekverkopersfamilie Van Duren was eveneens in Duitsland actief. In 1743 openden 

                                                
33 Gazette d’Amsterdam 15 september 1752. Met dank aan Otto Lankhorst. 
34 Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage, 28-30. Contract d.d. 19-12-1743, afgedrukt in: Kleerkooper, Van 
Stockum, De boekhandel te Amsterdam, dl. 2, 1396-1396. 
35 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel. dl. 4, 153-167; M.M. Kleerkooper, W.P. van Stockum jr., De boek-
handel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en geschiedkundige aanteekeningen. Den 
Haag 1914-1916, dl. 1, 318. 
36 Over Petrus Schenk senior en junior: I.H. van Eeghen, ‘Petrus Schenk en zijn Afbeeldinge der voornaamste 
gebouwen van Amsterdam’, in: Jaarboek van het genootschap Amstelodamum 66 (1974), 117-136; Van Eeghen, 
De Amsterdamse boekhandel. dl. 4, 169-182 en dl. 5-1, 98. Blijkens het Album amicorum dat van Schenck senior 
is overgeleverd, was hij doorgaans drie maal per jaar in Leipzig, steeds ten tijde van de Messe. E.W. Moes, ‘Korte 
mededeelingen over Nederlandsche plaatsnijders’, in: Oud-Holland 22 (1904), 146-154. 
37 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, dl. 3, 265-270; Selwyn, Everyday life in the German book trade, 
123. 
38 E.F. Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage tot het eind van de 18e eeuw. Biographisch woordenboek 
van boekverkopers, uitgevers, boekdrukkers, boekbinders enz. Met vermelding van hun uitgaven en de veilingen 
door hen gehouden (Den Haag 1937) (Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 13), 
286-288. Over Neaulmes filiaal in Altona: brief Merle aan Neaulme d.d. 7-2-1764. Geciteerd naar Kleerkooper, 
Van Stockum, De boekhandel te Amsterdam, dl. 1, 492-493. Bourdeaux had als zelfstandig ondernemer ook een 
vestiging in Leipzig. Ibidem, 1396. 
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Johannes en Pieter van Duren de dochteronderneming ‘Gebrüder van Düren’ te Frankfort. 
De firma was tussen 1740 en 1769 slechts incidenteel met fondsartikelen op de Leipziger 
Messen aanwezig.39 

Er waren ook Leidenaars die Leipzig tijdens de Messen met eigen handelswaar aandeden. 
Elie Luzac, eveneens met een vestiging in Duitsland (Göttingen). Hij is de enige Nederlander 
van wie bekend is dat hij met Duitse boekverkopers een compagnie aanging. Vaak is hij ech-
ter niet op de Messe geweest: blijkens de insinuatieprotocollen was hij met eigen handels-
waar aanwezig op de voor- en najaarsbeurs van  1754, 1755, 1756 en, nadat zijn carrière in 
Duitsland in 1756 abrupt werd beëindigd, alleen nog op de voorjaarsbeurs van 1757.40 De 
firma Luchtmans was slechts twee maal, in 1753 en 1756, met koopwaar op de beurs in 
Leipzig aanwezig. Ze had reeds in 1714 een winkel in de universiteitsstadjes Lingen en 
Duisburg, vanwaaruit in commissie werd verkocht. In 1747 lagen er nog boeken in Frankfort 
opgeslagen, waaruit blijkt dat er eveneens vanuit deze Messestad handel werd gedreven.41 
Voorts werden tussen 1734 en 1742 de gebroeders Johannes en Hermanus Verbeek uit 
Leiden een aantal keren op de voorjaarsbeurs te Leipzig met koopwaar gesignaleerd. Blij-
kens een advertentie van de firma Luchtmans in 1739, waarin vermeld wordt waar de auctie-
catalogus van het boekenbezit van Hermanus Boerhaave verkrijgbaar was, hadden de ge-
broeders Verbeek in Leipzig een vestiging.42 

Van een Nederlandse boekverkoper die op de insinuatieprotocollen zijn handtekening heeft 
geplaatst, is onbekend of hij in Duitsland gevestigd was. Dat is de Amsterdammer Rudolf 
Wetstein, wiens boekhandel in 1734 werd voortgezet door zijn zoon Jacobus Wetstein en 
schoonzoon William Smith. Zij hebben incidenteel, tussen 1733 en 1741, de Messe een aan-
tal malen aangedaan. Maar of de firma in Leipzig een filiaal had, zoals Van Eeghen sugge-
reert, is twijfelachtig omdat de door haar vermelde aanzegging van de Leipziger boeken-
commissie aan Wetstein ook gedurende diens tijdelijke verblijf op de beurs heeft kunnen 
plaatsvinden.43 

