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3 : ‘alrehande boucken’

nicolaes de clerck werkte als boekbinder in dienst van Cornelis Vennecool toen hij in of kort na 1594 besloot voor zichzelf te beginnen als binder,
boek- en prentverkoper en uitgever. De Clercks vroegste overgeleverde boekuitgaven dateren van 1599.
Aan het einde van de zestiende eeuw waren er in Delft verscheidene drukkers, uitgevers, boekverkopers, kunstverkopers en graveurs werkzaam. Enkele
jaren voordat De Clerck voor zichzelf begon was Jacob Vennecool (voor 1568na 1625) - de zoon van zijn werkgever - als zelfstandig boekdrukker-uitgever
aan de slag gegaan, eerst op de Boterbrug en daarna in de Cameretten, bij de
Vismarkt. Aan de oostzijde van de Hippolytusbuurt zette Maritge Symonsdr
(overl. 1616) vanaf 1576 het bedrijf voort dat haar vader Symon Jansz was begonnen omstreeks 1542. Haar zonen - uit haar huwelijk met Andries Jansz Cloeting - waren ook werkzaam in het boekbedrijf. Jan Andriesz Cloeting (overl.
1634) begon als zelfstandig boekdrukker en -uitgever omstreeks 1594. Hij
vestigde zijn bedrijf op de Markt in het ‘Gulden ABC’. Op de Markt zat ook
Bruyn Harmensz Schinckel (1567-1625), de zoon van Harmen Schinckel die in
1568 op het schavot was gestorven wegens het drukken van illegale, protestantse
geschriften. Bruyn Harmensz had het bedrijf overgenomen van zijn moeder
en stiefvader Aelbrecht Hendricksz (ca. 1545-1613) toen deze als landsdrukkers
naar Den Haag waren vertrokken. Aan het einde van de zestiende eeuw waren er in Delft ook gespecialiseerde boekverkopers en binders werkzaam. Zij
waren niet of alleen bij uitzondering actief als uitgever. We kennen de namen
van onder andere Hendrick Egbertsz, Hubrecht Brieving (overl. 1614), Adriaen
Voghel, Maerten Maertensz (overl. 1607), Willem Willeboortsz van der Burch
en Gerrit Volckertsz Westerwold (overl. 1617).1
Andere tijdgenoten van Nicolaes de Clerck waren Adriaen Jansz en François
van Tijgen. Omstreeks 1600 worden zij in Delft genoemd als kaartmaker respectievelijk kunstverkoper. Van Tijgen handelde ook in prenten.2 Bekender is
1 Zie over het boek- en prentbedrijf in Delft onder andere Delft, SA: Archief
van het Sint-Lucasgilde, Rekeningenboek 1537-1593: toegang 248, inv. 7 (voor een
transcriptie zie Miedema 1985) en Den Haag, KB: KW 75 C 6: Meesterboeken van
het Sint-Lucasgilde in Delft. Voor de namen van de personen die omstreeks 1600
in Delft werkzaam waren, is ook het Haardenstedenregister informatief; Delft,
SA: Stadsbestuur (eerste afdeling): toegang 1, inv. 589-1. Voor de boeken die in deze
jaren in Delft werden uitgegeven zie de Typographia Batava (TB) en de Short-Title
Catalogue Netherlands (STCN). Zie over Delft verder Briels 1974; Van Tiggelen 1981;
Montias 1982, met name pp 274-286; Veldhoven 2007; De la Fontaine Verwey 1963 en
Keblusek 1997, pp 29-30.
2 Voor Adriaen Jansz zie Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling),
Haardstedenregister 1600: toegang 1, inv. 589-1 (nadere toegang), p. 107, nr 3687.
Voor Tijgen zie idem, p. 83, nr 2909; Delft, SA: Hervormde Gemeente, Handelingen
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de plaat- en kaartsnijder Floris Balthasarsz van Berckenrode (1562/63-1616).
