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Thomas Willeboirts Bosschaert, Portret van Balthasar Moretus, 
olieverfschilderij (MPM V.IV.3)

Balthasar I Moretus, kleinzoon van Christoffel Plantijn, 
stond van 1610 tot 1641 aan het hoofd van de 
Plantijnse uitgeverij. Dankzij hem beleefde het 

huis toen een periode van grote bloei. Niet alleen kon hij de 
erg winstgevende export van liturgische werken naar Spanje 
weer opstarten en vermeerderen, maar door de prachtige 
edities van tal van erudiete werken wist hij ook in de rest 
van Europa een ijzersterke reputatie op te bouwen voor zijn 
bedrijf. 

Bij zijn geboorte op 23 juli 1574 leek het leven Balthasar 
nochtans niet toe te lachen. Zijn vader Jan I Moretus vreesde 
bij de geboorte zowel zijn vrouw als kind te verliezen. Heel de 
rechterkant van Balthasars lichaam was verlamd. Omdat de 
jongen erg verstandig bleek en behendig leerde schrijven met 
zijn linkerhand, werd hij door zijn vader opgeleid tot proeflezer 
in de drukkerij. Hij ging vanaf 1586 naar de Latijnse school 
bij de Antwerpse kathedraal en verbleef vanaf  oktober 1592 
enkele maanden bij de vermaarde humanist Justus Lipsius in 
Leuven om zich verder in het Latijn te bekwamen. Daar werd 
hij echter ernstig ziek. Zijn vader bracht hem na grote onenig-
heid terug naar Antwerpen. Vanaf dan werd hij ingeschakeld in 
het bedrijf van zijn vader als proeflezer en kreeg hij de briefwis-
seling in het Latijn toevertrouwd.

Balthasars jongere broer Jan II Moretus werkte eveneens 
mee in het bedrijf en stond in voor de verkoop van de boe-
ken. In 1604, een jaar voor het huwelijk van Jan met Maria 
de Sweert in juli 1605, vroegen de broers hun ouders om een 
jaarlijks inkomen voor hun werk. Ze sloten met hun ouders 
een overeenkomst dat zij in ruil voor hun loon de zaken van de 
Officina Plantiniana zouden behartigen, met de belofte dat zij 
het bedrijf als één geheel in stand zouden houden. 

Toen Jan I op 22 september 1610 stierf, kregen de 
broers de leiding in handen. Hun taakverdeling, Balthasar 
die zich met de uitgeverij en drukkerij bezighield en Jan II 
die de zaken van de boekhandel beredderde, verliep prima. 
Na het onverwachte overlijden van Jan II in 1618 stond 
Balthasar er alleen voor. Hij ging een partnerschap aan met 
Jan II’s weduwe Maria de Sweert en haar schoonbroer Jan 
van Meurs, die de boekhandel voor zijn rekening nam. 
Hun samenwerking eindigde echter in 1629 na hevige 
ruzies. In de jaren 1630 kon Balthasar voor de dagelijkse 
werking van de drukkerij en de boekhandel rekenen op de 
hulp van enkele betrouwbare en efficiënte werknemers zoals 
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anneer we spreken over Balthasar I 
Moretus als de uitgever van barokke 
boeken in de eerste helft van de 17de 
eeuw, dan denken we meteen aan boeken 
met titelpagina’s en illustraties van Peter 
Paul Rubens.1 Die bijna automatische 

associatie is het gevolg van de imponerende beeldtaal van 
Rubens, die met zijn talrijke allegorische voorstellingen een 
nieuwe uitdrukkingswijze introduceerde in de illustratie 
van boeken uit die tijd. Toch houden de barokuitgaven van 
Balthasar Moretus veel meer in dan louter de toevoeging 
van een titelpagina of illustratie die door Rubens of een 
van zijn leerlingen was ontworpen. De edities vallen ook 
op door de overige decoratieve elementen en door de hele 
mise-en-page van de tekst, die getuigt van een evenwichtige 
balans tussen formaat en lettertype. Moretus was in de 17de 
eeuw niet de enige uitgever van dit soort boeken maar hij 
was wel degene die de realisatie ervan tot in de perfectie 
in de vingers had. Hij volgde nauwgezet de productie van 
elk boek, vanaf het beginstadium als manuscript tot het 
eindpunt van het gedrukte exemplaar. Dit artikel toont in 
vogelvlucht zijn werkwijze bij het tot stand brengen van 
deze prachtige boeken. 