Zolang er nog geen archiefonderzoek naar is gedaan blijft het de vraag of en in hoeverre 
deze Nederlandse boekverkopers die in Duitsland actief waren, voor hun landgenoten als 
commissionairs optraden. Nadere bestudering verdienen bijvoorbeeld uitgaven als de Alpha-
betisches Verzeichniss aller Herren Buchhändler die die Leipziger Messen besuchen oder 
deren Verlag hier zu bekommen ist (Leipzig 1774) die ter gelegenheid van de Leipziger Mes-
sen werden uitgebracht. Als Nederlandse boekverkopers die hun commissiegoed in handen 
hebben gegeven van Adam Friedrich Böhme worden genoemd: Pieter van Cleef (Den 
Haag), Samuel en Johannes Luchtmans (Leiden), Elie Luzac en Jan Hendrik van Damme 
(Leiden), Arend Diederik Sellschop en P. Huart (Amsterdam) en Bartholomeus Wild 
(Utrecht).44 Dergelijke overzichten, aangevuld met de handelscorrespondentie van individue-
le boekverkopers, moeten meer zicht geven op de internationale commissiehandel.45 

                                                
39 Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage, 105-111; E.F. Kossmann, ‘Haagsche uitgevers van de zeven-
tiende en achttiende eeuw II. Johannes van Duren en zijn zonen’, in: Het Boek (Nieuwe Reeks) 23 (1935-1936), 
101-118; Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel. dl. 5-1, 99. 
40 Over de Göttingse vestiging van Luzac: R. van Vliet, ‘Uitgever en schrijvers als kemphanen tegenover elkaar. Elie 
Luzac, uitgever van de academie van wetenschappen te Göttingen (1754-1756)’, in: Mededelingen van de Stichting 
Jacob Campo Weyerman 23 (juli 2000), 79-94. 
41 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel. dl. 5-1, 163-164. 
42 Leydse Courant 17 en 24 april 1739. Met dank aan Hannie van Goinga. 
43 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel. dl. 4, 169-182; dl. 5-1, 100. 
44 M. Lehmstedt, Philipp Erasmus Reich (1717-1787). Verleger der Aufklärung und Reformer des deutschen 
Buchhandels. Leipzig 1988, 105. 
45 Als mogelijk bron dienen eind-achttiende-eeuwse periodieke Messe-uitgaven als: Allgemeines Verzeichniss 
aller Buchhandlungen welches eine Anweisung zur Erleichterung der Messgeschäfte, sowohl für die auf der Mes-
se gegenwärtigen, als auch abwesenden Herren Buchhändler, enthält. Nebst einer Uebersicht aller Commissio-
nen welche jede der Herren Buchhändler in Leipzig hat (niet ingezien). 
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AARD EN OMVANG VAN DE COMMISSIEHANDEL 
Nu bekend is dat slechts weinig Nederlandse boekverkopers zelf naar de Buchmesse gingen 
en dat de meesten zich lieten vertegenwoordigen door een commissionair, is de vraag wat 
de omvang van de handel met Duitsland was en wat precies verhandeld werd. Helaas is 
daarover niets met zekerheid te zeggen. Informatie over de betaalde in- en uitvoerrechten bij 
de verschillende admiraliteitscolleges in de Republiek is volstrekt onbetrouwbaar, onvolledig 
of zelfs helemaal afwezig. Voorts zijn er geen gegevens bewaard gebleven over de exacte 
samenstelling van de partijen die de grens over gingen.46 Een zoektocht in de archieven van 
de Duitse steden waar de boeken werden ingeklaard, lijkt vooralsnog de enige oplossing om 
de Nederlandse boekenexport naar Duitsland nauwkeurig in kaart te brengen. 