Deze goudsmid in Delft verlegde zijn aandacht naar het graveren en werd de
stamvader van een heuse kartografenfamilie.3 Zijn eerste gedateerde gravure
is van 1597. De in Delft werkzame graveur Willem Delff (1580-1638) dateerde
zijn eerste prent in 1600. Delff zou later vooral bekend worden met de prenten
die hij sneed naar de schilderijen van zijn schoonvader Michiel van Mierevelt
(1566-1641).4 Ondertussen had de plaatsnijder Hendrick Hondius (1573-1650)
zich in 1597 in Den Haag bij het gilde aangesloten. In 1597 en 1598 vervaardigde
hij met privilege een portret van Maurits van Nassau en een gravure van het
Binnenhof. Een jaar later verleenden de Staten-Generaal hem een algemeen
privilege voor zijn prenten. Hondius’ prentuitgeverij betekende een keerpunt
voor de prenthandel in Den Haag en haar directe omgeving.5
Wat er in de jaren 1590-1600 in Delft in de winkel lag, laat zich moeilijk
vaststellen, maar net als in Den Haag publiceerden de uitgevers en drukkers in
Delft in deze jaren vooral ongeïllustreerd actueel drukwerk van kleine omvang,
semi-officiële overheidspublicaties en pamfletten over actuele thema’s, hoofdzakelijk in de landstaal.6 Theologie was in Delft ook ruim vertegenwoordigd.
Van de kleinere rubrieken hadden literatuur en historie het grootste aandeel.
De meest significante werken in Delft in deze jaren verschenen in samenwerking met uitgevers in andere steden, zoals de herdrukken in 1590 en 1595/1596
van de Deux-Aes bijbel (de officiële bijbel van de gereformeerde kerk), de bewerkingen en uitbreidingen in 1590 en 1591 van de Divisiekroniek of Cronycke
van Hollant, Zeelant ende Vrieslant en in 1595 een herdruk van de Chronica, tytboeck
ende gheschiet bibel, een vertaling van het werk van de Duitse theoloog-historicus en spiritualist Sebastian Franck (1499-1542).7 Jacob Vennecool publiceerde
in 1599 de (Memorien der) Belgische ofte Nederlantsche historie van onsen tijden van
Emanuel van Meteren.
In deze entourage begon Nicolaes de Clerck als boek- en prentuitgever. De
eerste boekuitgaven op zijn naam sloten naar omvang en onderwerpen aan bij
de publicaties van zijn collega’s. Uit de jaren 1600-1608 zijn geen boeken bekend
met de naam van De Clerck als uitgever op de titelpagina, al had Nicolaes in
deze jaren wel plannen voor nieuwe titels. Deze werken zijn echter nooit bij
hem verschenen. Een eigen niche vond De Clerck omstreeks 1610. Toen specivan de Kerkenraad: toegang 445, inv. 203, febr. 1604 en New Hollstein Dutch, Van
Doetecum, dl 1, p. xlviiii.
3 Voor Floris Balthasarsz van Berckenrode zie Bodel Nijenhuis 1845; Zandvliet
1989; Van Berckenrode/Postma 1972; Klinkert 2005 en Hollstein Dutch, F.B. van
Berckenrode.
4 Voor Willem Delff zie Franken 1872; Metcalfe 1913 en Hollstein Dutch, W. Delff.
Zie ook Luijten e.a. 1993, p. 304; R.E.O. Ekkart in Dictionary of Art 1996, dl 8, pp 664665; Plomp 2001, pp 178-179 en Jansen e.a. 2011, pp 57-58.
5 Orenstein 1996, pp 26-27 en Keblusek 1997, pp 29, 71.
6 Vergelijk Keblusek 1997, pp 72-74 en de Delftse uitgaven genoemd in de STCN.
7 Over de bijbeldrukken zie De La Fontaine Verwey 1976b, pp 81-84. De eerste
uitgave van de Deux-Aes bijbel verscheen in 1578 bij Aelbrecht Hendricksz in Delft.
