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Portret van Hubertus GoltzÎus
Uit zijn "Sicifia et Magna Graecia" (1576)
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Omdat Hubertus Goltzius zichzelf HerbÎpo/itam noemde, is lan9 aangenomen
dat zijn familie afkomstig was uit Würzburg in Beieren. Deze verlatîjnste
plaatsaanduiding blijkt echter op Weert te slaan. Goltzius' vader Rutger Den
Meeler was immers uit dit klein dorp nabij Venlo afkomstig. Na zijn huwelîjk
met Catharîna Goltz, die behoorde tot een familie van kunstenaars 1/, werd
Rutger Den Meeler de schilder en bouwmeester van het stadsbestuur van
Venlo gj en vestigde hij er zich bij zijn schoonvader op de Helpoort.

Daar werd op 30 oktober 1526 Hubertus Goltzius geboren. Hij ontleende zijn
achternaam dus aan zijn moeder, iets wat er nlet ZO ongebruikelijk was in die
periode. Zijn eerste opleiding kreeg hij in de stadsschool van Venlo. Omdat
hij tekentalent bezat ging hij vervolgens in de leer bîj zijn vader en werd hij in
1544 flaar de academie gezonden die door Lambert Lombard in Luik was
opgericht Lombard was graveur, kunstverzamelaar en sinds zijn Romereis in
1537-38 bewonderaar van de Antieken. Goltzius deed bij hem zijn liefde voor
de Oudheid op en kwam via hem in aanraking met de Romeinse en Griekse
numismatiek.

Zelfportret van Lambert Lombard (1551)
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ln 1546 trok Goltzius naar Antwerpen, dat in die dagen aan kunstenaars de
meeste toekomstperspectieven bood. Het was bovendien een centrum van
Renaissancebeschaving, waar meer dan 50 drukkers actief waren en een
bloeiende handel in antikwiteiten uit de klassieke oudheid bestond.

Eind 1546 huwde hij er met Elisabeth Verhulst, de schoonzuster van Pieter
Coucke. Deze laatste was hofschilder van keizer Karel. Via zijn huwelijk
kreeg Goltzius toegang tot de leidende artistieke kringen van het Habsburgs
Keizerrijk, en al spoedig kon hij daar de vruchten van plukkèn. Hij ward lid
van de Sint Lucasgilde en had in 1552 een leerling, maar zijn
schildersactiviteit was ondergeschikt aan zijn handel in kunstvoorwerpen en
antiek. De gebroeders Schetz, de stadssecretaris Grapheus en de cartograaf
Abraham Ortelius behoorden tot zjjn klantenkring.

Sij deze verzamelaars waren vooral de antîeke munten erg gewild, ais
originele getuigenissen uit de oudheid en ais partrettengalerij van de
Hellenistische en Romeinse heersers. Goltzius bagan de munten die hij
verhandelde en deze die zich in de kabinetten van zijn kennissenkring
bevonden over te tekenen en te classificeren. Cm deze studie tot een goed
einde te brengen diende hij echter ook de verzamelingen buiten Antwerpen
te raadplegen. Vaor een reis door Europa volstonden zijn financiële middelen
echter niet.

ln 1555 nam hij een hypoteek op het groot huis in de Cleerenstraete dat hij În
1550 had gekocht. Daarmee financierde hij waarschijnlijk de reis die hij van 2
april tot 9 julî 1556 ondernam, en tijdens dewelke hij - naar eigen ze9gen 
137 muntverzamelingen bestudeerde in de Nederlanden. het westelijk deel
van Duitsland en het Noorden van Frankrijk. De reisweg die hij volgde is
aangegeven op kaart 1.