Wel zijn er andere bronnen die een tipje van de sluier kunnen oplichten. Op grond van de 
titels van Nederlandse assortimentscatalogi bijvoorbeeld is het mogelijk een beeld te krijgen 
van de boekverkopers die op enigerlei wijze handel dreven met Duitsland. Slechts een be-
perkt aantal achttiende-eeuwse catalogi (153) geeft daarover aanwijzingen: Van Duren, Ark-
stee en Merkus, Schreuder en Mortier, en Wetstein en Smith – allen inmiddels bekend – en 
de Amsterdammers François van der Plaats en Etienne Roger, de gebroeders Zacharias en 
Isaac Samuel Châtelain, en de compagnie Sellschop en Huart; Pierre Gosse uit Den Haag 
en diens plaatsgenoot Pieter van Cleef; de Leidenaars Johannes Rips en Pieter van der Aa, 
en de compagnonschappen van Dirk Haak en Hendrik Hazenberg, en van Abraham en Jan 
Honkoop.47 Verreweg de meesten van hen vermeldden in de catalogustitel dat het om assor-
timent ging dat zowel in Nederland als op de Messe aangeboden werd. De conclusie lijkt 
gerechtvaardigd dat alles wat in de Republiek over de toonbank ging, in beginsel ook op de 
Buchmesse te Leipzig aan de man kon worden gebracht. 

Voorts geven de door de keurvorst van Saksen toegekende privileges een beeld van wat de 
Nederlandse boekverkopers in de achttiende eeuw interessant voor de export naar Duitsland 
achtten; zelfs zo interessant dat ze er een privilege voor aanvroegen. Uit de reeds eerder als 
bron gebruikte insinuatieprotocollen te Leipzig, overgeleverd over de periode 1723-1787, 
blijkt dat er aan Nederlandse boekverkopers 66 privileges zijn verstrekt. 
 

 Latijnse Duitse Franse Engelse  

 titels titels titels titels 

1725-1735 3 - - - 

1735-1745 -  - -  - 

1745-1755 -  15 7  - 

1755-1765 1  6 19  1 

1765-1775 -  2 11  1 

1775-1785 -  - -  - 

 

 

 

                                                
46 Onbetrouwbaar is dan ook de Tabel der uitgaande/inkoomende goederen aangegeeven ten Comptoire en 
resorte van het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit van den Jaare 1753. Algemeen Rijksarchief 1.01.46. Admirali-
teitscolleges, inv. nr 1795. Over de geringe bruikbaarheid van dez belastinggegevens: J. de Vries, ‘De ontduiking 
der convooien en licenten in de Republiek tijdens de achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 71 
(1958), 349-361. 
47 Met dank aan Henk W. de Kooker. De inventarisatie van boekhandelscatalogi, door Gruys en De Kooker, wordt 
op microfiche uitgegeven door IDC publishers te Leiden (Book sales catalogues of the Dutch Republic, 1599-
1800). 
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Tabel 3 

Privileges toegekend aan Nederlandse boekverkopers tussen 1725 en 1785, gebaseerd op de Insinuationsproto-
kolle te Leipzig.48 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Nederlanders in de periode 1745-1755 voor met name 
Duitstalige uitgaven een privilege aanvroegen (vooral Elie Luzac was hier debet aan) maar 
dat het daarna, tussen 1755-1765, vooral Franstalige werken betrof. In diezelfde periode is 
er reeds een kwantitatieve en kwalitatieve groei van de Duitse boekhandel waarneembaar en 
groeit de vraag naar het Franse boek ook bij de Oosterburen. De privileges waren aange-
vraagd door de volgende boekverkopers: 

 
 J.v.W. A&M EL VD PM PS 

1725-1735 3 - - - - - 

1735-1745 - - - - - - 

1745-1755 - 10 8 2 1 1 

1755-1765 - 16 8 3 - - 

1765-1775 - 10 - 4 - - 

1775-1785 - - - - - - 

 

Tabel 4 

Overzicht van de Nederlandse boekverkopers die volgens de Insinuationsprotokolle in het Stadtarchiv te Leipzig 
tussen 1725 en 1771 een privilege ontvingen van de keurvorst van Saksen. V.l.n.r. Janssonius van Waesberge 
(JvW), Arkstee en Merkus (A&M), Elie Luzac (EL), Gebroeders Van Duren (VD), Pierre Mortier (PM) en Petrus 
Schenk junior (PS). 