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aliseerde hij zich als uitgever van portretten voor geschiedwerken. Bovendien
ging hij als tekstschrijver en vertaler aan de slag.8
3.1 De eerste boekuitgaven
In 1599 stond de naam van Nicolaes de Clerck in het impressum van minstens
drie boekuitgaven: de Voornaemste misbruycken der misse van Bertrand de Loque,
de catechismus voor kinderen van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde en
de rederijkersbundel Redenrijcke constliefhebbers stichtelicke recreatie. Het is niet
bekend in welke volgorde deze uitgaven werden gepubliceerd. De werken van
Loque en Marnix richtten zich, net als de theologische uitgaven van De Clercks
Delftse collega’s, op een groeiende gereformeerde gemeenschap.9 Ook de Stichtelicke recreatie had een gereformeerde signatuur. Ze bezong bovendien de daden
en triomf van de ‘Batavierse helden’. Het was niet de eerste rederijkersbundel
met een politiek actueel thema die in Delft werd uitgegeven.
3.1.1 Een boekje tegen de heilige mis
De Voornaemste misbruycken der misse, waer in ontdeckt ende wederlegt zijn de aldermerckelijcste dwalingen der roomscher kercke aengaende de leere, was een uitgave die
De Clerck deelde met Jacob Vennecool, de zoon van zijn eerdere werkgever.
Vennecool drukte de oplage deels onder zijn eigen naam en deels met het impressum ‘Tot Delf, ghedruckt by Jacob Cornelissz Vennecool voor Claes Janssz
Klerck, Boecvercooper woonende inde Papestraet, 1599’.10 [5 1]
De Misbruycken der misse werd gedrukt op 168 pagina’s in octavo-formaat.
De tekst was een vertaling van Les principaux abus de la messe, geschreven door
Bertrand de Loque. Dit protestantse werk tegen de katholieke mis werd voor
het eerst uitgegeven in het jaar 1596 bij Jerôme Haultin in La Rochelle. Het jaar
daarop verscheen het daar opnieuw, net als het tweede deel van dezelfde schrijver getiteld La seconde partie des abus de la messe.11 Bertrand de Loque werd als
auteur verworpen door de katholieke kerk. Zijn naam komt in 1596 voor op de
Index van Rome.12 De naam Bertrand de Loque is vermoedelijk een pseudoniem
van de hugenoot François de Saillans. Saillans, geboren in Valencia als zoon van
een vooraanstaande katholiek, studeerde protestantse theologie in Genève en
was onder zijn schuilnaam werkzaam als predikant en theoloog in het Franse
Aquitanië.13 La Rochelle, waar Les principaux abus de la messe werd uitgegeven,
8 Voor de bibliografische beschrijving van de hierna te bespreken boekuitgaven
verwijs ik naar bijlage 2.
9 Voor deze gereformeerde gemeenschap zie Israel 2001, p. 402 en Verhoeven 2015,
pp 251-255.
10 TB 3225-3226.
11 Desgraves 1960, nrs 158, 165, 166 en FB 35002-35004. In 1598 werd het werk van
Loque bestreden door Jean de Bordes in Les vrais abus des pretendus abus de la messe.
Bordeaux 1598; FB 6523.
12 Bujanda e.a. 1994: 1596, p. 474, nr 100. Peignot 1806, dl 2, p. 216 noemde Abus de
la messe (1596) in zijn lijst van verbrande, vernietigde en gecensureerde boeken.
13 Haag 1846-1859, dl 7, pp 120-121; Heuser 2010, pp 50-52 en Coetzee & Eysturlid



1 | Titelpagina van de Voornaemste misbruycken der misse,
gedrukt door Jacob Vennecool voor Nicolaes de Clerck,
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was rond 1600 een bolwerk van het Franse protestantisme.14
Enkele jaren nadat Les principaux abus de la messe in La Rochelle werd uitgegeven, verscheen in Delft de Nederlandse vertaling. Van La seconde partie is geen
Nederlandse uitgave bekend. De vertaling van het eerste deel werd verzorgd
door Joos van Laren (1563-1618), predikant van Arnemuiden. In een voorwoord
- gedateerd 1 juli 1599 - droeg Van Laren zijn vertaling op aan Johannes Ursinus en Johannes Becius, predikanten te Utrecht en Dordrecht. Hij kende hen
uit zijn tijd in Ieper en Antwerpen. Van Laren schreef in zijn voorwoord dat
het één van de gruwelijkste daden van de satan was geweest om ‘int rijcke des
antichrists’ het avondmaal te vervangen door ‘de schandelijcke en vervloeckte
misse’.15
Van Laren vertaalde al eerder twee protestantse werken uit het Frans. Beide
vertalingen werden in 1597 gedrukt en uitgegeven bij Richard Schilders in Middelburg.16 De vertaling van Les principaux abus de la messe maakte Van Laren op
verzoek van bekende en goede vrienden, ‘insonderheyt van eenen godsalighen
broeder inden heere’. Deze broeder had - zo liet hij weten - met een drukker
gesproken en hem de kopij toegezegd.17
3.1.2 Het vraagboekje van Filips van Marnix
De tweede uitgave waaraan Nicolaes de Clerck in 1599 zijn naam verbond,
was de catechismus voor kinderen van Filips van Marnix van Sint-Aldegon2013, pp 101-102. In de Misbruyken der misse staat over Bertrand de Loque op fol.
