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2 : ‘den eersaemen nicolaes de clercq’

er is tot dusverre weinig geschreven over de in Delft werkzame boeken prentuitgever Nicolaes Jansz de Clerck (1570-1623). Informatie over De
Clerck was lange tijd alleen te vinden in korte lemmata in algemene naslagwerken en biografische woordenboeken. De laatste decennia kreeg hij in de eerste
plaats aandacht van kunsthistorici, maar hun interesse leverde tot dusver geen
zelfstandige publicaties op.
De bibliograaf Jean Noël Paquot (1770) is één van de eersten die Nicolaes de
Clerck noemt. In een lemma in zijn Memoires pour servir a l’histoire litteraire des
dix-sept provinces des Pays-Bas noemt hij hem als schrijver van enkele geschiedwerken uit het begin van de zeventiende eeuw en merkt hij op dat de man
vermoedelijk in Delft actief was als verkoper en uitgever.1 Als zodanig komt hij
eveneens naar voren in de biografische woordenboeken van De Chalmot (1800)
en Van der Aa (1858).2 Volgens De Chalmot werden de werken van deze ‘Nederduitse schrijver’ - die boekverkoper en drukker in Delft was - versierd ‘den
tijd in aanmerking nemende, met ongemeen fraije pourtraitten in het koper
gesneden’. Volgens Van der Aa was De Clerck een boekverkoper en drukker
en ‘bijzonder ervaren in de geschiedenissen’. Als schrijver wordt De Clerck ook
genoemd in de Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers van De Wind (1835),
in Vermomde en naamlooze schrijvers van Van Doorninck (1883), het Biographisch
woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde van Van den Branden
en Frederiks (1888-1891), in Populaire prozaschrijvers van 1600-1815 van Buisman
(1960) en meer recent in het Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland van
Haitsma Mulier en Van der Lem (1990).3 Historici toonden weinig interesse
voor de daarin genoemde geschiedwerken en dus kreeg De Clerck verder weinig
aandacht van die kant.
De naslagwerken van Ledeboer (1872, 1876) brachten Nicolaes de Clerck als
uitgever in beeld. Informatiever was de studie van Briels (1974) over de Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Briels noemde zijn bronnen, deed archiefonderzoek en breidde de lijst met door De Clerck gepubliceerde boeken uit.4 Bij Briels kwamen
bovendien enkele van De Clercks collega’s in Delft aan bod. De Clerck en het
Delftse boekbedrijf zijn ook kort behandeld in de catalogi over de Delftse stedelijke cultuur, die verschenen bij de tentoonstellingsreeks in Stedelijk Museum

1 Paquot 1765-1770 (folio-uitgave), dl 3, p. 632 of Paquot 1763-1770 (octavouitgave), dl 18, pp 303-304.
2 De Chalmot 1798-1800, dl 7, pp 37-38; Van der Aa 1852-1878, dl 3, p. 431.
3 De Wind 1835, dl 1, pp 349-350; Van Doorninck 1970 (1883), pp 419-420;
Frederiks & Van den Branden 1888-1891, p. 159; Buisman 1960, p. 346, nrs 1997-1998;
Haitsma Mulier & Van der Lem 1990, pp 93-94.
4 Ledeboer 1872, p. 116; Ledeboer 1876, p. 36 en Briels 1974, pp 240-242.
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Het Prinsenhof in de jaren 1979-1992.5 Kossmann (1932) noemt De Clerck in
zijn studie over boekverkopers, notarissen en kramers op het Binnenhof in Den
Haag.6 Tot slot zijn er bibliografieën zoals de Typographica Batava 1541-1600 (1998)
en de Short-Title Catalogue Netherlands waarin de Clerck als schrijver én uitgever
voorkomt.
De kunsthistoricus Von Heinecken (1790) noemt als eerste een graveur met
de naam ‘Nicolas le Clerc’. Hij kende enkele van zijn portretten en schreef dat
De Clerck prenten had gegraveerd naar werken van Italiaanse en Franse schilders. Met zijn bijdrage ontstond er in de literatuur enige verwarring tussen de
Nicolaes de Clerck aan wie dit onderzoek is gewijd en een naamgenoot van wie
in Parijs prenten werden uitgegeven.7 Nagler (1836) en Le Blanc (1856) vulden
de informatie van Von Heinecken aan en meenden ten onrechte dat Nicolaes
de Clerck omstreeks 1625 als graveur in Den Haag werkzaam was.8 Het was
Christiaan Kramm (1857) die de relatie legde met de uitgever en auteur in
Delft.9 Kramm vroeg zich ook af of De Clerck wel echt als graveur werkzaam
was geweest. In latere kunstenaarsbiografieën wordt Nicolas echter steeds genoemd als prentmaker. Er is ook over De Clerck geschreven in de naslagwerken van Von Wurzbach (1906), Thieme-Becker (1912), Waller (1938), Bénézit
(heruitgave 1999), Groenendijk (2008) en in het Allgemeines Künstlerlexikon.10
Er zijn enkele momenten geweest dat Nicolaes de Clerck nader bestudeerd
had kúnnen worden, bijvoorbeeld toen werd ontdekt dat hij rond 1600 als uitgever betrokken was bij de productie van een grote prent met de genealogie
van het huis Nassau en een serie voorstellingen van wapenfeiten van prins
Maurits.11 Of nadat zijn naam opdook in het onderzoek naar de verschillende
edities van het belangrijke geschiedwerk van Emanuel van Meteren.12 Ook de
studie van Piet Visser die - in zijn Broeders in de geest (1988) - de aandacht vestigde op het hergebruik van De Clercks portretten kreeg geen vervolg.13
Toen John Michael Montias in 1982 zijn boek publiceerde getiteld Artists
and Artisans in Delft: a Socio-Economic Study of the Seventeenth Century kwam er
opnieuw informatie over De Clercks bedrijf naar buiten.14 Het oorspronkelijke
5 Zie vooral Van Tiggelen 1981.
6 Kossmann 1932, pp 67, 183 en Keblusek 1997, p. 53.
7 Von Heinecken 1778-1790, dl 4, p. 135. Von Heinecken schreef dat De Clerck
graveerde naar het ontwerp van onder andere Francesco Albani, Rosso Rossi en
Jacques Stella. Prenten van ene ‘Nicolaus le Clercq’ naar schilderijen van Albani
en Stella werden in Parijs uitgegeven bij Pierre Landry (ca. 1630-1701). Zie
Kunstsammlungen der Veste Coburg: IX,213,1a en IX,213,2a.
8 Nagler 1835-1852, dl 3, pp 8-9 en Le Blanc 1854-1889, dl 2, p. 22.
9 Kramm 1857-1864, dl 1, p. 242.
10 Von Wurzbach 1906-1911, dl 1, p. 37; Thieme-Becker 1907-1950, dl 7, p. 34;
Waller 1938, p. 63; Bénézit 1999, dl 3, p. 705; Groenendijk 2008, p. 197; AKL Online.
11 Zie onder andere Eijffinger 1978 en Eijffinger 1980a.
12 Verduyn 1926; Gerritsen 2000 en Vlessing & Vuijsje 2009.
13 Visser 1988b, dl 1, pp 429-439.
14 Montias 1982, pp 274-277.
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plan van Montias, om een vergelijkende studie van de Nederlandse schildersgilden te schrijven, resulteerde uiteindelijk in de grondige studie van het Sint-Lucasgilde in Delft. Montias leverde met zijn studie een belangrijke bijdrage aan
het economisch-historisch onderzoek van de beeldende kunst. Tijdens zijn
zoektocht in de archieven in Delft vond hij onder meer enkele notariële akten die betrekking hadden op Nicolaes de Clerck. Deze akten gaan over de
verkoop van De Clercks koperplaten in de jaren 1624 en 1626. De Clerck bleek
een van de weinige prentuitgevers uit de eerste helft van de zeventiende eeuw
te zijn wier fonds gedocumenteerd is. De notariële documenten werden na het
verschijnen van Artists and Artisans met regelmaat aangehaald in studies over
het zeventiende-eeuwse prentbedrijf.15 De kunsthistoricus Jan Piet Filedt Kok
noemt ze in zijn onderzoek naar de prentmakers Jacques de Gheyn II en diens
zoon omdat De Clerck meerdere platen van hen in zijn bezit had.16 Nadine
Orenstein noemt de betreffende archiefstukken in haar studie over de graveur
en prentuitgever Hendrik Hondius. Die verwierf koperplaten van de erfgenamen van De Clerck.17 Elmer Kolfin haalt de bewaard gebleven lijsten van koperplaten aan in Gedrukt tot Amsterdam (2011) omdat ook de Amsterdamse uitgever
Claes Jansz Visscher platen van De Clerck verwierf.18 In 2001 schreef de kunsthistoricus Michiel C. Plomp een korte schets van De Clerck als prentuitgever
in een overzichtsartikel over de teken- en prentkunst in Delft, maar de door
Montias gevonden notariële akten en de daaraan refererende studies hebben
verder niet geleid tot een systematische bestudering van de koperplaten die De
Clerck in zijn bezit had of een grondig onderzoek naar deze uitgever in Delft,
naar wie hij was en wat hij deed.19
Dit hoofdstuk brengt het leven van Nicolaes de Clerck in kaart en schetst de
omstandigheden waarin hij zijn boek- en prentbedrijf in Delft begon, hoe het
functioneerde en hoe het uiteindelijk enkele jaren na De Clercks dood in 1623
werd opgeheven. Archiefonderzoek leverde nieuwe gegevens op.20
2.1 Delft, de vijfde stad van Holland
Nicolaes de Clerck leefde en werkte tijdens de Tachtigjarige Oorlog (15681648). Die begon toen de Nederlandse gewesten in opstand kwamen tegen de
politiek van de Spaanse koning Filips II en de strenge kettervervolgingen. Delft
was rond 1570 een ommuurde stad met circa 14.000 inwoners. De stad had zich
hersteld van een grote stadsbrand in 1536 waarbij twee derde van de huizen en
gebouwen verloren ging.21 Rond 1600 was het inwonertal in de stad opgelopen
15 Zie bijvoorbeeld Wyckoff 1998, p. 208; Orenstein, Leeflang e.a. 1993, pp 169, 171,
186; Veldman 2002, p. 810 en Griffiths 2016, pp 140, 176.
16 Filedt Kok 1990 en New Hollstein Dutch, De Gheyn Family.
17 Orenstein 1996 en Orenstein 1998. Zie ook Keblusek 1997, p. 72, noot 170.
18 Kolfin 2011, p. 22. Zie ook Herrin 2014, pp 184-185, noot 6.
19 Plomp 2001, pp 179, 191-192.
20 Voor transcripties van de belangrijkste archiefstukken betreffende De Clerck
verwijs ik naar bijlage 1.
21 Voor de volgende beschrijving van Delft zie Van Bleyswijck 1667-1680;
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tot ruim 17.000 mensen en in 1622 waren er bijna 23.000 inwoners. Daarmee
was Delft naar inwonertal de vijfde stad van de provincies Holland en Zeeland,
na Amsterdam, Haarlem, Leiden en Middelburg en net iets groter dan Enkhuizen.22
1 | Hendrik Cornelisz Vroom, Gezicht op Delft vanuit het
westen, 1615, olieverf op doek, 71 × 160 cm. Delft, Museum
Prinsenhof, PDS 108-I

Sinds het begin van de Opstand had Delft een belangrijke functie als opslagplaats van oorlogstuig van het gewest Holland en de Staten-Generaal. Delft
werd daarom wel de ‘Wapenkamer van Holland’ genoemd. De stad had zich in
juli 1572 bij de Opstand aangesloten, waarna de gereformeerden de overhand
kregen. Een aantal jaar waren het Hof van Holland, de Grafelijkheidsrekenkamer en de Staten van Holland in Delft gevestigd. In 1577 en 1578 vestigden zij
zich opnieuw op het Binnenhof in Den Haag. Willem van Oranje gebruikte
het oude Agathaklooster in Delft als residentie. In 1584 werd hij daar vermoord.
Hij werd begraven in de Nieuwe Kerk te Delft. Delft werd Prinsenstad, ook al
zou zijn zoon Maurits zich als stadhouder en kapitein-generaal van het Staatse
leger op het Binnenhof vestigen.
Op economisch gebied stond Delft bekend om zijn bierbrouwerijen. De brouwers namen in de stad een vooraanstaande positie in. De bloeitijd van de biernijverheid lag in het derde kwart van de zestiende eeuw. Daarna trad het verval
langzaam in, maar Delft was en bleef veruit het belangrijkste centrum voor de
bierbrouwerij in Holland, tot die positie in 1615 werd overgenomen door Haarlem.23 In 1600 had de stad nog altijd 82 brouwerijen met in totaal 161 ketels.
Delft probeerde ook leven te blazen in de textielindustrie en lakenhandel, met
behulp van Vlaamse drapeniers. Met gunstige regelingen wist de stad Vlaamse
lakenreders uit Leiden aan te trekken. In 1592 begon de Antwerpenaar François
Spiering een tapijtweverij in het oude Sint-Agnesklooster in Delft. Eén van zijn
Spaander & De Leeuw 1981 (met name de artikelen van K. van Berkel, pp 79-90,
L. Eekhout, pp 90-94 en M.I.E. van Zijl, pp 202-209); Wouters 1994, pp 21-27 en
Verhoeven 2015.
22 Israel 2001, p. 362, tabel 12.
23 Volgens Petrus Montanus - in zijn bijvoegsel over Delft in Guicciardini’s
Beschryvinghe van alle de Nederlanden (1612) - bestond bijna een derde deel van de stad
uit brouwerijen; Guicciardini 1612, fol. R6v.
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ontwerpers, Karel van Mander II - de zoon van de bekende kunstschilder en
schrijver - begon in 1615 een eigen atelier in het voormalige Sint-Annaklooster.
In april 1621 sloot Delft een overeenkomst met de ‘Merchant Adventurers’, een
compagnie van Engelse lakenhandelaren. De compagnie had het monopolie op
de uitvoer van ongeverfd Engels laken naar het vasteland. In 1621 verplaatste zij
hun stapel van Middelburg naar Delft. Al het laken bestemd voor de Republiek
werd nu ingevoerd via Delft. De stad faciliteerde de compagnie met laad- en
losplaatsen, de oprichting van een wisselbank in het stadhuis en een beurs op
de Boterbrug.