 

In een periode van dertig jaar was de firma Arkstee en Merkus blijkens de verstrekte Saksi-
sche privileges het meest van alle Noord-Nederlandse boekverkopers in Leipzig actief, gedu-
rende de jaren 1753 tot 1760 op de voet gevolgd door Elie Luzac. Van de boekverkopers die 
in bovenstaande tabel voorkomen was Luzac de enige die een compagnonschap aanging 
met een Duitse boekverkoper. Hij zocht niet de geringste partners uit; Breitkopf drukte voor 
hem en samen met de firma Weidmann, casu quo Philipp Reich, vroeg hij diverse privileges 
aan. Duidelijk zagen alle handelspartners in deze strategie een goede mogelijkheid hun za-
kelijke kansen te vergroten. 

De export van boeken naar Duitsland kan eveneens via de Messecatalogi worden achter-
haald.49 Echter, die geven geen nauwkeurig beeld van wie daadwerkelijk op de beurs aan-
wezig waren, aangezien ze ook commissiegoed vermelden. Op grond van het hiervoor reeds 
genoemde werk van Schwetschke kan per jaar worden bekeken wie er vanuit de Republiek 
boeken had ingezonden. Het verwondert niet dat we weer dezelfde namen als op de insinua-
tieprotocollen tegenkomen, aangevuld met enkele nieuwe, die overigens slechts incidenteel 
worden genoemd. Opvallend is dat Luchtmans, die zoals we zagen zelden met eigen fonds-
artikelen in Leipzig was, tussen 1763 en 1794 onregelmatig maar frequent met nieuwe uitga-
ven in de Messecatalogi vermeld werd. 

                                                
48 StadtAL Titelakten XLVI, 129, Insinuationsprotokoll, vol. 1 t/m 10. 
49 In het kader van mijn onderzoek naar Luzac heb ik de microfiche-uitgave bestudeerd van de Catalogus univer-
salis oder Verzeichnis derer Bücher welche in der Frankfurter und Leipziger (Oster/Michel-*)Messe 17.. entweder 
ganz neu gedruckt, oder sonsten verbessert, wieder aufgelegt worden sind, auch ins künftige noch herauskom-
men sollen. In enkele gevallen blijkt het aantal werken dat Luzac volgens Schwetschke in de Messecatalogus 
aanbood, niet overeen te komen met het aantal dat daadwerkelijk in de catalogus op Luzacs naam staat. 
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Enkele kanttekeningen bij het gebruik van Messecatalogi zijn hier echter op hun plaats. De 
catalogi bieden namelijk geen overzicht van het volledige aanbod op de Messen. Ze dienden 
immers om collega-boekverkopers en de ‘Herrn Gelehrten’ in binnen- en buitenland van uit-
gaven op de hoogte te stellen. Ook ouder werk, overgenomen fondsartikelen en boeken die 
zojuist in commissie waren genomen of geïmporteerd, werden erin opgenomen. Dat was 
vragen om vergissingen. Soms werd abusievelijk de oorspronkelijke uitgever vermeld, soms 
de commissionair, soms kon de zetter het handschrift niet lezen en werden er overschrijffou-
ten gemaakt. Subversieve titels waren bewust achterwege gelaten om ze buiten het ge-
zichtsveld van de boekencommissie te houden. In Frankfort werden werken van lutherse 
signatuur buiten de catalogus gehouden om niet bij de streng katholieke boekencommissie 
op te vallen. Verder mochten in de Messecatalogi geen titels van disputaties, liederenbun-
dels, toneelteksten en aparte uitgaven van preken opgenomen worden. Soms waren uitge-
vers gewoonweg te laat met het doorgeven van hun aanbod, waardoor dit in de catalogus 
van het desbetreffende jaar niet te vinden was. Of ze hielden welbewust hun aanbod buiten 
de catalogus om belastingaanslagen, op grond van de hoeveelheid koopwaar, te ontduiken. 
Veel boekverkopers kozen ervoor een eigen catalogus uit te brengen ter gelegenheid van de 
komende Messe, waardoor voor hen de algemene Messecatalogus min of meer overbodig 
werd.50 

Dit betekent dat het aanbod uit de Republiek op de Buchmesse groter was dan dat de Mes-
secatalogi aangeven. Schwetschkes telwerk levert dan ook niet meer dan een indicatie van 
de omvang van het Nederlandse aanbod in Frankfort en Leipzig op. Daarnaast gaat hij eraan 
voorbij dat iemand als Luzac ook vanuit Göttingen opereerde, of Van Duren vanuit Frankfort, 
maar dat hun uitgaven net zo goed tot Nederlands aanbod gerekend kan worden. Verder 
heeft Schwetschke de fouten in de Messecatalogi klakkeloos overgenomen, waardoor de 
huidige onderzoeker geconfronteerd wordt met volstrekt onbekende Nederlandse boekver-
kopers.51 

 
 aantal titels buitenlands N-Ned. 

