Scriptievoorstellen
Nieuws in de briefwisseling van Balthasar I Moretus (eerste helft 17de eeuw)
In zijn brieven aan familieleden, kennissen en zakenrelaties verwijst Balthasar I Moretus vaak
naar gebeurtenissen die in de eerste helft van de 17de eeuw in de Nederlanden en elders in
Europa plaatsvonden. In een tijd dat de oorlog met de Noordelijke Nederlanden nog steeds
woedde, was nieuws over de recente gebeurtenissen uiteraard van groot belang.
Waar haalde Balthasar Moretus echter zijn kennis van deze feiten vandaan? Kwam die van
andere brieven die hem werden toegestuurd of las Moretus de nieuwstijdingen die zowel in
Antwerpen als elders in Europa verschenen sinds het begin van 17de eeuw. Hoe snel was
Moretus op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen?
Een studie van deze aspecten in Moretus’ briefwisseling zou hierop een antwoord kunnen
vinden.

Uitgeven in de schaduw van Balthasar I Moretus
Martinus III Nutius had in het midden van de 17de eeuw een belangrijk boekbedrijf in
Antwerpen. Zijn grootvader en vader hadden voordien sinds het midden van de 16de
eeuw een bloeiende uitgeverij en drukkerij gehad die Martinus III kon verder zetten.
Door zijn huwelijk met een dochter van Theodore Galle werd hij ook indirect
verwant met Balthasar I Moretus.
Het zou interessant zijn na te gaan of deze familieband ook invloed had op de
uitgeversstrategie van beide uitgeverijen en te onderzoeken of ze samenwerkten op
het vlak van uitgeven, drukken of boekhandel.

De overeenkomst van Jan van Meurs en Balthasar I Moretus
Toen Jan II Moretus in 1618 overleed zocht zijn broer Balthasar I Moretus een
vennoot om samen de Plantijnse uitgeverij‐drukkerij te leiden. Die vond hij in de
persoon van de Antwerpse boekhandelaar Jan van Meurs. Balthasar trad daarbij
vooral naar buiten als de uitgever van het bedrijf, terwijl Van Meurs voor de
boekhandel zorgde.
Ondanks de talrijke brieven van Meursius die bewaard zijn gebleven, is bijzonder
weinig bekend over de samenwerking tussen Moretus en Meursius en onder welke
voorwaarden deze samenwerking plaatsvond. Tien jaar later werd de vennootschap
ontbonden na verschillende ruzies tussen de vennoten. Ook over deze stopzetting
van de samenwerking is nauwelijks iets bekend.