Toen in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd opgericht kreeg
ook Delft een Kamer met eigen bewindhebbers. De thuishaven van de vloot
was Delfshaven, maar de bemanning van de schepen was afkomstig uit Delft
en haar directe omgeving. Goederen die in Delfshaven aankwamen werden
in kleinere vaartuigen naar Delft vervoerd. De VOC had grote invloed op de
goederenstromen die via Delft werden verhandeld. De aanvoer van Chinees
porselein bracht de plateelnijverheid in Delft tot grote bloei. In 1600 waren er
drie plateelbakkerijen, in 1620 acht. De echte doorbraak kwam na 1644 toen de
aanvoer van porselein door de VOC stagneerde omdat in China de Ming-dynastie ten val werd gebracht.
Nicolaes de Clerck moest als uitgever in Delft aangesloten zijn bij het
Sint-Lucasgilde. Volgens de overgeleverde gildebrief van 29 mei 1611 viel onder het reglement iedereen die in zijn levensbehoeften voorzag als schilder,
verlichter, plaatsnijder, kunstdrukker, boekverkoper, prent- of kunstverkoper.
Boekdrukkers werden officieel pas op 1 juli 1630 toegevoegd. Ook glasmakers,
glasschrijvers, glasverkopers, plateelbakkers, plateelschilders, tapijtmakers, borduurwerkers, beeldsnijders, (mes)schedemakers en stoelververs moesten zich
bij het Lucasgilde inschrijven.24 De belangrijkste schilder in Delft in de eerste
helft van de zeventiende eeuw was Michiel Jansz van Mierevelt. Hij was de
meest productieve en succesvolle portretschilder van de Noordelijke Nederlanden. Vanaf het moment dat hij in 1607 het portret van Maurits van Nassau schilderde, stond men in de rij om zich door hem te laten vereeuwigen.25
Plaatsnijders die bij het Sint-Lucasgilde stonden ingeschreven in de jaren dat
Nicolaes de Clerck werkzaam was, waren de landmeter en kaartgraveur Floris
Balthasarsz van Berckenrode, de graveur Willem Delff en Hans Strick. Strick
graveerde het kalligrafisch werk van zijn vrouw Maria Becq. Enkele boekuitgevers en -verkopers in Delft in dezelfde periode waren Maritge Symonsdr,
Andries Jansz en Joris Andriesz Cloeting, Bruyn Harmensz Schinckel, Cornelis en Jacob Vennecool, Hubrecht Brieving, Adriaen Gerritsz van Beijeren,
Adriaen Claesz Vrijenbergh en Jan Pietersz Waelpot. Anderen stonden bij het
gilde ingeschreven als kunstverkoper, zoals François van Tijgen, Franchois Tobiasz, Jan Serange (Hans Cernage), Symon Jaspersz en Jan Gerritsz Ramp.26
24 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Keurboeken: toegang 1, inv. 1.5, fol.
305r-313v. Voor een Engelse vertaling van de gildebrief zie Montias 1982, pp 350-369.
25 Over Michiel van Mierevelt zie Jansen e.a. 2011.
26 Den Haag, KB: KW 75 C 6: Meesterboek van het Sint-Lucasgilde in Delft en
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2.2 Afkomst en vestiging in Delft
Gegevens omtrent de jeugd en maatschappelijke achtergrond van Nicolaes de
Clerck zijn schaars. Wat we weten is aan het licht gekomen door uitgebreid
archiefonderzoek.27 De Clerck moet zijn geboren omstreeks 1570. Hij is een
man van ‘ontrent xliij jaeren’ wanneer hij op 15 juli 1613 bij een notaris verklaart
- op verzoek van de apotheker Jacob Thyelmansz vanden Eynden - dat hij samen met de ‘saaiperser’ Olivier Moreel getuige was van een ruzie tussen Vanden
Eynden en de lakenbereider Gerrit de Zeeuw.28 Genoemde leeftijden in officiële documenten zijn niet altijd even betrouwbaar, maar vooralsnog is er geen
reden om aan de opgegeven leeftijd te twijfelen en zijn er geen andere bronnen
om het geboortejaar van De Clerck te kunnen vaststellen.29
Nicolaes Jansz de Clerck was afkomstig uit Liere.30 Met Liere kan het plaatsje De Lier - nu gemeente Westland, vlakbij Delft - zijn bedoeld, maar gezien
de historische omstandigheden is de stad Lier ten zuidoosten van Antwerpen
waarschijnlijker.31 Veel uitgevers en drukkers in Delft uit de periode 1590-1625
waren uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig.32 De spelling van de achternaam ‘Clerck’ die in de meeste archiefdocumenten voorkomt, wijst ook op een
zuidelijke afkomst.33 De Clerck was vermoedelijk één van de Vlaamse immigranten die vanwege de religieuze en politieke ontwikkelingen in de Zuidelijke
Montias 1982, pp 200, 203-207.
27 De Clerck staat niet (zoals de graveur-uitgevers Hendrick Goltzius, Hendrick
Hondius of Crispijn de Passe) in contemporaine biografische overzichten als het
Schilder-boeck van Karel van Mander (1604), Het gulden cabinet van de edel vrij schilderconst van Cornelis de Bie (1662) of het handschrift Vitae eruditorum Belgicorum ordine
alphabetico van Aernout van Buchell; Utrecht, UB: Hs. 838 (Hs. 7 E 11).
28 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris A. Rijshouck: toegang 161, inv.
1765, 15 juli 1613. De Clerck en Moreel waren die zondag namiddag 15 juli met hun
gezelschap in de tuin van Jacob vanden Eynden, in het Rietveld gelegen. De ruzie
ontstond toen de schoonmoeder van Gerrit de Zeeuw met Jacob wilde spreken.
Gerrit zou haar dochter bijna doodslaan omdat zij met Jacob was vreemdgegaan.
Toen Gerrit zelf verhaal kwam halen en Jacob alles ontkende haalde Gerrit uit en
trok hij een mes. Jacob verdedigde zich met een stok.
29 Over de betrouwbaarheid van leeftijden in archiefstukken: Langereis 2014, p. 13.
30 Delft, SA: DTB, inv. 123, 12 juni 1593.
31 Van Lier en De Lier zijn geen doopakten bewaard gebleven uit de relevante
jaren. Ik dank de archivarissen van de betreffende plaatsen voor deze informatie. In
de literatuur is men het over De Clercks afkomst niet eens. Briels 1974, p. 240 en
Van Tiggelen 1981, p. 161 plaatsten Lier in de Zuidelijke Nederlanden. Volgens Van
Boheemen & Van der Heijden 1981, p. 242 was Nicolaes de Clerck autochtoon en
geen Vlaamse immigrant. Ook Haitsma Mulier & Van der Lem 1990, p. 93 dachten
aan De Lier bij Delft. Minder voor de hand liggende plaatsen, maar ook mogelijk,
zijn Lieren in Gelderland en zelfs Leer in Niedersachsen.
32 Briels 1974, p. 601.
33 De volgende naamvarianten komen voor: Niclaes, Niclaas, Nicolas, Claes;
Klerck, Klercq, Clercq, Clerc.
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Nederlanden naar het noorden was gekomen. Lier, een kleine maar versterkte
stad, was begin augustus 1582 ingenomen door de landvoogd Alexander Farnese. De Val van Antwerpen in 1585 leidde tot een uittocht van de protestantse bevolking. In totaal zochten zo’n 100.000 tot 150.000 mensen hun heil in
Duitsland en Engeland maar vooral in de Hollandse en Zeeuwse steden: in
Amsterdam, Leiden en Middelburg. Amsterdam nam de meeste vluchtelingen
op. In 1600 maakten zij ongeveer een derde van de bevolking uit. In Delft bedroeg het aantal immigranten in dat jaar 17 procent van het aantal inwoners.34
Het is waarschijnlijk dat De Clerck vanwege zijn geloofsovertuiging uit de
Zuidelijke Nederlanden vertrok en in Delft ging wonen. Hij was namelijk een
belijdend lid van de gereformeerde geloofsgemeenschap. In Delft heeft Nicolaes
de Clerck zich ingeschreven als lidmaat van de gereformeerde kerk.35 Hij legde
geloofsbelijdenis af en mocht daarna deelnemen aan de avondmaalvieringen.
De meerderheid van de Delftenaren bekende zich vooralsnog niet openlijk tot
de ene of andere religie, al was lidmaatschap van de gereformeerde kerk een
belangrijke factor om in aanmerking te komen voor overheidsambten en andere
maatschappelijke posities.36 Enkele vroege werken in De Clercks fonds als uitgever zijn uitgesproken protestants van karakter.37
De registratie als lidmaat van de gereformeerde kerk in augustus 1590 is de
eerste vermelding van De Clerck in de archieven van Delft. Volgens de wet was
hij - ongeveer twintig jaar oud - nog minderjarig, maar bij de registratie worden
geen ouders of voogden genoemd. De Clerck kan zich bij aankomst in Delft als
lidmaat hebben ingeschreven. Het is ook niet ondenkbaar dat hij al jaren eerder
in Delft arriveerde, al dan niet met zijn ouders en eventuele broers en zusters.
Alleen van zijn moeder weten we dat zij naar Delft kwam. In 1623 woonde ze
bij haar zoon in huis.38
2.3 Huwelijk en gezin
Op 27 juni 1593 trouwde Nicolaes de Clerck met Cathalina Zegersdr Bogaert.
Twee weken daarvoor waren zij in ondertrouw gegaan.39 [5 2] Het paar kreeg
34 Israel 2001, pp 338-339 en p. 362, tabel 12.
35 Delft, SA: Hervormde Gemeente, Handelingen van de Kerkenraad
(met namen van lidmaten): toegang 445, inv. 1, aug. 1590, nr 5. De Clerck werd
ingeschreven als nieuw lid zónder attestatie.
36 Verhoeven 2015, pp 251-255. Het aantal lidmaten groeide van ongeveer 1100 in
1580 tot 3500 in 1622.
37 Zie hoofdstuk 3.1.
38 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris C. Coeckebacker: toegang 161,
inv. 1604, 21 sept. 1623. Nicolaes de Clerck liet in zijn testament vastleggen dat zijn
moeder ‘dye sy alreede hebben thuys gehaelt’, haar leven lang onderhouden zou
worden. In de doop-, trouw- en begrafenisboeken van Delft heb ik geen documenten
gevonden die met zekerheid betrekking hebben op De Clercks vader, moeder of
eventuele broers of zusters. Als De Clerck een van zijn dochters heeft vernoemd naar
zijn moeder, dan was haar naam Lijsbet of Sara.
39 Delft, SA: DTB, inv. 123, 12 juni 1593 en DTB, inv. 2, 27 juni 1593.
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vijf kinderen die een volwassen leeftijd bereikten. Zij heetten Sara, Lijsbet, Zeger, Jan en Abraham.40 Wanneer zij zijn geboren is niet na te gaan. De doopakten van de Oude en Nieuwe kerk in Delft van vóór 1616 zijn niet bewaard
gebleven. Toen Nicolaes de Clerck in september 1623 overleed waren drie van
de vijf kinderen getrouwd: Zeger, Jan en Lijsbet. Ook beide ongetrouwde kinderen waren mondig of meerderjarig.41 Dit betekent dat zij in of voor 1598 het
levenslicht zagen.42
Zeger was vermoedelijk de oudste zoon van Nicolaes de Clerck. Hij trouwde
in ieder geval als eerste, op 15 juli 1618 met Sara Ariensdr de Haen.43 Zeger
voerde de achternaam van zijn moeder.44 Hij zou een buitenechtelijk of voorkind van Nicolaes kunnen zijn geweest.45 Of hij koos voor de naam Bogaert uit
40 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris C. Coeckebacker: toegang 161, inv.
1604, 21 sept. 1623. Naast de volwassen zonen en dochters zijn er mogelijk enkele
kinderen jong overleden. In de begrafenisboeken wordt melding gemaakt van een
‘kint van Niclaes de bouckebinder’ en een ‘kint van Claes de boockbinder aende
Coornmarct’; Delft, SA: DTB, inv. 36, 12 april 1603 OK en DTB, inv. 36, 13 dec. 1604
OK.
41 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris C. Coeckebacker: toegang 161, inv.
1604, 21 sept. 1623.
42 Een (half )wees stond onder toezicht van de Weeskamer en/of had voogden
nodig tot een leeftijd van 25 jaar of totdat het kind door het huwelijk meerderjarig
werd verklaard; Delft, SA: Weeskamer, Reglement van de Staten van Holland: toegang 72, inv. 301, fol. 7r, regel nr 18.
43 Delft, SA: DTB, inv. 124, 30 juni 1618 en DTB, inv. 5, 15 juli 1618.
44 Dat Zeger Bogaert de zoon van Nicolaes de Clerck was, blijkt uit verschillende
documenten. In een brief van 1637 aan Sara de Clerck, geschreven door haar
stiefzoon Arnold Heussen, wordt Zeger Bogaert haar overleden ‘broeder’ genoemd;
Leiden, RA: Archief Maerten Tersijden: toegang 234, inv. 35-2, 12 sept. 1637. Dezelfde
familierelatie komt naar voren in één van de testamenten van Josina Willemsdr
Tol, schoonzus van Sara’s zoon Nicolaes Heussen. In het testament wordt een
‘conterfeytsel’ genoemd waarop deze Nicolaes met zijn moeder, zijn ‘moey’ (tante) en
zijn oom ‘Zeger Bogaert’ is afgebeeld; Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris W.
van Assendelft: toegang 161, inv. 1870, akte 3493, 22 dec. 1666. In 1625 wordt Zeger
genoemd als bloedvoogd van het kind van Jan de Clerck; Delft, SA: Oud Rechterlijk
Archief, Kamerboeken: toegang 13, inv. 170, 18 maart 1625. De identificatie van Zeger
als zoon van Nicolaes wordt verder bevestigd door Zegers patroniem ‘Claesz’ en het
feit dat hij trouwde vanuit de Hippolytusbuurt, de straat waar Nicolaes de Clerck
in deze jaren woonde; Delft, SA: DTB, inv. 124, 30 juni 1618 en DTB, inv. 5, 15 juli
1618. Ook vernoemde Zeger enkele kinderen naar zijn vermeende ouders en broer:
Cathalina (1620), Nicolaes (1627) en Abraham (1634); Delft, SA: DTB, inv. 7, 10 nov.