  aanbod aanbod 

1735 1105 2% 0,5% 

1745 1231 6% 4% 

1755 1284 5,5% 3% 

1765 1517 9% 4% 

1775 2025 6% 2% 

1785 2853 5% 2% 

1795 3368 2% — 

 

Tabel 5 

Aanbod van buitenlandse boekverkopers op de Buchmessen blijkens de Messencatalogi. Berekening op basis 
van Schwetschke, Codex nundinarius. 

 

Voor een volledig beeld van de handel met Duitsland in de achttiende eeuw is het noodzake-
lijk ook de import uit Duitsland in kaart te brengen, maar ook hierover is de informatie onvol-
                                                
50 B. Fabian, ‘Die Messkataloge des achtzehnten Jahrhunderts’, in: G. Barber e.a. (red.), Buch und Buchhandel in 
Europa im achtzehnten Jahrhundert. (...). Hamburg 1981 (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwe-
sens, 4), 321-342; Von Schroeder. Die Verlegung der Büchermesse, 27. 
51 Horst Meyer laat in zijn ‘Buchhandel’, in W. Arnold e.a. (red.), Die Erforschung der Buch- und Bibliotheksge-
schichte in Deutschland: Paul Raabe zum 60. Geburtstag gewidmet. Wiesbaden 1987, 207-214 overtuigend zien 
dat de data uit Schwetschke met grote omzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. 
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ledig of onbetrouwbaar. Slechts negen assortimentscatalogi, verschenen tussen 1772 en 
1794, bevatten geïmporteerde, Duitstalige boeken. Ze werden te koop aangeboden door Van 
Cleef, en de firma’s Sellschop en Huart, Luzac en Van Damme, en Van Duren.52 Opvallend 
is dat met name Sellschop en Huart zich gedurende de jaren 1770-1786 nadrukkelijk in ad-
vertenties in de Leydse Courant profileerden als importeurs en verkopers van het Duitstalige 
boek, waarbij het accent lag op Duitse almanakken. Deze Amsterdamse compagnie adver-
teerde in de internationaal gezaghebbende krant aanmerkelijk meer dan Van Cleef, Van Du-
ren, de uit Duitsland afkomstige Christoffel Frederik Koenig (Leiden) en C.H. Bohn (Haar-
lem), van wie slechts incidenteel een advertentie voor Duitse boeken is aangetroffen. Dat er 
bepaald een markt was voor Duitstalige boeken blijkt bijvoorbeeld uit een advertentie die 
Petrus Schenk op 28 juni 1752 in diezelfde krant plaatste, waarin hij ‘liefhebbers van de 
Hoogduitse Taale’ opriep in te tekenen op een luxe uitgave van Reineke der Fuchs, voorzien 
van inleiding en commentaar door de Leipziger hoogleraar en letterkundige Johann Chris-
toph Gottsched.53 Omvangrijk was die markt echter niet, getuige een opmerking in de Vader-
landsche Letteroefeningen in 1772, waarin wordt geconstateerd dat het in de Republiek vaak 
ontbreekt aan kennis van de Duitse taal.54 