In dit overzicht beperken we ons tot slechts één aspect 
van Balthasar Moretus’ activiteiten als uitgever en gaan we 
voorbij aan de financiële aspecten van het uitgeven. De 
eerste vraag die Moretus zich stelde wanneer hij een nieuw 
boek voor uitgave kreeg aangeboden, was of hij er winst mee 
kon maken en genoeg exemplaren zou kunnen verkopen. 
Gewoonlijk stuurde hij erop aan dat de auteur ofwel een  
 

1 Zie tekstkader p. 10 voor meer informatie over Balthasar I Moretus.
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zijn neef Louis Moerentorf, Jan Ottens en Philips Collaert. 
Intussen had Balthasar II Moretus, de zoon van Jan II, zijn 
opleiding voltooid en werd hij meer en meer in het bedrijf 
ingeschakeld. Op 8 juli 1641 overleed Balthasar I Moretus, 
net voor zijn 67ste verjaardag.

De uitgaven die Balthasar I Moretus op de markt 
bracht, zijn vaak omvangrijke en luxueuze boeken met theo-
logische of historische traktaten en uitgaven van klassieke 
auteurs. Vele ervan zijn voorzien van indrukwekkende illus-
traties. Daaronder spreken de allegorische ontwerpen van 
Peter Paul Rubens het meest tot de verbeelding. Balthasar 
was zich goed bewust van de kwaliteit van zijn edities. Aan 
een priester die een boek bij hem wou laten drukken maar 
niet genoeg middelen had om ervoor te betalen, schreef hij 
‘sal my believen te vergheven dat ick niet voor den selven 
prijs en drucke als andere wel doen, gelijck den schilder 
Rubbens niet voor den selven prijs en schildert als andere’. 
Zijn in het oog springende edities doen gemakkelijk verge-
ten dat hij tegelijk ook heel wat eenvoudig drukwerk produ-
ceerde, zoals talrijke verordeningen voor de stad Antwerpen, 
politieke pamfletten of eenvoudige gebedenboeken. 

Toch was het toen geen gunstige tijd voor de verkoop 
van boeken. De voortdurende oorlogstoestand in het Duitse 
Rijk was slecht voor de activiteit op de boekenbeurs van 
Frankfurt, waar vader Jan I Moretus vroeger een groot deel 
van zijn productie had kunnen verkopen. De beurs doofde 
langzaamaan uit en viel volledig stil in de jaren 1630. Balthasar 
had bovendien geregeld af te rekenen met nadruk van zijn 
boeken zowel in Lyon als in Amsterdam. Gelukkig was er 
de grote afzetmarkt in Spanje, die steeds in belang toenam.

Balthasar I Moretus was een teruggetrokken man. Op 
een paar kleinere bezoeken in Brussel en Scherpenheuvel na 
maakte hij geen reizen. Zelfs als zijn aanwezigheid nodig was 
om zijn zaken te verdedigen, zoals voor de uitgave van zijn 
Biblia regia in Rome, bleef hij liever in Antwerpen, met als 
excuus dat hij de drukkerij onmogelijk kon achterlaten en dat 
zijn verlamming het reizen verhinderde. Hij volgde wel met 
veel interesse de binnen- en buitenlandse actualiteit en infor-
meerde zich daarover via de lectuur van verschillende nieuws-
berichten, die hij in zijn brieven uitvoerig becommentarieerde. 