Met de resultaten van zijn onderzoek stelde Goltzius zijn eerste
numismatische publicatie sarnen. In deze Vivae omnium fere imperatorum
imagines behandelde hij de munten van het Romeins keÎzerriî~. Hij
financierde de hele operatîe zelf, waarschijnlijk met het re'stant van de
hypoteek op zijn huis. Het werk werd in 1557 te Antwerpen door Gilles
Coppens van Diest gedrukt en is een meesterwerk van de zestiende-eeuwse
boekdrukkunst. Goltzius vervaardigde de zeer waarheidsgetrouwe
afbeeldingen zelf, en gebruikte daarbij de chiaroscuro-techniek 'J..I, een
n1euwigheid in die dagen.

Een Toscaanse en een Duitse vertaling verschenen nog datzelfde jaar bij
dezelfde drukker ~. De Toscaanse editie kreeg een valledig verschillende
titelpagina, speciaal ontworpen voor de vertaler ervan, Francisco Astoria van
Pavia.

Doar het verschijnen van dit werk werd Goltzius in één klap beroemd. Mark
Laureyns of Marcus Laurinus §J, een welbekend Brugs maecenas, nam via
Abraham Ortelius contact met hem op en bood Goltzius een Iijfrente van 30
stuÎver per dag aan indien hij naar Brugge zou komen en uitsluitend voor hem
zou werken. Op 21 juli 1558 nam Goltzius het aanbod aan en hij verhuisde op
14 augustus met zijn vrouw en vier zonen naar de Nieuwstraat te Brugge
Daar werden nog eens drie dochters geboren.

1999



20

~...~_.. -~.
~;:"7~=::L===;::=:=

.- . ....,.,.",... ~'li.-rr-""''-' ~~~~

1-/. GOL 7ZIUS. Vivae omnÎum fere imperatorum imagines
Frontpagina

1999



21

Voorzijde van een as van TIberÎus
(Uit H. GOLTZIUS, Vivae omnium fere imperatorum imagines)

Het was de bedoeling om gezamelijk vier boeken over de Griekse
geschiedenîs, en vijf over de Romeinse te publiceren. Om daartoe het nodige
materîaal te verzamelen vertrok Goltzius reeds op 19 november 1558 voor
een door Laurinus gefinancierde grote rondreis doorheen Italië en grote
delen van Duitsland, Oostenrijk. Zwitserland en Frankrijk (zie kaart 2). Pas op
14 november 1560 keerde hij terug in Brugge. Goltzius beweert dat hij
gedurende deze reis 799 muntkabinetten bezocht QI.

Tijdens deze reis verscheen een Franse editie van de Icones Imperatorum
Romanorum 71 ln 1560 volgde een Spaanse versie, vertaald door Juan
Martin Cordero, die ook al voor Guillaume Rouillé had gewerkt W.

Terug in Brugge kocht Goltzius een huis en op 6 maart 1562 opende hij - met
toestemming van de Brugse Magistraat en op kosten van zijn maecenas - een
eigen drukkerij, de Officina Go/tziana. Ze was gevestigd in "de Groene
Wyncle" op de Biscayersplaats en produceerde tussen 1563 en 1576
negentien boeken ~. Tussen 1566 en 1574 lag de drukkerij stil en verbleef
Goltzius meestal in Duitsland. Deze stopzetting van de activiteit gebeurde
heel onvoorzien, nadat de eerste acht katernen van de MisceJ/aneorum van
Leopardus waren gedrukt 10/.
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J. RAEVARDUS, Variorum, dive de iuris ambiguilatibus
Officina Goltziana., Brugge (1564)
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De voornaamste publicaties van de Officina GoJtziana waren de vi er
numismatische werken die behoorden tot de Opera Omnia van Goltzlus zelf
Ais eerste verscheen zijn C Julius Caesar in 1563. Zijn Fastos Magistratuum
et triumphorum romanorum zag ln 1566 het licht en wa's opgedragen aan de
Romeinse senaat. Die veïleende hem daarvoor in 1567 de eretitel t1Gurger
van Romeu

.. i
.".:.:}-5

H. GOLTZIUS, Fastos Magistratuum et triumphorum romanorum
Tite/pagina
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ln 1574 hernam Goltzius zijn drukkersactiviteiten voor tie realisatie van zjjn
Caesar Augustus. Waarschijnlijk was dit het laatste werk dat in de Offlcîna
Goltziana werd vervaardigd, want Goltzius' volgend werk, de SiciJta et Magna
GraecI8 Ult 1576 werd vriJwel zeker volledig blJ Chnstoifel PlanttJn te
Antwerpen gedrukt.