1620 OK; DTB, inv. 55, 8 juli 1627 NK en DTB, inv. 8, 14 maart 1634 OK. In 1619
was Nicolaes de Clerck getuige bij de doop van Zegers’ eerste zoon Arien; Delft,
SA: DTB, inv. 7, 3 maart 1619 OK. Sara de Clerck was getuige bij de doop van zoon
Nicolaes in 1627.
45 Zeger is vernoemd naar de vader van zijn moeder. De eerste geboren zoon
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carrièreperspectief. Bogaert kwam vaker voor in Delft en klonk deftiger dan
De Clerck. Zeger werd notaris en procureur.46 Zijn ouders hebben hem dus
een goede opleiding kunnen geven. Ook Jan, Sara en Lijsbet zijn naar school
geweest aangezien zij allen hun naam konden schrijven in een geoefend handschrift.47 Het kunnen zetten van een handtekening is een indicatie van iemands
schrijf- en leesvaardigheid. Op school leerde je eerst lezen en daarna schrijven.
Zoon Jan de Clerck ging het boekbedrijf in en trouwde in december 1621 met
Judith Pouwelsdr Scharrijer.48 Lijsbet zou in juni 1623 trouwen met de schilder
Boudewijn Ferdinandus van Warmen uit de Kromstraatsteeg.49 Sara, de oudste
dochter van Nicolaes en Cathalina, bleef lang in het familiebedrijf actief - waarover later meer - en trouwde in december 1624 met de notaris en procureur

werd over het algemeen vernoemd naar de vader aan vaderszijde. Een buitenechtelijk
kind kreeg vaker de naam van de vader aan moederszijde.
46 Zeger is vermoedelijk opgeleid bij notaris Adriaen Rijshouck. In notariële
documenten van maart en april 1613 wordt een klerk met de naam Seg(h)er Claesz
genoemd. Op 9 en 12 maart ondertekent hij met ‘Seg(h)er de Clerck. Dat met ‘clerck’
niet zijn functie werd bedoeld, maar zijn achternaam, blijkt uit de zin: ‘Adriaen
Pietersz en Seger de Clercq beyde mijne clercqen als getuygen’; Delft, SA: Oud
Notarieel Archief, notaris A. Rijshouck: toegang 161, inv. 1765, 9 maart t/m 13 april
1613. Dit zou betekenen dat zoon Zeger in eerste instantie zijn vaders achternaam
gebruikte. Opmerkelijk in dit verband is een document van 1623 in de Handingen van
de Kerkenraad. Daarin wordt Zeger eerst aangeduid als ‘Seger de Clerck’, waarna ‘de
Clerck’ werd doorgehaald en verbeterd in ‘Bogaert’; Delft, SA: Hervormde Gemeente,
Handelingen van de Kerkenraad: toegang 445, inv. 5, 16 jan. 1623. Andersom wordt
Jan de Clerck - zijn broer - in een notarieel stuk van 1624 eerst ‘Jan Claesz Bogert’
genoemd, waarna de naam werd veranderd in ‘Jan Claesz de Clercq’; Delft, SA: Oud
Notarieel Archief, notaris A. Rijshouck: toegang 161, inv. 1788, 24 jan. 1624. Blijkbaar
was er enige verwarring over de achternamen van Zeger en Jan. Van Zeger als
notaris zijn slechts drie akten bewaard gebleven. Die akten ondertekende hij met ‘Z.
Bogaerdt’; Delft, SA: Oud Notarieel Archief: toegang 161, inv. 1873, 20 jan. 1627, 14
febr. 1627 en 7 aug. 1632.
47 Voor Sara zie Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J. van der Ceel:
toegang 161, inv. 1639, 5 sept. 1624 [1-2] en Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv.
2387, 3 febr. 1629. Voor Lijsbet zie Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. van
Beest: toegang 161, inv. 1663, 15 febr. 1627; idem, notaris C.P. Bleiswijck: toegang 161,
inv. 1892, 23 febr. 1649 en idem, notaris J. van Ruiven: toegang 161, inv. 1960d, 26 aug.
1649. Voor Jan zie Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris A. Rijshouck: toegang
161, inv. 1788, 24 jan. 1624.
48 Delft, SA: DTB, inv. 124, 11 dec. 1621 en DTB, inv. 6, 26 dec. 1621.
49 Delft, SA: DTB, inv. 124, 20 mei 1623 en DTB, inv. 117, 5 juni 1623. De
achternaam van Boudewijn is bekend uit: Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris
J. van Ruiven: toegang 161, inv. 1960d, 26 aug. 1649. Boudewijn schreef zich in bij
Lucasgilde op 15 november 1624; Den Haag, KB: KW 75 C 6: Meesterboek van het
Sint-Lucasgilde in Delft, 1613-1649, Register van nieuwe meesters, fol. 33r.
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Gijsbrecht Heussen.50 Over zoon Abraham is vooralsnog niets bekend.51
Over het gezin waaruit Nicolaes de Clerck en Cathalina Bogaert zelf afkomstig waren, weten we niets. Cathalina kon haar naam schrijven, maar had
een minder geoefende hand.52 Nicolaes’ latere activiteiten als auteur en vertaler
brengen met zich mee dat hij een goede opleiding moet hebben gehad. Hij las
veel voor zijn werk en was naast het Nederlands in ieder geval het Frans en
Latijn machtig.
2.4 Jonggezel boekbinder
Nicolaes de Clerck begon zijn carrière als binder. Volgens zijn (onder)trouwakte van juni 1593 was hij jonggezel boekbinder en woonde hij ‘inde vette henne’.53
Cathalina woonde op hetzelfde adres. Het uithangbord ‘in de vette henne’ was
van de uitgever en boekverkoper Cornelis Vennecool, in ieder geval vanaf 1581
tot aan zijn dood in 1623.54 De bijbeltekst op zijn uitgeversmerk correspondeert met de naam van zijn huis: ‘O, Ierusalem, ic hebbe u willen vergaderen als
een hinne haer kiekenen, maer gy en hebt niet gewilt’ (Mat. 23).55 Vennecool
heeft de naam voor verschillende huizen gebruikt. In de ondertrouwakte van
De Clerck werd vermoedelijk het pand in de Wijnstraat, nu Wijnhaven bedoeld. Het was het tweede huis op de hoek van de Boterbrug, het huis naast
de kramer Pieter van Stralen.56 Op deze plaats staat nu een modern pand met
50 Delft, SA: DTB, inv. 124, 14 dec. 1624 en DTB, inv. 6, 29 dec. 1624.
51 Na september 1623 wordt niet meer aan Abraham gerefereerd. Wellicht is hij
overleden tijdens de pestepidemie in 1624-1625. Zoon Abraham moet niet verward
worden met de Delftse olieslager Abraham de Clerck, getrouwd met Sara (Pietersdr)
Zegers; Delft, SA: DTB, inv. 20, 5 aug. 1628 en DTB, inv. 68, 20 aug. 1628. Deze
Abraham had een vader genaamd Gillis de Clerck en een broer Pieter de Clerck;
Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. van Beest: toegang 161, nr 1664, 25 juli
1628. Abraham, Gillis en Pieter kunnen wel familie van Nicolaes de Clerck zijn
geweest. Bij de doop van Abrahams zoon Gillis was ene Lijsbet de Clerck getuige en
bij de doop van zoon Abraham ene Sara de Clerck; Delft, SA: DTB, inv. 8, 23 febr.
1631 OK en DTB, inv. 8, 15 jan. 1634 OK. Ging het om de kinderen van Nicolaes?
52 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris C. Coeckebacker: toegang 161, inv.
1604, 21 sept. 1623.
53 Delft, SA: DTB, inv. 123, 12 juni 1593 en DTB, inv. 2, 27 juni 1593.
54 Zie voor het uithangbord van Vennecool de titelpagina’s van zijn boekuitgaven
vanaf 1581 in de Short-Title Catalogue Netherlands (STCN) en verschillende
archiefstukken, in chronologische volgorde: Delft, SA: Hervormde Gemeente,
Handelingen van de Kerkenraad: toegang 445, inv. 2, 24 okt. 1583 en 23 april 1584;
Delft, SA: DTB, inv. 36, 1 sept. 1605 NK; Delft, SA: DTB, inv. 4, 25 dec. 1605; Delft,
SA: Stadsbestuur, Maanboeken: toegang 1, inv. 676-10 (1610), fol. 124r en Delft, SA:
DTB, inv. 37, 20 febr. 1623 OK.
55 Van Tiggelen 1981, p. 163.
56 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Huizenprotocol circa 15851648: toegang 1, inv. 731, fol. 113r1 en Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling),
Haardstedenregister 1600: toegang 1, inv. 589-1, fol. 416v, ‘Van de Gulde Swan tot de
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huisnummer 17. Vennecool woonde in de Wijnhaven tot de eerste helft van
1609. Toen verkocht hij dit huis.57 Daarna - in ieder geval tot 1617 - woonde hij
aan de zuidzijde van de Boterbrug.58
Vennecool was al vóór 1567 werkzaam als boekverkoper in Delft. In dat jaar
moest hij vanwege zijn geloof uitwijken naar Londen. In of voor 1575 was hij terug in Delft.59 Er zijn uitgaven van hem bekend vanaf 1578 tot en met 1590.60 Die
uitgaven werden door anderen gedrukt en soms in samenwerking gepubliceerd,
voornamelijk door en met de uit Antwerpen afkomstige drukker en uitgever
Pieter Verhaghen. Verhaghen was net als Vennecool naar Londen uitgeweken.
Daarna had hij zich in Dordrecht gevestigd.61 Bij Vennecool verschenen werken van kleine omvang in kwarto en octavo; pamfletten over actuele zaken en
theologische teksten. De uitzonderingen in dit fonds waren drie met houtsneden geïllustreerde edities van de Deux-Aes bijbel, toen de officiële bijbel van
de gereformeerde kerk.62 Toch was Vennecool vooral werkzaam als boekverkoper en boekbinder, in ieder geval na 1590.63 Hij had twee zonen die eveneens
Oude Kerk’, nr 3733. Zie ook Historisch GIS (kadaster 1832): 034C1068. Verder Ett
1975, p. 8 en Goudappel 1977, p. 52.
57 Delft, SA: Kamer van Charitate, Duit op de gulden: toegang 447, inv. 366: 16e
register (1 jan.-30 juni 1609), fol. 48v3. Na de verkoop van het huis in 1609 werd het
huis niet langer de Vette Henne genoemd; Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling),
Verponding 1620-1632: toegang 1, inv. 1755, fol. 487v: ‘eertijts de Vette Henne’.
58 Vennecool huurde één van de zeven huizen die de stad in 1584 had laten
bouwen. Zie over deze huizen Boekraad e.a. 2009, p. 30, nr 9. Het ging om het
tweede huis vanaf het oosten (Historisch GIS, kadaster 1632: 034C1068); Delft, SA:
Stadsbestuur (eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv. 676-10 (1610), fol. 57r;
idem, inv. 676-11 (1612), fol. 87r; idem, inv. 676-12 (1615), fol. 69v; idem, inv. 676-13
(1616), fol. 69v en idem, inv. 676-14 (1617), fol. 70v. In 1617 verkocht het stadsbestuur
de meeste huizen; Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1,
inv. 676-14 (1617), fol. 70r-72r en fol. 172r-173v. Het huis van Vennecool werd gekocht
door de confituurmaker Jacques Fransz de Lees. Het is niet bekend of hij er zelf ging
wonen of dat hij het huis verhuurde.
59 Briels 1974, pp 497-498 en Montias 1982, p. 36.
60 Voor zijn uitgaven zie de STCN en TB.
61 Briels 1974, pp 500-508.
62 Over deze bijbel en de problemen die hierover ontstonden met de boekdrukker
Aelbrecht Hendricksz zie Briels 1974, p. 497 en De la Fontaine Verwey 1976b, pp
81-84.
63 In 1591 wordt Cornelis Vennecool genoemd als boekbinder; Delft, SA:
Hervormde Gemeente, Handelingen van de Kerkenraad: toegang 445, inv. 2, 9 sept.
1591, 16 sept. 1591 en 11 dec. 1591. In 1605 wordt hij onterecht betiteld als boekdrukker;
Delft, SA: DTB, inv. 4, 25 dec. 1605. Ook na 1613 was Venncool werkzaam in het
boekbedrijf; Den Haag, KB: KW 75 C 6: Meesterboek van het Sint-Lucasgilde,
1613-1649, Ledenlijst, fol. 11r, nr 20. In 1617 wordt Vennecool nog door de stad betaald
voor het leveren van papieren en biljetten; Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling),
Thesauriersrekeningen: toegang 1, inv. 678-37, fol. 249r-249v.
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binnen het boekbedrijf actief waren. Isaack wordt als boekbinder genoemd.64
Jacob Cornelisz was vanaf de jaren negentig een zelfstandig boekdrukker en
boekverkoper.65
Nicolaes de Clerck woonde in bij zijn werkgever. Wellicht heeft De Clerck
eerder een deel van zijn leertijd bij Vennecool doorgebracht. In 1593 was hij
een betaalde arbeidskracht. Leerjongens en onbetaalde knechten mochten niet
trouwen, want zij waren nog niet in staat een gezin te onderhouden.66 Een eigen
bedrijf in Delft beginnen was De Clerck evenmin meteen toegestaan. Daarvoor moest hij zich inkopen als meester bij het Sint-Lucasgilde. Dat kon alleen
als hij het poorterschap had verworven.67 Eenmaal zelfstandig had De Clerck
een goede relatie met zijn voormalige werkgever. Eén van de eerste boeken die
hij als uitgever publiceerde verscheen in samenwerking met Jacob Vennecool.