(*)4 r: ‘Godsalich out Dienaer der Kercken […] gheboren int Delphinaetschap van
Vranckrijck, ende Predicant tot Castel-geloux’.
14 Robbins 1997, pp 131-132, 178.
15 Fol. (*)2r.
16 Het gaat om de Christelicke handelinge, vande bekentenisse ende belydenisse der
sonden tot God van Jean de l’Espine, oorspronkelijk verschenen als Traité excellent et
vraiement chrestien de la recognoissance et confession des pechez à Dieu in Genève in 1587 en
La Rochelle in 1591 (FB 34444 en 34460), en de Christelicke religie, verclaert by maniere
van tsamensprekinge tusschen twee persoonen van Matthieu Virelle, een vertaling van La
religion chrestienne declarée par dialogue, gepubliceerd in Genève in 1586 en 1587 (FB
51172 en 51173). Over Joos van Laren en zijn vertalingen zie verder De Bie & Loosjes
1919-1949, dl 5, pp 578-581; W.J. Op ’t Hoff in BLNP, dl 5, pp 331-332; Van Lieburg
1996, dl 1, p. 145 en A.A. van Schelven in NNBW, dl 4, kol. 876-878.
17 Fol. (*)4r-(*)4v: ‘Het welcke [Les principaux abus de la messe] my soo haest niet
en is ter hant ghecomen, ofte ic en hebben van stonden aen den lust ghecreghen om
tselve door oversettinghe den onsen die de Fransche tale niet en verstaen, ghemeene
te maken. Evenwel en heeftet niet connen geschieden door andere voorvallende
beletselen, dan nu over ettelijcke maenden herrewaerts, dat ick daartoe van
sommighe bekende ende goede vrienden ben versocht gheweest: insonderheyt van
eenen Godsalighen Broeder inden Heere, de welcke daerenboven hiervan met den
Drucker ghesproken, ende t’uutschrift van desen hem toegheseyt hadde. Derhalven
hoewel dattet noch niet begonnen en was, hebbe ick my stracx daer toe begheven om
te voldoen syn begeerte’.



alrehande boucken

de (1540-1598). Als belangrijke penvoerder van de calvinisten had Marnix een
voorname rol gespeeld tijdens de opstand tegen Spanje. In 1569 schreef hij zijn
bekendste werk, de Byencorf der H. Roomsche kercke. In 1571 trad hij in dienst van
Willem van Oranje als diplomaat en propagandist en eind jaren tachtig was hij
adviseur van diens jonge zoon Maurits.18 [5 2]
Een exemplaar van de catechismus van Marnix uitgegeven door Nicolaes de
Clerck heb ik helaas niet kunnen traceren. Het bestaan ervan blijkt, onder andere, uit een drietal negentiende-eeuwse catalogi van Frederik Muller. De uitgave
in octavo met een omvang van acht folia was getiteld: Cort begryp inhoudende de
voornaemste hooft-stucken der christelycker religie gestelt vraghe ende antwoordischer wyse.19 Mogelijk werd de tekst voor Nicolaes de Clerck gedrukt door de Leidse
boekuitgever en -drukker Henrick Lodewijcxsz van Haestens. In 1599 verscheen
namelijk een tweede uitgave van het Cort begryp die door Haestens werd gedrukt
voor zijn stadsgenoot Pieter Louwick Alexandersz, zo blijkt uit het drukkersmerk van Haestens op de titelpagina van deze uitgave.20 [5 3] Wellicht drukte
Haestens van het Cort begryp meerdere impressumvarianten of drukte hij de tekst
meerdere malen.21 De Clerck en Haestens werkte in deze jaren vaker samen.