Een andere mogelijkheid om erachter te komen welke Duitse uitgaven in de Republiek ver-
handeld werden, is de inhoud van assortimentscatalogi aan een analyse te onderwerpen. 
Ofschoon dergelijk onderzoek tijdrovend is, levert het wel een beeld op van de betrekkingen 
tussen de individuele boekverkoper uit de Republiek en zijn Duitse collega’s. Uit de Catalo-
gue de livres françois qui se trouvent à Leide chez Elie Luzac [1764] blijkt bijvoorbeeld dat 
van de 1474 titels slechts 6 procent gedrukt is in Duitsland, tegen 39 procent afkomstig uit de 
Republiek en 24 procent uit Frankrijk zelf.55 Kennelijk was Duitsland voor Luzac op dat mo-
ment geen interessante leverancier van het Franstalige boek. Een heel ander beeld biedt de 
veilingcatalogus die na de dood van Luzac werd opgesteld, de Catalogue d’une excellente 
collection de livres en feuilles, composant le superbe fonds de feu Mr. Elie Luzac [...] (Lei-
den, Mozes Cijfveer 1801). Deze catalogus bevat informatie over wat Luzac aan het einde 
van zijn boekverkopersbestaan op de plank had liggen en beperkte zich niet tot het Fransta-
lige boek. Van de 2605 titels is slechts 7 procent Duitstalig (voor 77 procent afkomstig uit 
Duitsland zelf, waarvan ruim eenderde gedrukt in Leipzig), tegen 49 procent Franstalige en 
30 procent Latijnse boeken. Grove telling leert verder dat maar liefst 23 procent van alle titels 
gedrukt is in Duitsland en dat dit voor 23 procent Duitstalige, 64 procent Latijnse en 13 pro-
cent Franse werken betreft. Opvallend is verder dat Duitsland voor Luzac de grootste buiten-
landse leverancier lijkt, terwijl Frankrijk als goede tweede garant staat voor 18 procent van 
Luzacs assortiment (ter vergelijking: uit de Republiek komt 27 procent). Overigens geven 
deze cijfers nog altijd geen indicatie van de categorie boeken die Luzac uit Duitsland impor-
teerde. 

 

TERUG NAAR DE REPUBLIEK 
Ofschoon de commissiehandel in de laatste decennia van de achttiende eeuw het internatio-
nale karakter van de Buchmessen te niet deed, was er geen sprake van dat het internationa-
le belang van de Messen verdween. Nog altijd werden buitenlandse boeken op de beurs 
verhandeld, al gebeurde dit voornamelijk door Duitse commissionairs. Overigens kwam het 
aanbod vanuit niet-Duitse staten voornamelijk voor rekening van een beperkt aantal boek-
verkopers uit de Republiek én – vooral dankzij het Deense Altona – uit Denemarken. In 

                                                
52 Zie noot 47. 
53 Met dank aan Hannie van Goinga, die mij op deze advertentie wees.  
54 Vaderlandsche Letteroefeningen 1772, dl. 1, 47-48. Cf. W.J. Noordhoek, Gellert und Holland. (...). Amsterdam 
1928, 15-39. Cf. J.J. Kloek, Over Werther geschreven... Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775-1800. 
Utrecht 1985, dl. 1, 95. 
55 IDC-catalogusnr. 866; microfiches 1455-1457. 
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Frankrijk, Engeland of Zwitserland gedrukte werken komen nauwelijks in de Messecatalogi 
voor.56 Daarbij maakte het aantal buitenlandse titels nooit meer dan tien procent van het to-
taal uit, terwijl het aanbod vanuit de Republiek de vier procent nooit oversteeg. 

De commissiehandel bood de boekverkopers veel meer voordelen dan wanneer ze zelf een 
bezoek aan de beurzen brachten. Tijd en geld werden bespaard, maar ook wisten de boek-
verkopers zich gevrijwaard van de stress om nieuwe uitgaven telkens maar weer voor de 
Buchmessen gedrukt te krijgen. Commissionairs konden immers ook buiten de Messen om 
als hoofdcorrespondenten actief proberen nieuwe uitgaven aan de man te brengen.57 De 
commissiehandel droeg op die manier bij aan spreiding van de piekbelastingen in de drukke-
rij, voorafgaand aan de Messen.  

Door dit distributiesysteem verdwenen de Messen echter niet helemaal van het toneel, al 
had de Messe van Leipzig die van Frankfort in een tijdsbestek van één eeuw totaal over-
vleugeld en was van de drie jaarlijkse beurzen de Jubilatemesse het belangrijkst geworden. 
De Buchmessen waren eind achttiende eeuw geconcentreerd op één plaats en één tijdstip, 
waarbij de internationale Messehandel volledig in handen was gekomen van Duitse boekver-
kopers. De toename van de concurrentie uit Duitsland was de voornaamste oorzaak van het 
verdwijnen van de Nederlanders uit Leipzig, alsmede het verval waarin de Nederlandse 
boekhandel was geraakt.58 De vooraanstaande positie van de Nederlanders op de internati-
onale boekenmarkt konden ze dan ook niet handhaven, waardoor ze zich terugtrokken bin-
nen de landsgrenzen van de Republiek. Op de Buchmesse te Leipzig werd op de najaars-
beurs van 1784 de laatste Nederlander met een eigen stand gesignaleerd: het betrof de we-
duwe Merkus, die het jaar daarop voorgoed de deuren sloot van de eens zo florerende Leip-
ziger winkel van Arkstee en Merkus. 