Daarna stond Cornelis Vennecool nog eens borg voor Nicolaes en was Nicolaes doopgetuige bij een zoon van Isaack Vennecool.68
2.5 Vestiging als zelfstandige ondernemer
Het poorterschap stond open voor iedereen die langer dan vijf jaar in Delft
woonde, maar het ligt in de lijn der verwachting dat De Clerck pas poorter
werd toen hij zich als zelfstandig meester wilde vestigen.69 Helaas kunnen we
niet vaststellen in welk jaar De Clerck het poorterrecht kocht, omdat in het
poorterboek van Delft de periode 1594-1601 ontbreekt.70
Ook uit de Meesterboeken van het Sint-Lucasgilde in Delft kunnen we
niet opmaken in welk jaar De Clerck voor zichzelf begon. Het eerst bewaarde
Meesterboek van het gilde loopt van 1613 tot 1649 en bestaat uit een ledenlijst
en een registratielijst. De ledenlijst geeft een opsomming van alle meesters in
het gilde, verdeeld naar beroepsgroep. De registratielijst is chronologisch en
64 Toen Isaack trouwde in 1606 was hij boekbinder; Delft, SA: DTB, inv. 4, 23
april 1606. In 1619 en 1624 was hij echter kuiper en bierkruier; Delft, SA: DTB, inv.
54, 3 febr. 1619 en DTB, inv. 37, 25 febr. 1624.
65 Briels 1974, pp 498-499.
66 Langereis 2014, p. 45.
67 Het begrip poorter is afgeleid van de naam voor het gebied dat stadsrechten
kreeg: ‘poort’, afkomstig van het Latijnse ‘portus’, handelsplaats; Verhoeven 2015, p. 30.
68 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv. 676-10
(1610), fol. 124r en Delft, SA: DTB, inv. 54, 3 febr. 1619 NK. Ook De Clercks zoon
Zeger stond op goede voet met de familie Vennecool. In 1624 was Zeger doopgetuige
bij een kind van Isaack; Delft, SA: DTB, inv. 54, 31 maart 1624 NK. In 1627 was
Trijntge Cornelis Vennecool doopgetuige bij een zoon van Zeger; Delft, SA: DTB,
inv. 55, 8 juli 1627 NK.
69 Er zijn geen aanwijzingen dat De Clerck het poorterschap van zijn vader erfde
of kreeg via zijn schoonvader.
70 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Register van poorterinschrijvingen:
toegang 1, inv. 404. In de periode 1594-1601 zijn er ook poorterinschrijvingen in de
kamerboeken opgenomen (toegang 13, inv. 167-168), maar de inschrijving van De
Clerck of die van zijn vader of schoonvader heb ik niet kunnen vinden.
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bevat de namen van de nieuwe meesters en de kosten die aan hun inschrijving
waren verbonden: 6 gulden voor nieuwe leden, 3 gulden indien de nieuweling
een kind was van een reeds ingeschreven meester en 12 gulden wanneer het lid
afkomstig was van buiten de stad. De jaarlijkse contributie bedroeg 6 stuivers.
De Clerck staat in de ledenlijst onder de rubriek ‘verlichters ende constvercoopers ende boeckvercoopers’ [5 3], maar omdat hij zich vóór 1613 als meester bij
het gilde heeft aangesloten, komt hij niet in de registratielijst voor.71
Dat Nicolaes de Clerck zich als zelfstandige ondernemer heeft gevestigd,
blijkt voor het eerst in 1599. Dan komen we de eerste publicaties op zijn naam
tegen. Hij verblijft dan ook niet langer in de Vette Henne bij Cornelis Vennecool. Volgens het impressum van één van zijn boekuitgaven van 1599, en het
Haardstedenregister van Delft opgesteld in november 1600, woonde De Clerck
in de Papenstraat.72 De Clerck huurde daar het huis van Beatrix Humansdr
Huijgens, weduwe van Jan Bartelmeesz van Embden.73 Mogelijk deed hij dat
vanaf augustus 1594, toen Beatrix hertrouwde met de molenaar Gerrit Stevens
en verhuisde van haar huis in de Papenstraat naar zijn huis in de Dirck Langenstraat. Dat dit ook het moment was dat De Clerck voor zichzelf begon als
boekbinder en boekverkoper acht ik niet onwaarschijnlijk. Met het kapitaal dat
hij vervolgens opbouwde, en een eigen netwerk, ontpopte hij zich enkele jaren
later tot uitgever.
2.6 Van Papenstraat tot Hippolytusbuurt
De Papenstraat verbindt de Choorstraat met de Voldersgracht en werd ook
wel Papensteeg genoemd. Twee andere stegen komen op de Papenstraat uit, de
Zeepsteeg aan de westzijde van de straat - nu de Halsteeg - en de Vlouw aan
de oostzijde. Het huis dat De Clerck huurde stond aan de westzijde, ter hoogte
van het huidige huisnummer 13.74 [5 4] Het lag tussen een linnenwinkel en het
huis van een hoedenmaker. Verder woonden er in 1600 in de Papenstraat een
wapensmid, schoenmaker, kleermaker, kousenmaker, smid, kramer, koperslager
en harnasmaker. Er stond een herberg en ook het ‘oude wijffgens huys’ was er
te vinden.75
Vanaf juli 1613 tot aan zijn dood in september 1623 woonde en werkte De
Clerck in de Hippolytusbuurt, een straat aan de westzijde van de Nieuwe Delft
tussen de Oude Kerk en de Nieuwstraat.76
71 Den Haag, KB: KW 75 C 6: Meesterboek van het Sint-Lucasgilde in Delft, 16131649, Ledenlijst, fol. 11r nr 2.
72 Zie de Voornaemste misbruycken der misse, 1599 en Delft, SA: Stadsbestuur
(eerste afdeling), Haardstedenregister 1600 (vierde kwartier: opgemaakt tussen
17 nov.-26 nov. 1600): toegang 1, inv. 589-1, fol. 107v-108r,‘Papestraet’, nr 991. Het
Haardstedenregister gaat over de belasting op stookplaatsen.
73 Het gaat om Historisch GIS (kadaster 1832): 034C197.
74 Delft, SA: DTB, inv. 2, 21 aug. 1594.
75 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Haardstedenregister 1600: toegang 1,
inv. 589-1, fol. 107v-111r, ‘Papestraet’ zie ook Soutendam 1882, pp 20-21.
76 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris A. Rijshouck: toegang 161, inv. 1765,
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4 | De ‘vette henne’ van Cornelis Vennecool (1); het huis
in de Papenstraat (2) en het huis in de Hippolytusbuurt
(3), aangegeven op de Plattegrond van Delft (detail), uit:
Tooneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, 1652, ets
en gravure, 380 x 495 mm. Amsterdam, Rijksmuseum,
RP-P-AO-11-8-1-1

Waar De Clerck in de periode tussen november 1600 en juli 1613 woonde is niet
bekend. In december 1604 woonde er een ‘Claes de boockbinder’ aan de Koornmarkt,77 maar het is niet zeker of het om Nicolaes de Clerck gaat. De Clerck
kan nog een tijd in de Papenstraat zijn blijven wonen, al wordt hij niet genoemd
in het huisbezoekboekje van de predikant Arnoldus Cornely, een notitieboekje
waarin Cornely de namen schreef van de lidmaten in het noordelijke gedeelte
van de stad die hij in de jaren 1602-1605 bezocht.78 In 1606 werd het huis in de
Papenstraat door Beatrix Humansdr en de molenaar Jan Stevens - familie van
Beatrix’ inmiddels overleden tweede man Gerrit Stevens - voor 1600 gulden
verkocht aan de kramer Pieter Joosten. Helaas is niet bekend of Pieter Joosten
er zelf ging wonen of dat hij het huis eveneens verhuurde.79
Het huis in de Hippolytusbuurt werd vanaf 1614 gehuurd van Maerten van
de Brugge voor (in 1625) ‘twintich pondt vlaems sjaers’, of 120 (carolus) gulden
15 juli 1613 en Delft, SA: DTB, inv. 37, 26 sept. 1623 NK. De Hippolytusbuurt was
oorspronkelijk de naam van de huisjes, de ‘buurt’, die tegen het koor van de Oude
Kerk of Hippolytuskerk waren gebouwd; Van der Krogt 2000, pp 103-104.
77 Delft, SA: DTB, inv. 36, 13 dec. 1604 OK.
78 Delft, SA: Hervormde Gemeente, Register met namen van lidmaten
opgemaakt door Arent Cornelisz 1602-1605: toegang 445, inv. 466. De Koornmarkt
komt niet in het huisbezoekboekje voor.
79 Delft, SA: Kamer van Charitate, Duit op de gulden: toegang 447, inv. 365: 11e
register (1 juli-31 dec. 1606), fol. 22v. Ook de speldenmaker Cornelis Cornelisz wordt
in deze jaren als eigenaar van dit huis genoemd; zie Delft, SA: Stadsbestuur (eerste
afdeling), Huizenprotocol circa 1585-1648: toegang 1, inv. 731 fol. 133r1.
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per jaar.80 Ter vergelijking: een metselaarsknecht in Leiden verdiende in 1625
19 stuivers per dag.81 Er gingen 20 stuivers in 1 gulden.82 Van de Brugge - zelf
woonachtig in Den Haag - was eigenaar van twee woningen in de Hippolytusbuurt, gelegen tussen een huis genaamd De Handschoen (nu nummer 19)
en een huis met de naam de Fles (nu nummer 15). De twee woningen van Van
de Brugge (nu huisnummers 17 en 17a) vormden van oorsprong samen een logement, ’sHeerenherberg genaamd. 83 Van de Brugge had de woningen in 1614
voor 7000 gulden gekocht van de erfgenamen van de lakenverkoper Willem
Ariensz (of Adriaensz) van Duvenvoorde.84 Nicolaes de Clerck huurde de woning met het huidige huisnummer 17.85 Het betreft het huis waar Van Duvenvoorde zelf woonde tot zijn dood in juni 1613.86
80 Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 2077, met daarbij het testament van 17
sept. 1625: Testament Maerten van den Brugge. Dit testament is in meer exemplaren
overgeleverd. Zie ook Den Haag, GA: Heilige Geest en het Heilige Geesthofje,
stukken betreffende het testament van Maerten van den Brugge: toegang 0006-01,
inv. 925, 17 sept. 1625.
81 Posthumus 1908-1939, dl 3, p. 1014. In 1600 verdiende dezelfde metselaarsknecht
in Leiden 14 stuivers per dag, in 1610 18 stuivers.
82 1 stuiver bestond uit 16 penningen.
83 Delft, SA: Losse aanwinsten: toegang 598, inv. 145 en inv. 150; Delft, SA:
Stadsbestuur (eerste afdeling), Consentboeken: toegang 1, inv. 650.1, fol. 60v en
Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Huizenprotocol circa 1585-1648: toegang 1,
inv. 731, fol. 308r. In Historisch GIS (kadaster 1832): het noordelijk deel van perceel
034C159 was de Handschoen (nu huisnummer 19), het zuidelijke deel van 034C159
(nu nr 17a) en 034C158 (nu nr 17) betroffen de woningen van Maerten van de
Brugge. De Fles lag vermoedelijk tussen 034C158 en 034C157 (nu nr 15). De naam
’sHeerenherberg bleef in gebruik voor één van de woningen van Maerten van de
Brugge. De andere woning werd De Kameel genoemd.
84 Delft, SA: Kamer van Charitate, Duit op de gulden: toegang 447, inv. 366, 26e
reg. (jan.-juni 1614), fol. 23r.
85 Dat blijkt uit de akten over de erfenis van Maerten van de Brugge; Delft,
SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 2077. Zie het testament van Maerten van de
Brugge van 17 sept. 1625 en de inventaris van de twee kinderen van Seger van de
Brugge van 31 maart 1626. Toen Maerten in 1625 overleed liet hij zijn woningen in
de Hippolytusbuurt na aan IJtge (21 jaar) en Jacob (15 jaar), de kinderen van zijn
broer Seger. IJtge erfde ‘een huijssinge ende erve staende inde Ipolitusbuert tot
Delf daer lest in gewoont heeft, Claes de Clerck bouckvercooper’. Jacob kreeg de
woning die werd bewoond door Bartelmees Knyff. Uit een huurovereenkomst met
de kleermaker Jochum Janszn is vervolgens op te maken dat de woning van Jacob
grensde aan het huis genaamd de Handschoen en de woning van zijn zus IJtge. IJtge
erfde daarmee de woning grenzend aan de Fles; Delft, SA: Weeskamer: toegang 72,
inv. 2079, 28 juli 1628, fol. 3r en 15 maart 1626.
86 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Haardstedenregister 1600: toegang
1, inv. 589-1, fol. 418r, nrs 3747-3748 en Delft, SA: DTB, inv. 36, 5 juni 1613 OK. De
noordelijke woning verhuurde Van Duvenvoorde in 1600 aan de apotheker Gerrit
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De Koornmarkt en de Hippolytusbuurt lagen in elkaars verlengde, beide aan
de Nieuwe Delft. Ze waren met elkaar verbonden door de Wijnhaven waar De
Clerck bij Vennecool had gewerkt. Mede door de gracht ‘waer door men tot groot
gemack en commoditeyt der inwoonderen met schepen en schuyten kan vaeren,
en alle waeren […] af en aen brengen’ was er in de Koornmarkt en de Hippolytusbuurt meer bedrijvigheid dan in de Papenstraat.87 Hoewel de Papenstraat ook
in het centrum van Delft was, koos De Clerck er dus voor zijn bedrijf te verplaatsen naar een plek waar zijn onderneming meer in het oog zou springen, waar de
rijkere burgers woonden in de handels- en koopmanshuizen aan de gracht.
Naast zijn huis en winkel in het centrum van Delft had De Clerck vanaf
1608-1609 op hoogtijdagen een kraam op de voorzaal van het stadhuis in Delft
en in de Witte Galerij op het Binnenhof in Den Haag. De Witte Galerij was
een doorgang naar de vertrekken van de Staten-Generaal, bereikbaar vanuit
de Grote Zaal of via een buitendeur. De Clerck stond er in ieder geval tijdens de Hofkermis in mei. Dan was het in Den Haag een drukte van belang.