Filips van Marnix was op 15 december 1598 overleden. Op 6 juli 1599 werd zijn
bibliotheek te Leiden geveild. Dit was voor zover bekend de eerste Nederlandse
boekenveiling waarvoor een catalogus werd gedrukt.22 Het is mogelijk dat het
manuscript van de catechismus bij de voorbereiding van deze veiling boven water kwam. Op het titelblad van de catechismus uitgegeven in Leiden staat dat
de tekst was gevonden onder de nagelaten geschriften van Marnix en dat ze met
toestemming van zijn erfgenamen in druk werd uitgebracht.23
Dankzij de uitgave van Pieter Louwick Alexandersz kunnen we ons een beeld
vormen van de inhoud van het boekje. Marnix’ catechismus voor kinderen bestond uit 225 korte vragen en antwoorden over de geloofsartikelen, de sacramenten en de tien geboden. In het Cort begryp haalt Marnix een aantal keer
fel uit naar de katholieken bij wie niet de heiligen zelf maar de beelden in de
kerk voorwerpen van verering waren. De roomse beelden of ‘af-goden’ in de ‘pa18 Porteman & Smits-Veldt 2008, p. 66 en Van Deursen 2000, pp 27, 34, 44, 55.
19 TB 3365; NB 20626; Muller, Cat. 1857, nr 840; Muller, Cat. 1865, nr 2421 en
Muller, Cat. 1869, nr 394.
20 TB 3364. Voor het enige bekende exemplaar zie Utrecht, UB: Rariora E oct. 1827.
21 Frederik Muller, die zowel de uitgave van De Clerck als die van Pieter Louwick
Alexandersz kende (Muller, Cat. 1857, nr 841), maakte geen opmerking over een
identiek zetsel.
22 Van Selm 1987, pp 20-22 en Bouwman e.a. 2008, pp 202-203.
23 Vergelijk het ‘Extract uyt de privilegie’ in Marnix’ Tafereel der religions verschillen.
Amsterdam 1601, fol. (…)1v: Opten xv. Septembris, Anno sestien hondert, hebben
die Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden geconsenteert ende geoctroyeert
[…] Jan Evertsz Cloppenburgh […] omme int Nederduijtsch te moghen doen
translateren sekeren boeck, gheintituleert, Premier tome du Tableau des differents de
la Religion, ghevonden na de doodt vanden Heere van Sint-Aldegonde […]’. Zie ook
Resolutiën a, dl 11, p. 356.



2 | Jacques de Gheyn II, Portret van Filips van Marnix, heer
van Sint-Aldegonde, 1599, gravure, 98 x 78 mm. Amsterdam,
Rijksmuseum, RP-P-OB-9957

3 | Cort begrijp, gedrukt door Henrick van Haestens voor
Pieter Alexandersz, Leiden 1599. Utrecht, UB, Rariora E.
oct. 1827
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pen kercke’ typeert Marnix als ‘groote poppen’ en ‘stomme blocken’ die staan en
pronken en worden aanbeden door de papen. Op de vraag wie de paus was,
luidt het antwoord ‘den antichrist’. Volgens Marnix beweert de paap ook ten
onrechte dat zielen uit het vagevuur verlost kunnen worden met betaalde missen en offeranden. Er is geen vagevuur. Het enige doel van deze bewering was
om ‘gelt inde borsse te crijghen’.24 Ondanks deze uitspraken was de catechismus
toch niet in de eerste plaats als polemisch geschrift bedoeld. Het was een leerboekje. De kinderen moesten de ideeën afwijzen die niet overeenkwamen met
de visie van de protestantse geloofsgemeenschap en laten zien, via het memoriseren en reciteren van de vragen en antwoorden, onderdeel van die gemeenschap te zijn.25
De catechismus was het middel bij uitstek om op school en daarbuiten godsdienstonderwijs te geven. In gereformeerde kringen gebruikte men vooral de
Heidelbergse catechismus. Die was in 1563 in Heidelberg tot stand gekomen
op verzoek van de gereformeerde keurvorst Frederik III van de Palts. De Heidelbergse catechismus werd in 1566 door Petrus Datheen in het Nederlands
vertaald. Hij voegde de tekst toe aan zijn psalmbundel. Naast de ‘Heidelberger’
verschenen er catechismussen die eenvoudiger van opzet en taalgebruik waren.