In dit artikel is geprobeerd een beeld te geven van de Nederlandse boekverkopers die in de 
achttiende eeuw in Duitsland, in het bijzonder op de Buchmessen te Leipzig, actief waren. 
Gebleken is dat slechts enkele Nederlanders met verkoopwaar op de beurs aanwezig waren 
en dat ze doorgaans ook elders in Duitsland een vestiging hadden. Vermoedelijk waren het 
deze boekverkopers die aanvankelijk voor hun Nederlandse confrères als commissionair 
optraden, maar deze positie moesten zij in het laatste kwartaal van de achttiende eeuw op-
geven ten gunste van de Duitsers. Voorlopig blijft het echter gissen naar de definitieve lijst 
van Nederlandse boekverkopers in Duitsland en naar een compleet overzicht van Duitse 
commissionairs. De bronnen die de onderzoeker ter beschikking staan, zijn immers onvolle-
dig of onbetrouwbaar. Aanvullend onderzoek in bijvoorbeeld Leipzig is noodzakelijk. 

Ook over de aard en omvang van de import van en export naar Duitsland kan weinig met 
zekerheid gezegd worden. Messecatalogi, assortimentscatalogi, boekhandelsadvertenties en 
Saksische privilegetoekenningen kunnen hierbij ondanks hun beperkingen wel van dienst 
zijn. Het lijkt daarbij overigens gerechtvaardigd te veronderstellen dat boekverkopers het 
assortiment dat voor de Nederlandse markt was bestemd, ook in Duitsland hoopten te kun-
nen verkopen. Wat de import vanuit Duitsland naar de Republiek betreft, zijn er gegevens die 
erop wijzen dat die in de loop van de achttiende eeuw de import uit Frankrijk en Engeland 
overvleugelde. Onderzoek naar de assortimentscatalogi van meer boekverkopers dan Elie 
Luzac alleen zou dit beeld kunnen bevestigen. Wat dat betreft biedt onderzoek naar de 
boekhandelsbetrekkingen tussen individuele Nederlandse boekverkopers en hun Duitse col-
lega’s veel perspectief, ook omdat het bronnenmateriaal beperkter is. Zo kan op grond van 
de bewaard gebleven assortimentscatalogi van Luzac geschetst worden hoeveel en welke 
boeken hij uit Duitsland importeerde. Een vergelijking met wat er op de Buchmessen te Leip-
                                                
56 Er waren wel degelijk Zwitserse boekverkopers op de Buchmessen, getuige C. Donato, ‘From Switzerland to 
Europe through Leipzig. The Swiss book trade and the Leipziger Messe 1770-1780’, in: Leipziger Jahrbuch zur 
Buchgeschichte 4 (1994), 103-133. 
57 Zie hiervoor Van Goinga, Alom te bekomen, 75-84. 
58 Uitvoerige informatie hierover in De Koopman 5 (1775), 114-130. Cf. Elie Luzac, Hollands Rijkdom (...), 4 dln. 
Leiden, Luzac en Van Damme 1780-1783, dl. 2, 330-332. 
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zig verhandeld werd, is mogelijk.59 Overzichten van adressen waar bepaalde fondsuitgaven 
verkocht worden, kunnen het Duitse netwerk van een Nederlandse boekverkoper eveneens 
blootleggen. Verder kunnen intekenlijsten een idee geven van de Duitse contacten die een 
Nederlandse boekverkoper onderhield. Bewaard gebleven correspondentie is, last but not 
least, uiteraard ook een uitstekende bron. Dat daarvoor tevens in Duitse archieven en biblio-
theken gezocht moet worden, ligt voor de hand. Een dergelijke speurtocht is weliswaar moei-
lijk en tijdrovend, maar biedt de Nederlandse onderzoeker een schat aan informatie over de 
Nederlandse boekhandel in de achttiende eeuw.  

                                                
59 R. Jentzsch, Der deutsch-lateinische Büchermarkt nach den Leipziger Ostermesskatalogen von 1740, 1770 
und 1800 in seiner Gliederung und Wandlung. Leipzig 1912, 313-341, en tabel 1 t/m 3. 