De voorzaal van het stadhuis in Delft huurde hij tijdens de Delftse kermis of
Sint-Odulphusmarkt halverwege juni en tijdens de kaasmarkt of Sint-Gillismarkt begin september.88
2.7 Boek- en prentuitgever
Nicolaes de Clerck bouwde zijn bedrijf op in de jaren dat Maurits de Slag bij
Nieuwpoort won (1600) en dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd
opgericht (1602), gedurende het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) en tijdens het
binnenlandse religieuze en politieke conflict tussen de remonstranten en contraremonstranten dat resulteerde in de onthoofding van landsadvocaat en raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt (1619) en de spectaculaire ontsnapping
van Hugo de Groot uit slot Loevestein in een boekenkist (1621). De Clerck
ontwikkelde zich tot een veelzijdige ondernemer. Hij was boekbinder, boekverkoper en boekuitgever, schrijver en vertaler, prentdrukker, prentuitgever en
prentverkoper.89
Er is geen reden om aan te nemen dat Nicolaes de Clerck als prentmaker of
graveur werkzaam was. Op de prenten in zijn fonds wordt De Clerck alleen als
uitgever genoemd: N. de Clerck excudit, ofwel ‘heeft uitgegeven’. Wanneer De
Clerck in zijn teksten iets zegt over het graveren van zijn prenten schrijft hij
steeds dat hij deze heeft láten maken.90 Om als prentuitgever actief te zijn legde
hij contact met verschillende graveurs en collega-uitgevers.
Woutersz Lieftinck.
87 Van Bleyswijck 1667-1680, dl 1, fol. B1r.
88 Zie hierover hoofdstuk 7.1.2.
89 De Clerck wordt in archiefstukken, impressa en colofons voornamelijk
boekbinder en boekverkoper genoemd. Volgens een document van 1608 is hij
boek- en kaartverkoper. Volgens het Const-toonneel van 1609 is hij boekverkoper en
kunstdrukker en in 1620 wordt hij kunst- en plaatdrukker genoemd. In 1603 en 1604
wordt hij onterecht bestempeld als boekdrukker en in 1614 als plaatsnijder.
90 De Clerck 1615, fol. 2M1v en Gouthoeven 1620, dl 2, fol. Z4v.
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De Clerck was ook geen boekdrukker. Voor het drukken van zijn teksten
werkte hij samen met drukkers in Delft, Dordrecht, Rotterdam en Leiden.
Ook op financieel vlak zocht De Clerck steun. In de boedelinventaris van de
Rotterdamse bakker Dirck Adriaensz en zijn vrouw Maritgen Abrahams van 3
maart 1603 wordt gerefereerd aan een rentebrief van 6 december 1601 op naam
van Maritge Abrahams en Henrick Abrahamsz. De Clerck moest hen jaarlijks
12,5 gulden aan losrente betalen - 6,25 procent van het bedrag dat hij had geleend
- tot de hoofdsom van 200 gulden was terugbetaald.91 In december 1615 stelde de
kramer Louis Willemsz de Somer aan Nicolaes 200 gulden ter beschikking voor
het drukken en distribueren van het ‘toneel der deurluchtige personagien.’92
Nicolaes de Clerck had dus niet de beschikking over onbeperkte financiële
middelen, maar als zakenman was hij behoorlijk succesvol. Hij was geen huiseigenaar, maar huurde in de Hippolytusbuurt een niet onaanzienlijk pand.93
Eigenaren van een drukkersbedrijf of boekwinkel behoorden in Delft tot de
hoogste sociale en economische klasse van het Sint-Lucasgilde, samen met de
kunsthandelaren en succesvolle schilders. Hun status was te vergelijken met die
van een notaris, arts, zilversmid of succesvolle koopman.94 De Clerck draaide
goed mee, al vervulde hij nooit een nevenfunctie bij de kerk of in de stadsraad
zoals zijn collega’s Bruyn Harmensz Schinckel of Jan Andriesz Cloeting. Hij
had een aanzienlijk aantal waardevolle koperplaten om prenten te drukken. De
platen die na zijn dood werden verkocht hadden alleen al een waarde van 1372
gulden en 13 stuivers.95
91 Rotterdam, SA: Weeskamer: toegang 16, inv. 372, 3 maart 1603, p. 549 e.v.
en m.n. p. 566. Maritge kwam uit Delft. Ze was in april 1602 getrouwd met Dirck
uit Rotterdam. Na de dood van haar man in 1603 keerde ze naar Delft terug. Ze
hertrouwde in juli 1604 met notaris Adriaen Rijshouck.
92 Waarover meer in hoofdstuk 4.5.1.
93 De Clercks huurbaas had zijn twee woningen in de Hippolytusbuurt gekocht
voor een gezamenlijk bedrag van 7000 gulden; Delft, SA: Kamer van Charitate, Duit
op de gulden: toegang 447, inv. 366, 26e reg. (jan.-juni 1614), fol. 23r. Voor elk van de
woningen betaalde hij 11 gulden aan belasting; Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Verponding 1620-1632: toegang 1, inv. 1755, 489r-v.
94 Montias 1982, pp 112-134, m.n. pp 133-134. De personen in de hoogste sociale en
economische klasse van het Sint-Lucasgilde leefden in de zeventiende eeuw in huizen
van 2000 gulden of meer, betaalden 10 tot 25 gulden belasting en lieten 50 gulden of
meer na aan de Kamer van Charitate. De waarde van hun boedel kon hoger zijn dan
15.000 tot 20.000 gulden. De tweede laag die Montias onderscheidde binnen het
gilde bestond uit de minder succesvolle schilders, glasmakers, beeldhouwers, borduurwerkers, drukkers en plateelbakkers die niet zelfstandig waren maar in dienst
van anderen. Zij woonden in huizen van 800 tot 1500 gulden, betaalden een belasting
van 3 tot 7 gulden en lieten kleine bedragen na aan de Kamer van Charitate. Hun
boedel had meestal een waarde van circa 800 tot 1500 gulden.
95 Ter vergelijking: de veiling van de boedel van de boekverkoper Hubrecht
Brieving in 1614 leverde 748 gulden, 4 stuivers en 8 penningen op. Daarvan werd 442
gulden en 9 stuivers opgebracht door de boeken en papieren in de winkel; Delft, SA:
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2.8 Overlijden en nalatenschap
Nicolaes overleed in september 1623.96 Op 21 september lag hij ‘syeckelyck te
bedde’ en liet hij zijn testament opstellen.97 Op 26 september werd hij begraven
in de Nieuwe Kerk.98 In het testament worden helaas geen specifieke mededelingen gedaan over zijn boek- en prentbedrijf. Wel valt de bepaling op dat
dochter Sara als enige van de kinderen een prelegaat of vooruitmaking van 200
gulden kreeg als voldoening voor de ‘notable dynsten dye sy den gemeenen boel
heeft gedaen’. We zouden hieruit kunnen afleiden dat Sara, meer dan de andere
kinderen, heeft meegeholpen in het bedrijf van haar vader. Ik kom daar nog
op terug. Volgens het testament zouden Sara en Abraham elk bovendien, als
ongetrouwde kinderen, 300 gulden krijgen. Zeger, Jan en Lijsbet hadden eerder
een uitzet van dezelfde waarde ontvangen. De inhoud van het testament is verder weinig informatief. Het document werd opgesteld in aanwezigheid van De
Clercks buren in de Hippolytusbuurt, de wijnkoper Bartelmees Knyff en de
pasteibakker Adolf Aertsz van de Kelder.99 Officiële documenten werden vaker
opgesteld in het bijzijn van buren als gelegenheidsgetuigen.100
Weeskamer: toegang 72, inv. 742. In 1618 had de boekverkoper Adryaen Vrijenberch
497 gulden aan boeken en schilderijen; Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv.
932. De boeken van Adriaen van Beijeren werden in 1651 geveild voor maar liefst
1587 gulden en 8 stuivers; Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 4067-4068. De
winkelinventaris van Jan Pietersz Waelpot had in 1667 een waarde van 1380 gulden
en 12 stuivers; Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 4471-4475.
96 Nagler 1835-1852, dl 3, pp 8-9 vermeldt onterecht dat De Clerck in 1625 in Den
Haag werkzaam was. Andere naslagwerken namen de informatie over, bijvoorbeeld
Le Blanc 1854-1890, dl 2, p. 22; Kramm 1857-1864, dl 1, p. 242; Von Wurzbach 19061911, dl 1, p. 37 en Groenendijk 2008, p. 197.
97 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris C. Coeckebacker: toegang 161, inv.
1604, 21 sept. 1623.
98 Delft, SA: DTB, inv. 37, 26 sept. 1623 NK. Nicolaes’ erfgenamen betaalden 7
gulden en 15 stuivers aan grafkosten; Delft, SA: Hervormde Gemeente, Rekeningen
van de grafmaker voor het begraven in en buiten de Nieuwe Kerk 1572-1753: toegang
445, inv. 1614 (17 sept.-17 dec. 1623). Nicolaes liet geen geld na t.b.v. de armenzorg;
Delft, SA: Kamer van Charitate, Opperste kleed boeken: toegang 447, inv. 405, p. 81,
nr 178.
99 Van de Kelder woonde ten zuiden van De Clerck; Delft, SA: Stadsbestuur
(eerste afdeling), Verponding 1620-1632: toegang 1, inv. 1755, fol. 489r2 en Historisch
GIS (kadaster 1832): 034C157. Knyff woonde ten noorden van De Clerck en had
dezelfde huisbaas; Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 2077, 17 sept. 1625; idem,
31 maart 1626 en Historisch GIS (kadaster 1832): het zuidelijke deel van 034C159.
100 Op 20 januari was Nicolaes de Clerck op zijn beurt getuige bij het opstellen
van het testament van Adolf van den Kelder en zijn vrouw Jannitgen Jansdr; Delft,
SA: Oud Notarieel Archief, notaris V. van Uytenbrouck: toegang 161, inv. 1532, 20
jan. 1623. In de jaren 1615, 1616 en 1617 stond Van den Kelder borg voor De Clerck
bij het huren van de voorzaal van het stadhuis in Delft; Delft, SA: Stadsbestuur
(eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv. 676-12, 676-13 en 676-14. In juni 1615
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Volgens de gildereglementen mocht Cathalina Zegersdr Bogaert als weduwe
de zaak van haar man overnemen. In het Meesterboek van het Lucasgilde werd
inderdaad genoteerd dat zij het bedrijf voortzette.101 [zie 5 3] Ze hield ook de
kraam aan op de voorzaal van het stadhuis in Delft.102 De plaats in de Witte
Galerij in Den Haag werd na de dood van Nicolaes de Clerck vermoedelijk
verhuurd aan andere handelaren.103
Zoon Jan was inmiddels voor zichzelf begonnen. Hij was in 1621 getrouwd en
had zich het jaar daarop als meester boekverkoper bij het Sint-Lucasgilde geregistreerd.104 Als zoon van een meester betaalde hij 3 in plaats van 6 gulden inschrijfgeld. Jan vestigde zich eerst als boekbinder en boekverkoper op de Boterbrug en
verhuisde in of na 1624 naar de Koornmarkt.105 In 1623 hadden vader Nicolaes
en zoon Jan samen een boekje uitgegeven over aartsketters. De ene helft van de
gedrukte oplage werd uitgegeven met de naam van Nicolaes de Clerck op de titelpagina, de andere helft van de oplage met de naam van Jan de Clerck.106
2.9 Moeilijke jaren
Het toekomstperspectief van de familie De Clerck veranderde snel na het overlijden van Nicolaes. De economische en sociale omstandigheden zaten niet
mee. De vooruitzichten in de eerste helft van de jaren twintig van de zeventiende eeuw waren somber.107 De Republiek stond economisch onder druk vanwege de herinvoering van de Spaanse handelsembargo’s na het aflopen van het
Twaalfjarig Bestand in 1621 en de hoge defensielast om de Republiek te kunnen
was De Clerck getuige bij het opstellen van een notariële akte van de familie Bogaert,
wonende in de Handschoen, de woning ten noorden van Bartelmees Knyff; Delft,
SA: Oud Notarieel Archief, notaris A. Rijshouck: toegang 161, inv. 1767, 18 juni 1615.
Voor een familierelatie tussen deze familie Bogaert en Nicolaes’ vrouw Cathalina
Bogaert zijn vooralsnog geen aanwijzingen. De Clerck was tevens getuige bij het
verzegelen van het testament van de brouwer Cornelis Abrahams Graswinckel
en Maria Jacobs vander Dussen; Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.
Vockestaert: toegang 161, inv. 1570, fol. 155r, 27 jan. 1615.
101 Den Haag, KB: KW 75 C 6: Meesterboek van het Sint-Lucasgilde in Delft
1613-1649, Ledenlijst, fol. 11r.
102 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv. 676-20
(1624) fol. 68r.
103 Zie hoofdstuk 7.1.1.
104 Delft, SA: DTB, inv. 124, 11 dec. 1621 en DTB, inv. 6, 26 dec. 1621; Den Haag,
KB: KW 75 C 6: Meesterboek van het Sint-Lucasgilde in Delft, 1613-1649, Register
van nieuwe meesters, fol. 32v, 16 okt. 1622.
105 Voor het adres op de Boterbrug zie Delft, SA: DTB, inv. 37, 8 nov. 1622 NK en
Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris A. Rijshouck: toegang 161, inv. 1788, 24 jan.
1624. In 1624 of 1625 verhuisde Jan naar de Koornmarkt; Delft, SA: DTB, inv. 37, 4
maart 1625 NK.
106 Zie hoofdstuk 3.6.
107 Israel 2001, p. 537 noemt 1624 het grimmigste van de eerste helft van de
zeventiende eeuw.
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beschermen tegen directe aanvallen van de Spanjaarden. Daarnaast verslechterde de militaire situatie in Duitsland. Om de troepen te kunnen betalen werden
er voortdurend nieuwe belastingen geheven. Dat leidde in 1624 tot oproeren in
verschillende steden, waaronder Delft.108 Op 23 april 1625 overleed Maurits. De
stadhouder werd begraven bij zijn vader in Delft. Breda, de stad van zijn voorouders, werd dat jaar belegerd en in juni 1625 door de Spanjaarden ingenomen.