Zo was er de Cleyne catechismus oft kinder leere van Marten Micron (1552) en
de Korte onderzoeking des geloofs (1553) die na 1608 werd verdrongen door het
Kort begrip der christelijke religie van Herman Faukelius.26 De catechismus van
Marnix zou geschikt zijn voor de jongste jeugd, die net naar school ging. Het
was geschreven ‘tot nut ende voordeel der teere aencomende jonckheyt, ende
stichtinghe aller christenen int ghemeen’.27 Volgens Marnix - in het door hem
geschreven opvoedingstraktaat getiteld Ratio instituendae juventutis - moesten
kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd raken met de godsdienst, maar moest
bij de catechese rekening worden gehouden met hun bevattingsvermogen. Het
was niet de bedoeling dat de kinderen de woorden uit het hoofd leerden zonder
de inhoud te begrijpen.28
De reactie van Willem Spoelberch
Het Cort begryp was dan niet in de eerste plaats polemisch bedoeld, toch reageerde de Mechelse minderbroeder Willem Spoelberch (1569-1633) in 1605
met een tegenschrift.29 Het verscheen in Antwerpen onder de titel: Catholyck
goet-duncken ende onderwys, […] ghemaeckt over eenighe bedriegelijcke vragen ende
24 Fol. A3r-A3v, B1r, B3r. De passages worden ook aangehaald in Groenendijk
2001, p. 82 en naverteld in Tjalma 1896, pp 147-155 en Bakhuizen van den Brink 1939,
pp 93-94.
25 Zie hierover Groenendijk 2001, pp 81-82, 85.
26 Zie voor deze werken Heijting 1989, verder Groenendijk 2001, pp 76-78, 82-83.
27 Fol. A1r.
28 Marnix van Sint-Aldegonde/Van Westerhuis 1992, pp 42-43, 52 en
Groenendijk 2001, p. 82.
29 Over Spoelberch en zijn werk zie Porteman & Smits-Veldt 2008, pp 297-298;
Somers 1954 en Dalmatius van Heel 1950, pp 411-429.
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antwoorden, begrepen in een cleyn boecxken by maniere van categismus, gheintituleert:
Een cort begryp, inhoudende de voormaerste hooftstucken der christelijcke religie. Ghedruckt tot Delft, by Claes Janssens Clerck, int jaer 1599.30 [5 4] Naar eigen zeggen
kreeg Spoelberch de uitgave van Nicolaes de Clerck via een vrome katholiek in
handen.
Willem Spoelberch nam het de erfgenamen van Filips van Marnix zeer kwalijk
dat zij een zo’n schadelijk en venijnig boek ‘tot verderffenisse vande jonckheyt’
hadden verspreid. Hoewel hij normaal gesproken niet met ketters disputeerde omdat daar geen winst mee kon worden behaald en het de geleerde mens alleen
maar vermoeide - zag Spoelberch het toch als zijn taak om de schade van het
vraagboekje te beperken. Spoelberch schreef zijn werk naar eigen zeggen niet
voor ketters maar voor goedwillige mensen die wel bereid waren zich te laten
onderrichten.31
Spoelberch heeft de tekst van Marnix’ catechismus, in de uitgave van De
Clerck, integraal in zijn geschrift opgenomen. Na elk relevant onderdeel volgt
dan een reactie. Om tekst en reactie goed van elkaar te kunnen onderscheiden,
liet Spoelberch de tekst van Marnix niet in een gotische, maar in een romeinse
letter zetten. Spoelberch koos met opzet ‘een ander lettere als ons onderwys’.
Hij was zich bewust van de extra drempel die dat opwierp voor jonge kinderen.