A::.

H GOL1ZfUS, Sicilia et Magna Graecia
Titetpagina
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De drukkerij leidde Marcus Laurinus bijna naar het bankroet. In 1577 waren
minder dan de helft van de werkingskosten door de inkomsten gedekt 1lI.

Ondertussen ging het oak Goltzius niet voor de wind. Zijn vrouw stiert in 1574,
waardoor hij achterbleef met zeven minderjarige kinderen. Zijn relatie met
Marcus Laurinus en diens broer verslechterde, en dieven stalen het grootste
gedee/te van de uîtrusting van zijn drukkerij - waarschijnlijk de reden waarom
deze zijn aetiviteit moest staken. De religieuze conflietan die tijdens deze
periode de kop opstaken hadden eveneens een nadelig effect op zijn privé
leven. Zijn beste vrienden, wier werken hij had gedrukt en gepublieeerd,
waren gestorven of naar het protèstantse Noorden uitgeweken. Waarschijnlijk
was Goltzius zel1 door het Calvinisme belnvloed en was hij betrokken bîj het
drukken van pamfletten en een boek ten voordele van het Protestants geloof.

Mogelijk zijn al deze moeilijkheden de echte reden waarom hij opnieuw
uitgebreîde reizen doorheen Europa begon te ondernemen. We weten met
zekerheid dat hij in Leipzig was in 1570 12/en in Rome în 1575.

Zijn zesde en laatste boek werd in 1579 te Antwerpen door Kristoffel Plantijn
gepubliceerd. Het droeg de ambitieuze tîtel Thesaurus Rei Antiquariae
Huberhmus.

ln 1582 hertrouwde Goltzius met zijn huishoudster Maaiken Vyncx, waarmee
hij reeds enkele jaren samenlee1de en die zor9 gedragen had voor zijn
kinderen. Hij was daarna nog werkzaam ais vertaler voor de Brugse
niagistraat en stlerf plots te Brugge op 24 maart 1583. Hij werd begraven in
de Sint-Donaaskerk.

Ondanks het feit dat de werken van Goltzius tijdens zijn leven niet al te best
verkochten, zagen na zijn dood een aantal nieuwe edities het Iicht.

De Historia Augusta die in 1602 door Petrus van Tongeren te Antwerpen
werd uitgegeven was in feite een restant van het door Goltzius zelf in 1574
gedrukt tekstgedeelte. waaraan een nieuwe titelpagina en register werd
toegevoegd.

Jacob De Bie, een Antwerpse graveur en numismaat. kwam in het bezit van
een deel van het drukmateriaal van Goltzius en besloot am diens verzameld
werk opnieuw uit te geven. In 1617 zag de herdruk van de Fasti Magistratuum
et Triumphorum Romanorum het Iicht. en in 1618 de Thesaurus Rei
Antiquariae Huberrimus en de Sicilia et Magna Graeciae. Aan het
tekstgedeelte werd telkens een commentaar van de Antwerpse Jezuiet
Andreas Schotte toegevoegd. Voor de afbeeldingen werden zowel de (soms
licht aangepaste) originele koperplaten van Goltzius gebruikt, ais nÎeuw
gegraveerde platen.