In 1624 en 1625 werd Delft zwaar getroffen door de pest. Volgens de begraafboeken van de stad stierven er in 1624 bijna 4200 mensen. Dat waren ruim
3000 doden meer dan in het jaar daarvoor. Het werkelijk aantal pestdoden lag
vermoedelijk nog hoger, omdat de registratie in de begraafboeken tijdens zo’n
epidemie de wensen overliet. De verhoogde sterfte ten opzichte van voorgaande
jaren duurde van juni 1624 tot begin maart 1625.109 De epidemie had grote impact. De drukker Jan Andriesz Cloeting publiceerde in 1624 nog eens de Handt
Godes of een christelick verhael vande peste, geschreven door Jacobus Viverius.
De Haagse schoolmeester David Beck maakte in zijn dagboek voor het eerst
melding van de pest op 10 juli 1624. Hij wandelde die dag met zijn broer door
Delft ‘alwaer het op dien tijt al vrij begon te sterven an de peste’. Op 29 augustus schreef Beck dat men in Delft ‘niet en hoorde dan clagen, zuchten, clocken
luijden ende van sterven ende dooden spreken’. Beck had in Delft al vijf of
zes lichamen voorbijgedragen zien worden en men had hem gezegd dat er op
die dag meer dan vijftig mensen zouden worden begraven. Op 7 oktober 1624
‘continueerde de sterfte te Delft noch dapper’ en waren er zo om en nabij de
vierhonderd doden per week te betreuren.110 De pest had een ontwrichtende
uitwerking op de samenleving. De handel lag stil en evenementen werden afgelast. De mensen waren bang, bleven thuis of vertrokken uit de stad.111 Eind
augustus verklaarde de in Delft werkzame boekverkoper Gerrit Adriaensz van
Beijeren bij een notaris, op verzoek van de korenverkoper Adriaen Pietersz
Croesert, dat zijn gezin en huis - aan de westzijde van de Koornmarkt - vrij
waren van de ‘heete off besmettelycke syeckte’, dat niemand ziek was geweest
en dat er nog nooit iemand onder zijn dak was gestorven. Croesert huurde de
zolder van Gerrit om gerst en haver op te slaan. Volgens de huurovereenkomst
mochten schippers uit Den Haag de goederen altijd komen halen, maar dat
was tijdens een pestepidemie nog niet zo vanzelfsprekend.112
Waarschijnlijk werd ook de familie De Clerck slachtoffer van de pest. Catha108 Israel 2001, pp 531-539.
109 Van der Wiel & Ekamper 2017, pp 75, 79. Zie over de pest in Delft ook
Noordegraaf & Valk 1996, pp 54, 57, 231 en Verhoeven 2015, pp 331 en 342.
110 Beck/Veldhuijzen 1993, 10 juli, 29 aug. en 7 okt. 1624. Volgens Beck werden
er in Delft op 6 augustus 1624 38 pestdoden begraven, op 17 augustus 60 en
op 21 augustus in de ochtend alleen al 42. Zie over de pest in Delft ook Becks
aantekeningen op 24 juli, 23 aug., 13 sept., 17 sept., 29 sept., 4 okt. en 10 okt. 1624.
111 Voor voorbeelden zie Beck/Veldhuijzen 1993, 23 juli, 27 aug. en 14, 15, 22 en 30
sept. 1624.
112 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris C. Coeckebacker: toegang 161, inv.
1613, 29 aug. 1624.
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lina Zegersdr Bogaert overleed in september 1624, tijdens de piek van de epidemie. Op 10 september werd ze begraven op het koor van de Nieuwe kerk.113
Jan de Clerck, Boudewijn van Warmen - de man van Lijsbet de Clerck - en hun
kind, stierven kort na elkaar in 1625. Ze werden begraven op 3, 4 en 5 maart.114
Zeger en de zussen Lijsbet en Sara zouden de pest overleven. Wel blijkt uit een
testament van Sara en haar man Gijsbrecht Heussen, opgesteld op 21 februari
1625, dat ook Sara in dat jaar ‘met syecte inden lichame bevangen’ was.115
2.10 Schulden en de verkoop van koperplaten
Nicolaes de Clerck had tijdens zijn leven een aanzienlijk aantal koperplaten in
zijn bezit. Na zijn dood kwamen die in handen van zijn vrouw. Op 5 september
1624, kort voor de dood van Cathalina Zegersdr Bogaert, werden er twee akten
opgesteld waarin werd vastgelegd dat Cathalina een aantal van deze koperplaten verkocht aan dochter Sara en haar, dan nog aanstaande man, Gijsbrecht
Heussen.116 Sara en Gijsbrecht verwierven de platen voor gemiddeld 6 gulden
en 5 stuivers per plaat. Sara ontving voor 500 gulden 80 koperplaten van haar
moeder. Met deze platen konden 78 verschillende prenten worden gedrukt.
Twee prenten waren zo groot dat ze gedrukt werden van twee koperplaten.
Gijsbrecht verwierf voor 100 gulden 16 platen, bedoeld voor het drukken van
evenzoveel prenten. Welbeschouwd kregen Sara en Gijsbrecht in 1624 in koperplaten uitbetaald hetgeen Cathalina hen in geld schuldig was. Gijsbrecht
kreeg een lening terug. Het bedrag van 100 gulden betaalde Gijsbrecht met het
‘casseren van een obligatye’. Hij verklaarde een schriftelijke bewijs van schuld
ongeldig. De totale waarde van de platen die Sara verwierf, komt exact overeen met het bedrag dat zij volgens het testament van haar ouders zou krijgen.
Sara kreeg in feite haar erfenis in koperplaten. Het vermogen van Nicolaes en
Cathalina zat voor een groot deel vast in hun bedrijf, niet in de laatste plaats
in de koperplaten. In plaats van met contanten werd met koperplaten betaald.
Met de platen kregen Sara en Gijsbrecht een aandeel in het prentbedrijf van
haar ouders. Zij konden de platen nu tegen betaling uitlenen of de platen zelf

113 Delft, SA: DTB, inv. 37, 10 sept. 1624 NK en Delft, SA: Hervormde
Gemeente, Rekeningen van de grafmaker van ontvangsten en uitgaven voor het
begraven in en buiten de Nieuwe Kerk 1572-1753: toegang 445, inv. 1615 (16 juni - 15
sept. 1624). Net als haar man liet Cathalina niets na aan de Kamer van Charitate;
Delft, SA: Kamer van Charitate, Opperste kleed boeken: toegang 447, inv. 405, p.
105, nr 559.
114 Delft, SA: DTB, inv. 37, 4 maart 1625 NK; DTB, inv. 37, 3 maart 1625 OK
en DTB, inv. 37, 5 maart 1625 OK. Jan en Boudewijn lieten geen geld na t.b.v. de
armenzorg; Delft, SA: Kamer van Charitate, Opperste kleed boeken: toegang 447,
inv. 405, p. 118, nr 85 en p. 119, nr 94.
115 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J. van der Ceel: toegang 161, inv.
1639, 21 febr. 1625.
116 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J. van der Ceel: toegang 161, inv.
1639, 5 sept. 1624 [1-2].
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exploiteren.117
Leningen en schuldeisers doen vermoeden dat het financieel niet goed ging
met de familie De Clerck. Op 24 januari 1624 leende Jan de Clerck 200 gulden
van Geertgen Jansdr, weduwe van Adriaen Jansz Balckenende.118 Op de dag
dat Cathalina werd begraven - op 10 september 1624 - verklaarde zoon Zeger bovendien een zelfde bedrag geleend te hebben van Maria Apersdr van der
Hoeven.119 De twee keer 200 gulden moesten na één jaar worden terugbetaald,
inclusief rente van 6,25 procent.
Het geld dat Jan en Zeger leenden, kan bedoeld zijn geweest voor het voltooien van het laatste boek waaraan hun vader had gewerkt. Het verscheen in 1625
‘by de erffghenamen van Nicolaes de Clerck’ onder de titel Princelyck cabinet. Feit
blijft echter dat er problemen ontstonden met schuldeisers. Zo werd de boedel
van wijlen Jan de Clerck op 18 maart 1625 onder curatele gesteld. Zijn weduwe
Judith Pouwelsdr en de voogden van hun zoon Pouwels - Zeger Bogaert en
Gijsbrecht Heussen - verklaarden de ‘nagelaten boel ende goederen gerepudieert ende geabondonneert’ te hebben ‘tot behouve vande crediteuren’. Judith
verwierp de erfenis omdat de waarde van de goederen in de boedel van Jan en
de nog te ontvangen gelden ten gunste van de boedel minder waard waren dan
de openstaande schulden.120 Over het bedrijf en de schulden van Jan hadden we
meer kunnen leren uit de inventaris van zijn boedel die Zeger als aangewezen
curator moest laten opstellen. Deze inventaris is echter niet overgeleverd.121
117 Zie voor deze opties ook Griffiths 2016, p. 227.
118 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris A. Rijshouck: toegang 161, inv.
1788, 24 jan. 1624. De borgen voor deze lening waren de kleinwerkmaker Pieter
Fransz, wonend aan de noordzijde van de Nieuwe Kerk, en de blokmaker Pieter
Claesz, wonend aan het Oosteinde in Delft. Jan Arentsz Verhooch en Michiel van
Noorden waren getuige bij het opstellen van de notariële akte. De afspraak over de
lening werd voorgelegd aan het Hof van Holland, aan de procureurs Jan van Rijn en
Hendrick Boom. Het Hof van Holland werd als rechter gevraagd om het contract te
bekrachtigen. De akten van ‘willigen condemnaties’ van het Hof van Holland uit deze
periode bleven helaas niet bewaard; zie Den Haag, NA: toegang 3.03.01.01, §3.1.1.
119 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J. van der Ceel: toegang 161,
inv. 1639, 10 sept. 1624. Dirck Jacopsz van Houten stond borg. De getuigen waren
Gijsbrecht Heussen en diens zoon Arent. Opvallend genoeg sloot Maria op dezelfde
dag een overeenkomst voor 100 gulden met de mandenmaker Ysbrant Jansz Timmer
en de boekbinder Cornelis Jansz Timmer. De weduwe Maria Apersdr woonde op
de Voorstraat in Delft en zou in 1625 trouwen met notaris Van der Ceel; Delft SA:
DTB, inv. 124, 7 juni 1625 en DTB, inv. 6, 22 juni 1625.
120 Delft, SA: Oud Rechterlijk Archief, Kamerboeken: toegang 13, inv. 170, 18
maart 1625. Een dochter genaamd Abigail was in 1622 geboren en overleden; Delft,
SA: DTB, inv. 54, 17 april 1622 NK en DTB, inv. 37, 8 nov. 1622 NK. Zoon Pouwels
werd geboren in 1624; Delft, SA: DTB, inv. 54, 18 febr. 1624 NK.
121 In Delft werd een ‘Register van de Curatelen’ bijgehouden, een protocol van
akten inzake verlaten en insolvente boedels. Het register uit de relevante jaren is niet
overgeleverd; vergelijk Delft, SA: Oud Rechterlijk Archief: toegang 13, inv. 318-319.
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5 | Notariële akte van de veiling in 1626, pagina één van
vier. Delft, SA, toegang 161, inv. 1627, 17 juni 1626

Er was ook een achterstallige huur van het huis in de Hippolytusbuurt.
Dochter Sara bleef na de dood van haar moeder in dat huis wonen, in ieder geval tot haar huwelijk in december 1624.122 Mogelijk is het huis ook daarna nog

Ook in het Oud Notarieel archief van Delft is geen boedel van Jan de Clerck te vinden. Een zoekpoging in de Weeskamer heeft tevens niets opgeleverd.
122 Delft, SA: DTB, inv. 124, 14 dec. 1624 en DTB, inv. 6, 29 dec. 1624. Het is niet
bekend of de moeder van Nicolaes de Clerck in deze jaren nog leefde. In september
1623 woonde ze bij De Clerck in huis.
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enige tijd aangehouden.123 Op 17 september 1625 was er sprake van ‘noch twee
jaren onbetaelde huyshuyer’. Het ging in totaal om 240 gulden in ruil waarvoor
procureur Willem van Aelst huisraad van de familie De Clerck in beslag had
laten nemen.124 Vermoedelijk heeft de familie de huur toen alsnog betaald en
zijn de goederen vrijgegeven. Van Aelst verklaarde aan de erfgenamen van de
huurbaas Maerten van de Brugge dat hij de achterstallige huur nog voor de
dood van Van de Brugge op 3 oktober 1625 had ontvangen en overgedragen.
De erfgenamen hadden hun twijfels, zodat Van Aelst zelfs voor het Hof van
Holland werd gedaagd.125
Openstaande rekeningen zouden voor de kinderen en erfgenamen van Nicolaes de Clerck de aanleiding kunnen zijn geweest om in juni 1626 ‘seeckere
copere platen’ uit de boedel van hun vader te veilen.126 [5 5] Het ging om andere
koperplaten dan in 1624. In 1626 werden 352 platen geveild. De veiling werd
bijgewoond door grote boek- en prentuitgevers. Op 17 juni werd bij een notaris
vastgelegd wie welke platen kocht en voor welke bedragen. De kopers op de
veiling waren Hendrick Hondius en Broer Jansz uit Den Haag, Jan III van
Waesberge uit Rotterdam en Broer Jansz, Claes Jansz Visscher en Johannes
Janssonius uit Amsterdam. Zij kregen elk een half jaar om de platen te betalen.
De totale opbrengst van de verkoop was 772 gulden en 13 stuivers. Dat betekent
dat er gemiddeld 2 gulden en 4 stuivers per plaat werd betaald.127
123 Vanaf januari 1626 werd de woning verhuurd aan de koopman Pieter
Parmondt; Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 2078, 25 juli 1628, fol. 2r; idem, 30
maart 1632, fol. 2v-3r en Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 2080, 12 okt. 1635, fol.
5r-6r.
124 Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 2077, 17 sept. 1625. Zie ook Delft,
SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 2077, 31 maart 1626 en Delft, SA: Oud Notarieel
Archief, notaris G. de Graeff: toegang 161, inv. 1702, 31 maart 1626.
125 Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 2078, 25 juli 1628, fol. 1v-2r, 30 maart
1632, fol. 2r en 17v en Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 2080, 12 okt. 1635, fol.
4v-5r.