Op familiaal vlak had Balthasar het niet erg getroffen. 
Hij zorgde zowel voor zijn oudere broer Melchior, die mentale 
problemen had, als voor zijn broers oudste zoon Jan III, die 
eveneens met een psychische aandoening kampte. In 1631 

besefte hij dat alleen een wonder Jan III nog kon genezen en 
vanaf dan stelde hij al zijn hoop op zijn neef Balthasar II om 
hem op te volgen aan het hoofd van de Plantijnse uitgeverij.

Balthasar I Moretus bleef ongehuwd. In zijn woning 
aan de Vrijdagmarkt, die hij tot een prachtig herenhuis had 
verbouwd, omringde hij zich met kunstwerken en vooral met 
boeken want hij was al sinds zijn jonge jaren een boekenlief-
hebber en -verzamelaar. Hij liet zich uit bescheidenheid nooit 
portretteren tot op latere leeftijd, zodat van hem alleen portret-
ten als oudere man bewaard zijn gebleven. 
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kwarto omdat de auteur zijn werk aan de paus opdroeg en 
dit een groter formaat vereiste. Twee jaar later drukte hij 
echter een nieuwe uitgave in het kleine 24°-formaat voor 
de liefhebbers.8 Werd de editie door de auteur gefinancierd, 
dan ging Moretus er gemakkelijk toe over om een boek in 
groter formaat en met een groter lettertype uit te geven. Voor 
het boek Epaenesis Iberica van Luis Tribaldos de Toledo, 
een lofzang op Spanje, meldde hij aan zijn contactpersoon 
Ludovicus Nonnius dat hij het werk in kwarto en in een 
groot lettertype zou drukken, passend bij de beschrijving 
van een groot koninkrijk. Hij verwachtte dat het werk slecht 
zou verkopen maar in dit geval was het toch de auteur die de 
kosten van de volledige editie droeg.9 

Soms kon Balthasar Moretus niet om de wensen van 
machtige edelen heen, wanneer die een groot formaat 
wensten. Een mooi voorbeeld hiervan is de uitgave van 
het Officium hebdomadae sanctae (een gebedenboek voor 
de heilige week) van 1638. Moretus drukte alle uitgaven 
ervan telkens in het kleine 24°-formaat. Alleen de editie 
van 1638 kreeg het grote octavoformaat. De markies van 
Mirabel had bij zijn bezoek aan de drukkerij immers gezegd 

8 ‘Et quia Pontifici Optimo Maximo inscribere statuisti, primo augustiorem et tanta maiestate haud indignam formam meditabor, deinde minorem et 
quae magis studiosis inserviat’ (MPM Arch. 144, Copie de Lettres 1628–1633, p. 187; brief aan de auteur van 2 mei 1631).

9 ‘… ut typi augustiores augustissimum regnum exornent’ (MPM Arch. 144, Copie de Lettres 1628–1633, p. 206, brief van 10 juli 1631).
10 MPM Arch. 146, Copie de Lettres, 1633–1640, pp. 301-302; een brief aan Petrus Ursinus in Lissabon van 5 juni 1637.
11 MPM Arch. 146, Copie de Lettres, 1633–1640, p. 331; brief aan Philippe Chifflet van 13 januari 1638.

dat de koning een voorkeur had voor een groter formaat.10 
Ook voor het formaat van het boek over de belegering 
van de stad Dôle, verschenen in 1639, was de keuze van 
kardinaal-infant Ferdinand doorslaggevend: wenste hij het 
boek in octavo of had hij liever een uitgave in folio zodat het 
boek zou passen bij Hermannus Hugo’s beschrijving van de 
belegering van Breda van 1626?11 Het verscheen uiteindelijk 
in kwartoformaat.

Het formaat van een boek bepaalde deels ook de grootte 
van het lettertype. Het was natuurlijk niet zo eenvoudig 
één lettertype te kiezen voor een volledige publicatie. Hier 
toonde zich juist het vakmanschap van Balthasar Moretus 
en van zijn zetters om de verschillende lettergroottes 
en types te kiezen in de juiste verhoudingen voor de 
verschillende onderdelen van het boek zoals het voorwoord, 
de index of de marginalia. Sommige woorden in de tekst 
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