Nog in 1618 bracht De Bie de Graeciae Universae Asiaeque minoris et
Insularum Numismata uit, een boek dat nooit door Goltzius zelf was
uitgegeven. maar waarvan het manuscrîpt bewaard was gebleven W. Het
bevatte enkel maar een karte inJeiding en de platen. In 1620 ga1 hij hetzelfde
werk opnieuw uît, ditmaal met een inleidjng en een commentaar van
Ludovicus Nonnius Van de tekst van het manuscript werd oak ditmaal geen
gebruik gemaakt.
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H. GOL IZIUS, Graeciae Universae Asiaeque minoris et Insu/arum Numismata
Titelblad van de edÎtÎe van 1618
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ln 1620 werd nog de C. Julius Caesar, Augusti et Tiberi Nomismata
heruitgebracht, met commentaar van Ludovicus Nonnius. Opnieuw werd
gebruik gemaakt van de originele Goltzius-platen (soms Iicht gewijzigd) en
van nieuwe pJaten.

Deze ambitieuze onderneming bracht De Bie zodanig in financiële
moeilijkheden dat hij zijn stock Goltziusboeken (328 volJedige reeksen van 5
delsn) en de koperen drukplaten van de hand moest doen. Via Rubens
kwamen ze in 1630 bij Balthasar Moretus terecht. In 1634-1637 herdrukte
deze laatste de Icones Imperatorum Romanorum, waar De Bie niet aan toe
was gekomen. Moretus liet daartoe de gekende chiaroscuro-portret1en van de
Romeinse keizers opnieuw in haut snijden en voegde er 12 keizers aan toe.
Bovendien voorzag hij de herdrukken van De Bie van nîeuwe titelpaginats
waardoor În 1645 voor het eerst een volledige en lIhomogenell Opera Omnia
van Goltzius beschikbaar was.

Tussen 1670 en 1678 kwamen de overblijvende exemplaren van deze Opera
Omn;a. de koperplaten en de houtblokken in het bezit van de Antwerpse
drukker Hieronymus Verdussen. Die bracht in 1678 de Icones Imperatorum
Romanorum uit deze voorraad op de markt, na ze voorzien te hebben van
een eîgen titelblad. In 1708 verscheen een volledige IInieuwell editie van aile
zes werken van Gol1zius Opera Omnia. De overblijvende exemplaren van De
Bie en Plantin-Moretus. aangevuld met een gedeeltelijke nieuwe druk, werd
daartoe voorzien van nog maar eens een nieuw titelblad.

ln 1834, bij een verdeling na overlijden, werden de dan nog overblijvende
boeken daar de uitgeverij Verdussen geliquîdeerd. Oak werden de 408
koperplaten en 144 dubbele houtblokken te koop aangeboden 14/. Deze
werden gekocht door Henri Pierre Verdussen. Na diens overlijden in 1858
kwamen de meeste koperplaten terecht in het Museum voor Oudheidkunde
van Antwerpen en de houtblokken in het Plantin-Moretus museu.m.

Goltziust publicaties domineerden de numismatische wereld tot diep in de
18e eeuw. André Moreil uitte in 1734 al wei twîjfels aangaande het bestaan
van een aantal dubieuze, door Goltzius beschreven munten 15/, maar het was
pas na de zware en fundamentele kritiek van Joseph von EckheJ in 1792 dat
de werken van Goltzius niet meer ais referentie gebruikt werden.!.§!.

Toch ward nog tot voar kart geloofd dat Goltzius tîjdens zijn twee rerzen door
Europa daadwerkelijk de in zijn C. Julius Caesar vermelde verzamelingen
had bestudeerd. Het is echter vrij gemakkelijk aan te tonen dat bepaalde van
deze gegevens niet met de werkelijkheid hebben kunnen overeenstemmen
171 Waarschijnlijk is de door Goltzius gepublîceerde namenlijst niets meer
dan een lijst van de personen waarvan hij wist dat ze antieke munten
verzamelden en heeft hîj de meesten nooit gezien
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Kaart 1 : Eersfe reis van GoJtzius
(2 april • 9 juli 1556)
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NOTEN

11 Haar vader was de in 1468 geboren Hubrecht von Hinsbeck. alias
Goltzius, een bekende 15e eeuwse houtsnijder en schilder

V Hij schilderde stadswapens, herstelde de stadsreuzen, polychrorneerde
heiligenbeelden en ontwÎerp de Tegelpoort.