126 Het is ook mogelijk dat de platen alleen zijn verkocht om dit deel van de
erfenis van Nicolaes de Clerck te verdelen. Een geldbedrag was immers makkelijker
te delen dan een verzameling koperplaten.
127 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627,
17 juni 1626. In de notariële akte wordt nog een tweede bedrag genoemd van 615
gulden en 19 stuivers. Wat hiermee wordt bedoeld is onduidelijk. Corstiaen Jacobsz
van Houten en Willem Corstiaensz van Houten waren in juni 1626 als getuigen
aanwezig. Corstiaen wordt genoemd als bode van de stad en bode van de thesaurier.
Hij was ook roeper of afslager bij veilingen, ook boelhuismeester genoemd. Zie
hiervoor Delft, SA: DTB, inv. 7, 16 juni 1619; Delft, SA: Stadsbestuur (eerste
afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv. 676-10 (1610), fol. 22r; Delft, SA: Weeskamer:
toegang 72, inv. 742 (1614); Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris A. Rijshouck:
toegang 161, inv. 1762, 11 jan. 1610; Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de
Molijn: toegang 161, inv. 1565, 11 juli 1612 en Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris
A. Rijshouck: toegang 161, inv. 1814, 12 jan. 1622.
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2.11 De reconstructie van De Clercks fonds
De genoemde notariële akten van 1624 en 1626 aangaande de koperplaten uit de
boedel van Nicolaes de Clerck zijn van grote waarde voor de reconstructie van
De Clercks fonds, als aanvulling op de overgeleverde boeken en prenten waarop
De Clerck als uitgever wordt genoemd en infromatie uit andere documenten,
zoals brieven en resoluties van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en
thesauriersrekeningen van steden.
Uiteraard is het identificeren van de prenten bij de genoemde koperplaten van
Nicolaes de Clerck niet zonder problemen.128 Het opstellen van een akte bij een
notaris moest zo min mogelijk tijd en geld kosten. Alleen de meest noodzakelijke informatie werd genoteerd. De goedkope platen werden vanzelfsprekend
minder goed beschreven dan de waardevolle platen.129 De notaris die in 1624
vastlegde welke koperplaten uit de boedel van Nicolaes door Sara de Clerck en
Gijsbrecht Heussen werden verworven, noteerde per plaat het onderwerp, de
naam van de ontwerper of graveur, en de totale waarde van de platen.130 De notaris die in 1626 opschreef welke koperplaten waren geveild, noteerde het aantal
platen dat per lot was verkocht en meestal ook de onderwerpen van de platen.
De namen van de ontwerpers en graveurs liet hij - op twee na - achterwege. Bij
elk lot schreef hij de naam van de koper, de prijs waarvoor de platen waren verkocht en indien relevant de prijs per plaat. Niet bij elke summiere beschrijving
van een koperplaat is een passende prent te vinden en wanneer een prent wel
voldoet aan een beschrijving in de archiefstukken, wordt de identificatie niet
altijd bevestigd door de naam van De Clerck als uitgever op de prent.
De archiefstukken van 1624 en 1626 vertellen ook slechts een deel van het
verhaal van de prentuitgeverij van Nicolaes de Clerck. Niet alle koperplaten
van De Clercks prentuitgaven worden in de archiefstukken genoemd. Er zijn
verschillende redenen waarom platen in de notariële akten kunnen ontbreken.
Zo kan een koperplaat van een prent die in samenwerkingsverband werd uitgebracht slechts bij één van de uitgevers worden bewaard. Daarnaast beschrijven
de archiefstukken van 1624 en 1626 bepaalde momenten in de geschiedenis van
de prentuitgeverij. De voorraad aan platen van een uitgever was vanzelfsprekend aan veranderingen onderhevig. Nieuwe platen werden gemaakt, oude
platen afgedankt, verkocht of geruild. De notariële akten werden opgesteld na
de dood van Nicolaes. Er zijn geen aanwijzingen dat zijn vrouw en kinderen
na zijn dood in september 1623 nog platen hebben verworven, maar het is niet
128 John Michael Montias wist in zijn in 1982 gepubliceerde studie Artists and
Artisans in Delft verschillende prenten bij de in de akten genoemde koperplaten te
identificeren. Een poging om de prenten bij alle platen te achterhalen deed hij niet.
129 De prenten die werden gedrukt met de goedkope platen zijn daarom lastiger
te identificeren. Deze prenten zullen ook ondervertegenwoordigd zijn in de
reconstructie van De Clercks prentenfonds omdat zij minder bewaard bleven en
omdat deze prenten minder goed zijn ontsloten in prentenkabinetten.
130 Bij de verkoop aan Sara de Clerck noteerde de notaris in eerste instantie de
prijs per plaat. Daarna streepte hij de afzonderlijke genoemde bedragen door en
vermeldde hij alleen de totale prijs.
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ondenkbaar dat zij al voor de veiling in juni 1626 een aantal platen hebben afgestoten. De familie had het in deze periode zwaar en er waren schulden. Mogelijk werden in 1626 alleen die platen geveild die nodig waren om schulden af
te lossen. De notaris schreef in 1626 over ‘seeckere copere platen’ van De Clerck
die door zijn erfgenamen werden verkocht. Dat kan wijzen op een selectie.131
Toch zijn de documenten van 1624 en 1626 een belangrijke bron voor de reconstructie van het fonds van Nicolaes de Clerck. Veel platen die worden genoemd
in de akten van 1624 en 1626 zijn door De Clerck gebruikt voor het drukken van
boekillustraties: Nicolaes had talloze koperplaten met portretten. Daarnaast
had hij platen met onderwerpen gerelateerd aan politieke gebeurtenissen en
allerlei platen voor het drukken van kunstprenten.
2.12 Sara de Clerck in het prentbedrijf
In de vroegmoderne tijd was een boek- of prenthandel gewoonlijk een familiebedrijf waaraan ook vrouw en kinderen als hulpkrachten een bijdrage leverden.
Zij stonden bijvoorbeeld in de winkel of kleurden prenten.132 Dat Sara als oudste dochter meehielp in het bedrijf van haar vader zou je - zoals ik hierboven al
opmerkte - kunnen afleiden uit het testament van haar ouders van september
1623. Sara had volgens dat testament recht op een bedrag van 200 gulden als
voldoening voor de ‘notable dynsten dye sy den gemeenen boel heeft gedaen’.
Sara trouwde als laatste van de kinderen De Clerck, na de dood van haar beide
ouders, op 29 december 1624.133 Haar man Gijsbrecht Heussen was een niet
onbemiddelde weduwnaar met één zoon die Arent en later Arnold werd genoemd.134 Hij was in 1607 aangesteld als taalman en trad sindsdien op als advocaat voor de vierschaar in Delft.135 Na hun huwelijk woonden Gijsbrecht en
Sara aan de noordzijde van de Markt bij de Nieuwe Kerk (nu huisnummer
68).136 Eind 1626 verhuisden ze naar een groter pand genaamd de Vergulden
131 Het is ook niet ondenkbaar dat er platen waren die op de veiling in 1626
werden verkocht en direct werden betaald en die daarom niet meer door de notaris
worden genoemd.
132 Hoftijzer 2001, pp 212-215; Veldman 2001a, pp 47-48; Bouwman e.a. 2008, p.
220 en Griffiths 2016, pp 147, 226.
133 Delft, SA: DTB, inv. 124, 14 dec. 1624 en DTB, inv. 6, 29 dec. 1624.
134 Gijsbrecht trouwde eerder met Maritge Pietersdr; Delft, SA: DTB, inv. 4, 16
jan. 1605. Zij overleed vermoedelijk vóór 30 augustus 1624. Ze wordt niet genoemd
in een testament van haar zoon Arent van die datum; Delft, SA: Oud Notarieel
Archief, notaris H.J. van der Ceel: toegang 161, inv.1639, 30 aug. 1624. Op 3 oktober
1624 verscheen Gijsbrecht vanwege zijn onmondige zoon van achttien jaar voor de
weesmeesters; Delft, SA: Weeskamer, Comparitieregister na 1618: toegang 72, inv.
456, fol. 435. De boedel van Gijsbrecht werd in november 1624 getaxeerd op bijna
2900 gulden; Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 2387.
135 Delft, SA: Oud Rechterlijk Archief, Kamerboeken: toegang 72, inv. 169, 17
sept. 1607.
136 Historisch GIS (kadaster 1832): 034C977. Gijsbrecht kocht het huis in 1616
van de erfgenamen van Pieter Stevensz de Lange; Delft, SA: Kamer van Charitate,
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Duif, eveneens aan de noordzijde van de Markt (nu huisnummer 48).137 Er werden twee kinderen geboren: Nicolaes in februari 1626 en Elisabeth in februari
1627.138 Sara heeft hen alleen moeten opvoeden want haar man overleed al snel
en werd op 10 november 1627 begraven op het koor in de Oude Kerk.139
Er zijn verschillende aanwijzingen dat Sara werkzaam was in de prenthandel
na de dood van haar ouders en het overlijden van haar man. Niet alleen had
Sara de beschikking over de koperplaten die zij en haar man in september 1624
hadden verworven.140 Het was tevens Sara die de huur van de voorzaal van
het stadhuis in Delft betaalde na de dood van haar moeder. Cathalina had de
voorzaal in januari 1624 besproken voor de jaren 1625, 1626 en 1627. Toen zij
overleed werden haar reserveringen niet afgezegd.141 Dan is er de inschrijving

Duit op de gulden: toegang 447, inv. 367, fol. 43r-43v. De belasting of verponding
op dit huis bedroeg 6 gulden; Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Verponding
1620-1632: toegang 1, inv. 1755, fol. 165r.
137 Historisch GIS (kadaster 1832): 034C969. Gijsbrecht kocht het huis op een
veiling in 1626 van de executeurs van het testament van Pieter van Zuylen voor een
bedrag van 2250 gulden; Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J. van der Ceel:
toegang 161, inv. 1640, 18 nov. 1626. De verponding op dit huis bedroeg 12 gulden;
Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Verponding 1620-1632: toegang 1, inv. 1755,
fol. 164r.
138 Delft, SA: DTB, inv. 8, 4 febr. 1626 OK en DTB, inv. 8, 17 febr. 1627 OK.
139 Delft, SA: DTB, inv. 37, 10 nov. 1627 OK en Delft, SA: Hervormde Gemeente,
Rekeningen van de koster voor het begraven in en buiten de Oude Kerk: toegang
445, inv. 1485 (1 nov. 1627-31 jan. 1628). Op 5 juni 1628 verklaarde Arent voor de
weesmeesters dat de Weeskamer volgens het testament werd uitgesloten aangaande
de kinderen van zijn stiefmoeder; Delft, SA: Weeskamer, Comparitieregister na 1618:
toegang 72, inv. 456, fol. 436r. Het testament waarnaar wordt verwezen - opgesteld op
1 november 1627 bij notaris Willem de Langue - bleef niet bewaard. Voor een eerder
testament van Gijsbrecht en Sara zie Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J.
van der Ceel: toegang 161, inv. 1639, 21 febr. 1625.
140 Mogelijk deed Sara ook op de veiling in juni 1626 een poging om enkele
koperplaten te kopen; Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang
161, inv. 1627, 17 juni 1626. De notariële akte van 1626 is op dit punt niet helemaal
duidelijk. Sara’s naam wordt genoemd als koper van één lot van drie koperplaatjes.
Haar naam is vervolgens doorgestreept en vervangen door de naam van Jan van
Waesberge. In de kantlijn staat bovendien dat Hendrick Hondius de drie platen
‘overnam’ (van Jan van Waesberge?). De prijs die voor de platen werd betaald is maar
één keer aangepast, van 4,5 naar 5 gulden en 1 stuiver.
141 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv. 676-20
(1624), fol. 68r; idem, inv. 676-21 (1625), fol. 81r; idem, inv. 676-22 (1626), fol. 86r en
idem, inv. 676-23 (1627), fol. 88r. De voorzaal stond in de jaren 1625-1627 op naam
van ‘Catharina Bogaerts dochter, weduwe van Nicolaes de Clerck’. Werd hier Sara
bedoeld? Het patroniem van Cathalina was Zegersdr. De huur van de voorzaal voor
het jaar 1626 werd in ieder geval door Sara betaald, weliswaar pas in augustus 1628.
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6 | Kwitantie aangaande de aankoop van enkele koperplaten en prenten door Sara de Clerck op de veiling van
Joannes van Doetecum de Jongere, november 1630. Rotterdam, SA, Weeskamer 1444-1852, toegang 16, inv. 1187

7 | Ontvangstbevestiging van Sara de Clerck. Rotterdam,
SA, Weeskamer 1444-1852, toegang 16, inv. 1187

van Sara bij het Sint-Lucasgilde op 22 oktober 1629.142 Feitelijk kwam Sara in
oktober niet haar inschrijfgeld betalen, maar haar ‘verloopen jaerpenningen’ of
contributie. Ze betaalde 30 stuivers voor de laatste vijf jaar, 6 stuivers per jaar.
Het heeft er alle schijn van dat Sara - net als haar moeder - het bedrijf van haar
vader wilde continueren. Ze meende op zijn inschrijving al lid te zijn van het
gilde - of probeerde dat op deze manier alsnog te worden. Het gildebestuur
wilde haar best accepteren, maar niet op de inschrijving van haar vader. Sara
moest zich voor 3 gulden zelf bij het gilde inschrijven. De 30 stuivers die zij
betaalde werden gezien als de helft van haar inschrijfgeld. De overige 30 stuivers
zou Sara later betalen.
Er zijn geen boeken of prenten bewaard gebleven waarop Sara’s naam als
uitgever staat. Mogelijk manifesteerde ze zich voornamelijk als verkoper van
prenten en exploiteerde ze afdrukken van de koperplaten van haar vader. Toch
werden de platen die Sara en Gijsbrecht in 1624 hadden verworven aan het eind
van de jaren twintig en in de jaren dertig van de zeventiende eeuw afgestoten en
overgedaan aan de prentuitgevers Hendrik Hondius en Claes Jansz Visscher. Ik
kom daarop terug in hoofdstuk 8.