'JI Een comblnatie van houtsnede en ets

1..1 Lebendige Bi/der gar nach aller Keysern en Le vive imaginÎ di tutti quasi
gl' imperatori

2/ Marcus LaurÎn us (Brugge, 1530 - Calais, 1581) was Heer van Watervliet
Onder zijn vele bezittingen bevond zich het "Blaeuwe Huus", een kasteel
buiten Brugge waar hij zijn bibliotheek en heel wat kunstwerken
bewaarde. Hij bleef ongehuwd en was de spil van het Brugse humanisme
in de 16e eeuw.

§j Hij hield er een dagboek over bij en publiceerde in 1563 de Iijst ervan
achteraan in zijn C. Julius Caesar.

li Ofschoon de titelpagina van Les images presque de tous les empereurs
het jaartal 1557 draagt, verscheen dit werk pas in 1559.

~ Los vivos retratos de todos los emperadores

~I H GOlTZIUS, C. Julius Caesar(1563)
J. RAEVARDUS, Ad leges duodecim (1563)
J. RAEVARDUS, Variorum, dive de iuris ambiguitatibus (1564)
A. MEETKERKE. De veter; et recta pronunciatione Imguae Graecae (1565)
JUSTINIANUS, Novellae constitutiones (1565)
J. RAEVARDUS, Protribunalium liber singuJaris (1565)
-, Moschi siculi et Bionis smyrnaei idyllia (1565)
J. DE CORAS, Arest memorable du parlement de Tolose (1565)
J. DE CORAS, Warachtighe historie... ofte vonnesse vanden Parlemente
van Tolouze (1565)
J. PELSERS, Examen chirurgorum inhoudende cJaer onderwijs (1565)
J. RAEVARDUS, De praeiudiciis libri duo (1565)
D. LAMPSONIUS, Lamberti Lombardi... vita (1565)
J. OTHO, Introductio În historiam romanam (1565)
J. CRUQUIUS, Q, Horatius Flaccus. Carmina (1565)
D. ERASMUS, De copia (1565)
H. GOLTZIUS, Fastos magistratuum et triumphorum romanorum (1566)
P. LEOPARDUS, Miscel/aneorum (1568)
H. GOLTZIUS, Caesar Augustus (1574)
H. GOlTZ/US, Sicilia et Magna Graecia - Sicilia historia posterior (1576)

101 Deze werden aan Plantin verkocht, die het boek verder afwerkte.

111 De productiekosten beliepen 8.833 gulden 8 stuiver en de inkomsten
4.232 gulden 3 stuiver.
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ilJ Een brief die hij er schreef aan Abraham Ortelius bewijst dit

1.1/ Het bevindt zich thans in het Plantin~MoretusmLJSfRJmte Antwerpen

HI De koperen platen aan 3 frank per kilo en de houtblokken aan 3 frank per
paar.

151 A MORE1L Thesaurus Mo rellian us. Sive Famlliae Romanea. Ol/arum
nummi sunt incertae (idei. ut qui non-dum hactenus, nis; apud Goltzium,
aJiosve, inveniuntur Pars Posterior. Amsterdam. 1734.

121 ,-1 VON ECKHEL. Doctrina Numorum Veterum, Vindobonae, 1792.

J2I De vier numismaten die door Goltzius in november 1560 in Douai zouden
bezocht geweest zijn. vestigden zich bijvoorbeeld pas later in die stad (C.
DEKESEL. Hubertius Goltzius in Douai, in Belgisch tijdschrift voor
numismatlekenzegelkunde. 1981. p.117-125).
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