Nog in november 1630 was Sara de Clerck aanwezig op de veiling van kaarten,
prenten en koperplaten van de in Rotterdam overleden graveur en prentuitgever Joannes van Doetecum de Jongere (ca. 1560-1630). In december bevestigde
ze de ontvangst van 61 gulden en 18 stuivers ten gunste van de boedel van haar
vader en verklaarde ze dat ze de vier koperplaten en de prenten die ze op de
veiling had gekocht, had ontvangen en betaald. Die prenten hadden een waarde
van 1 gulden en 8 stuivers. De koperplaten betroffen een vette en magere keuken, gekocht voor 5 gulden, een bloemstilleven, voor 3 gulden en 15 stuivers, en
de ‘sententien Christi’, voor 12 gulden en 5 stuivers. Samen met het roepgeld dat
ze diende te betalen aan de afslager van de veiling besteedde Sara 22 gulden, 19
stuivers en 4 penningen.143 [5 6,7]
In 1637 kocht Sara prenten uit de nalatenschap van Pieter van de Lande.
Van de Lande was verlichter en kaartmaker. In 1604 wordt hij genoemd in het
gildearchief van Den Haag.144 Daarna was hij werkzaam in Leiden.145 In 1630
142 Den Haag, KB: KW 75 C 6: Meesterboek van het Sint-Lucasgilde in
Delft, 1613-1649, Register van nieuwe meesters, fol. 36v, 22 okt. 1629: ‘Sara Niclaes,
wedue van tHuusden [Heusden]’. In de ledenlijst van het Lucasgilde werd Sara
bijgeschreven onder nr 34[b] als ‘Sara de Klerck’.
143 Rotterdam, SA: Weeskamer 1444-1852: toegang 16, inv. 1187 (1630-1631). Zie
ook New Hollstein Dutch, Van Doetecum, dl 1, pp viii, lviii en p. lxii, receipt d. Voor
de ‘Sententien Christi’ en de vette en magere keuken zie New Hollstein Dutch, J. van
Doetecum, nrs 851, 852-853.
144 Bredius 1880-1882, p. 287.
145 Leiden, RA: Stadsbestuur (SAII), Bonboeken, Tweede Register, fol. 1-189,
bon Zevenhuizen: toegang 501A, inv. 6614, fol. 47. In 1626 publiceerde Van de Lande
in de Nieuwsteeg in Leiden een prent van de Hofvijver in Den Haag. De prent werd
in 1634 uitgegeven door Broer Jansz in Den Haag; Orenstein 1996, p. 178 en Dumas
1991, p. 652, ill. 8.



‘den eersaemen nicolaes de clercq’

schreef hij zich als ‘caertverlijchter’ in bij het Sint-Lucasgilde in Delft.146 Van de
Lande woonde in het huis genaamd de Gulden Poort, aan de noordzijde van de
Markt (ter hoogte van huisnummer 42), slechts enkele huizen verwijderd van
de Vergulden Duif waar Sara woonde.147 Nadat Van de Lande, maar ook zijn
vrouw en één van hun kinderen in 1636 aan een ‘besmettelicke sieckte’ waren
gestorven, werden zijn huis, meubels, huisraad en kleren verkocht, evenals zijn
prenten en kaarten. Sara kocht ‘zoo heel als halve bladen, mitsgaders het cunst
bouck van albordeur [Albrecht Dürer], ende eenige andere papieren de winckel
aengaende voorde somme van een ende twintich gulden.’148
Van de Lande kleurde prenten. Ook Sara de Clerck komt in beeld als afzetter
van prenten in de jaren 1646, 1650 en 1651. In deze jaren kleurde zij meerdere
afdrukken van de grote Kaart van Delfland in opdracht van het Hoogheemraadschap. Het ging in totaal om 32 exemplaren.149 De kaart was in 1611 in Delft
gegraveerd door Floris Balthasarsz van Berckenrode en had een afmeting van
980 x 920 mm. De koperplaten van de kaart waren in 1617 verkocht aan het
Hoogheemraadschap. Delfland liet de platen meerdere malen veranderen en
opnieuw afdrukken. 150
Na november 1651 verliezen we Sara de Clerck uit het oog. Waar en wanneer
zij overleed is niet bekend. Zou ze de ontploffing van het Delftse Kruithuis in
oktober 1654 nog hebben meegemaakt? Er waren vele slachtoffers en een deel
van de stad lag in puin.151 Sara’s dochter Elisabeth woonde in Leiden - vermoe146 Den Haag, KB: KW 75 C 6: Meesterboek van het Sint-Lucasgilde in Delft,
1613-1649, Ledenlijst, fol. 11r, nr 33 en Register van nieuwe meesters, 3 juni 1630. Van
de Lande komt ook voor in de rekeningen van Joannes van Doetecum de Jongere.
In 1630-1631 was Joannes hem nog 13 gulden en 8 stuivers schuldig; New Hollstein
Dutch, Van Doetecum, dl 1, p. lviii.
147 Historisch GIS, (kadaster 1832): 034C966.
148 Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 3521, akte overgeleverd 19 mei 1637,
fol. 4r-4v. De boedelinventaris van Van de Lande noemt aan prenten en kaarten:
‘Ontrent twintich boucken bladt prenten’, ‘Drie hondert dubbelde bladen’, ‘Een
afgesette prendt vande stadt Straetsburch’, ‘Noch twintich soo groot als cleijne
prenten’, ‘Dertien affgesette dubbelde bladen’, ‘Acht enckelde afgesette bladen’, ‘Een
bouck met Albardeurs prenten’ [prenten van Albrecht Dürer] en ‘Een halve riem
boeckgens ende prenten’; zie Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 3521, akte
overgeleverd 16 dec. 1636, fol. 1v en 2r.
149 Delft, Hoogheemraadschap Delfland: Oud Archief, Rekeningen door de
penningmeesters van de West- en Oostambachten en de Bijlagen bij dezelfde
rekeningen: toegang 112, inv. 798 en 798* (1646), fol. 87r; idem, inv. 802 en 802*
(1650), fol. 95r; idem, inv. 803 en 803* (1651), fol. 82v. Zie hierover ook hoofdstuk
7.5.2.
150 Hollstein Dutch, F.B. van Berckenrode, nr 15; Orenstein 1996, en nr 330; Van
Berckenrode/Postma 1972; Hameleers 1986, pp 435-443 en De Wilt e.a. 2000, pp
26-27.
151 Zie Verhoeven 2015, p. 343 en de eigentijdse verslagen Perfecte relatie, 1654;
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delijk bij haar halfbroer Arent - toen zij in augustus 1655 trouwde met Johannes
Hackius (Hackes), een zoon van de boekverkoper en boekdrukker Frans Hackius en graveur van een aantal titelpagina’s van diens boekuitgaven.152 Een brief
van zoon Nicolaes Heussen aan zijn halfbroer Arent doet vermoeden dat Sara
de Clerck in ieder geval vóór 14 april 1660 overleed. Nicolaes schreef de brief
in Kaap de Goede Hoop, zijn tussenstop onderweg naar Oost-Indië. Hij deed
allerlei mensen de groeten onder wie zijn zuster en haar man, maar noemt zijn
moeder niet.153
Lijsbet de Clerck bleef na de dood van haar man en kind nog enige tijd aan de
Koornmarkt wonen en stierf in januari 1656 aan de Oude Langendijk in Delft.154
Zeger Bogaert, de oudste zoon van Nicolaes de Clerck, kreeg verschillende kinderen met Sara Ariensdr de Haen. Hij woonde enige tijd in de Choorstraat en
overleed in de eerste helft van de jaren dertig.155 Ook voor Sara’s stiefzoon Arent
en zoon Nicolaes was er een toekomst weggelegd buiten het boek- en prentbedrijf. Arent ging in de leer in Den Haag en volgde zijn vader op als procureur
in Delft.156 Vanaf 1635 tot 1650 maakte hij carrière in Oost-Indië. Hij bracht
Delfschen Donder-slagh, 1654; Historisch verhael, 1654 en Van Bleyswijck 1667-1680, dl 2,
fol. 4J3v-4L1r.
152 Leiden, RA: DTB, inv. 15, 9 aug. 1655. De getuigen bij het huwelijk waren
Catharina van Velsen, de moeder van Johannes, en Arent Heussen, de halfbroer
van Elisabeth. Johannes Hackius schreef zich in bij het Sint-Lucasgilde in Leiden
op 15 mei 1658, maar overleed al in 1659-1660; Bredius 1882-1883, p. 219. Elisabeth
hertrouwde in 1661 met de apotheker Pieter van Braem en vertrok naar Dordrecht;
Leiden, RA: DTB, inv. 17, 15 aug. 1661. Voor de gegraveerde titelpagina’s van Hackius
zie Cornelius Nepos, Vitae excellentium imperatorum, 1658 (Leiden, UB: 759 E 8);
Marcus Annaeus Lucanus, De bello civili, 1658 (Amsterdam, UB: O 61-6946); John
Barclay, Argenis, 1659 (Leiden, UB: 731 E 14); Caius Velleius Paterculus, [Opera], 1659
(Amsterdam, UB: O 62-3506) en Jean Bonnefons, Basia, 1659 (Amsterdam, UB: OK
63-3104).
153 Leiden, RA: Archief Maerten Tersijden: toegang 234, inv. 34-0, 14 april 1660.
154 Over Lijsbet zie Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. van Beest:
toegang 161, inv. 1663, 15 febr. 1627; idem, notaris C.P. Bleiswijck: toegang 161, inv. 1892,
23 febr. 1649; idem, notaris J. van Ruiven: toegang 161, inv. 1960d, 26 aug. 1649 en
Delft, SA: DTB, inv. 39, 6 jan. 1656 NK.
155 Zie de volgende doopaktes: Delft, SA: DTB, inv. 7, 3 maart 1619 OK; DTB,
inv. 7, 10 nov. 1620 OK; DTB, inv. 55, 8 juli 1627 NK; DTB, inv. 8, 17 maart 1630 OK;
DTB, inv. 8, 6 jan. 1632 OK en DTB, inv. 8, 14 maart 1634 OK. Voor het begraven van
kinderen van Zeger zie Delft, SA: DTB, inv. 37, 14 juni 1619 NK; DTB, inv. 37, 25
nov. 1620 NK; DTB, inv. 37, 7 okt. 1622 NK; DTB, inv. 38, 21 mei 1630 NK. Voor het
testament van Zeger zie Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J. van der Ceel:
toegang 161, inv. 1635, 7 nov. 1620. Sara de Haen hertrouwde in april 1635; Delft, SA:
DTB, inv. 69, 28 april 1635 NK. Vermoedelijk overleed Zeger vóór 21 november 1634.
Hij wordt niet genoemd in het testament van zijn zus Sara.
156 Delft, SA: Weeskamer, Comparitieregister na 1618: toegang 72, inv. 456, fol.
435; Delft, SA: Weeskamer, inventaris en rekening van de boedel van Gijsbrecht
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het tot gouverneur van de kust van Coromandel en tot extra-ordinair raad van
Indië. Hij stierf in januari 1669 in Leiden.157 Nicolaes Heussen ging in 1643 studeren aan de Universiteit van Leiden, werd predikant in Poortugaal en vertrok
in december 1659 naar Batavia.158 In Leiden en Rotterdam verschenen van zijn
hand de Gebeden over den catechismus (1655) en de Catechismus der gereformeerde
Nederlandsche kerken (1657).159 De kleinzoon van Nicolaes de Clerck overleed op
22 juni 1670.160

Heussen: toegang 72, inv. 2387.
157 Bartelds in NNBW, dl 8, kol. 762-763 en Van Schouwenburg 1987, pp 189-190.
Ter gelegenheid van zijn vertrek naar Indië stelden Arent en zijn stiefmoeder een
testament op; Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J. van der Ceel: toegang
161, inv. 1643, 21 nov. 1634 (twee akten). Voor enkele brieven van Arent aan Sara uit
Indië zie Leiden, RA: Archief Maerten Tersijden: toegang 234, inv. 35-1, 35-2, 35-3.
Maerten Tersijden was de voogd van Arents dochter Maria. Arent is als regent
van het Sint Cathalijne Gasthuis afgebeeld op een schilderij van Jan Vos (Leiden,
Lakenhal: S 457). Voor het overlijden van Arent zie Leiden, RA: Archief Maerten
Tersijden, Oproepcedulle voor de begrafenis van Arnoldus Heussen: toegang 234, inv.
45. Zie verder over Heussen Tanap (Database of VOC records); Van Dam/Stapel
1927-1954; Coolhaas 1960-1985 en Den Haag, NA: Collectie W. Geleynssen de Jongh:
toegang 1.10.30, verschillende inventarisnummers.
158 Voor Nicolaes Heussen zie Du Rieu 1875, kol. 347; Knipscheer in NNBW,
dl 7, kol. 584; De Bie & Loosjes 1919-1949, dl 3, pp 805-806; Van Lieburg 1996, p.
96; Riebeeck/Bosman 1952-1957, dl 3, p. 197; Knuttel 1908-1916, dl 3, pp 66, 172, dl
4, p. 122, dl 5, pp 34, 73; Valentyn 1724-1726, dl 4b, pp 56, 62 en Grothe 1884-1891,
dl 2, pp 208-209. Voor zijn huwelijk met Ariana Willemsdr Tol zie Delft, SA: Oud
Notarieel Archief, notaris W. van Assendelft: toegang 161, inv. 1850, 11 juni 1648;
Delft, SA: DTB, inv. 7, 20 juni 1648; DTB, inv. 126, 8 juli 1648 en Rotterdam, SA:
DTB Poortugaal, inv. 1763, 8 juli 1648. Voor zijn tweede huwelijk met Maria Poth,
weduwe van de predikant Johannes Roman, zie Delft, SA: Oud Notarieel Archief,
notaris W. van Assendelft: toegang 161, inv. 1870, akte 3500, overgeleverd 1 maart 1667.
Voor enkele brieven van en aan Nicolaes zie Leiden, RA: Archief Maerten Tersijden:
toegang 234, inv. 36-0 t/m 36-9, 37, 38.
159 Knipscheer in NNBW, dl 7, kol. 584. Alleen de Catechismus van 1657 wordt in
de STCN genoemd.
160 Van Troostenburg de Bruijn 1893, pp 182-183.