Zij konden de teksten van Marnix in romein minder eenvoudig lezen.32
Zeldzaam populair
Dat Willem Spoelberch de noodzaak voelde om op het werk van Marnix te
reageren, had te maken met de populariteit van de catechismus. Het Cort begryp
van Filips van Marnix werd vele malen gedrukt, al zijn exemplaren van de verschillende edities zeldzaam.33 Op diverse provinciale en classicale vergaderin30 Het Catholyck goet-duncken verscheen met een privilege van zes jaar, gedateerd
22 mei 1604. Een approbatie van 20 maart 1604 bevestigt dat het werk ‘tegen den
botten ongodlijcken catechismum van den heer wylen van Sanct Aldegonde’ in
overeenstemming was met de rooms-katholieke religie (Fol. A1v, G7r).
31 Fol. A2r t/m A4v.
32 Fol. A3v: ‘Ghy moet ooc gaede slaen om niet te doolen, ende veur goede leeringe
het venyn niet inne te suyghen, dat ick de woorden van het voorschreven boecxken
hebbe doen stellen met een andere lettere als ons onderwys, ende daerenboven doen
sluyten tusschen twee linien’.
33 Naast de uitgaven van Nicolaes de Clerck en Pieter Louwick Alexandersz van
1599 verschenen in ieder geval de volgende Nederlandstalige edities: Amsterdam,
Hendrick Laurensz, 1626 (Londen, British Library: Huth 81:2); Amsterdam, Michiel
de Groot, 1668 (Deventer, SAB: 101 P 56 KL); Amsterdam, weduwe van Abraham
vanden Burgh, 1673 (Amsterdam, UB: OK 61-2028) en Amsterdam, Ottho Barentsz
Smient, z.j. waarvan kopieën worden bewaard in de Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience in Antwerpen (voor de titelpagina zie Van Toorenenbergen 1878-1891, dl
4, pp 234-236). Bij mij onbekend maar genoemd in Le Long 1744, tweede nummering
p. 64, nrs 771-774: Amsterdam 1606, Amsterdam 1659, Amsterdam 1663 en Delft z.j.
Te Water 1776-1796, dl 3, p. 86 en Ypeij & Dermout 1819-1827, dl 1, p. 230, aant. 490*
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gen in de Republiek werd het gebruik van het boekje van Marnix als leermiddel
bepleit.34 Het bleef ook na het midden van de zeventiende eeuw in gebruik.35
Tijdens de Synode van Dordrecht in 1618 werd wel gepleit voor een nieuw leerboekje voor jonge kinderen, met daarin onder andere de catechismusvragen,
maar van dat boekje is niets terechtgekomen. Het Cort begryp van Marnix werd
nog genoemd in de boekenlijst van de Stichtse schoolorde, opgesteld in 1654
en vernieuwd in 1676.36 De kindercatechismus werd ook in het Frans en in het
Latijn vertaald. Dat wijst erop dat het Cort begryp ook een leermiddel was op de
Franse en Latijnse scholen.37
Buiten de Republiek verschenen in ieder geval een Duitse en een Hongaarse
vertaling.38 In de overzeese gebieden werd Marnix’ catechismus in het Nederlands, Maleis en Portugees gelezen bij het godsdienst- en taalonderwijs.39 Er
noemen nog een Dordtse uitgave van 1679.
34 Reitsma & Van Veen 1892-1899, dl 7 (Groningen), p. 222 (1613), p. 237 (1614),
p. 252 (1615), p. 274 (1616), p. 294 (1617) en dl 8 (Drenthe), p. 172 (1613), pp 179-180
(1614), p. 196 (1615), pp 210-212 (1616), pp 224-227 (1618). Zie ook Ypeij & Dermout
1819-1827, dl 1, pp 505-506 en Verboom 1986, p. 96.
35 In de tweede helft van de zeventiende eeuw verdrong het Cort begryp der
christelijcke leere van Jacob Borstius (1661) het werk van Marnix; Groenendijk 2001, pp
84-85 en De Booy 1977, p. 44.
36 De Booy 1977, p. 43 en p. 269, bijlage 10, d.
37 In 1626 verscheen een Nederlands-Franse editie bij Aert Meuris in Den Haag
(Leiden, UB: 1499 F 22). De vertaling in het Frans was van de hand van David
Mostart. Le Long 1744, tweede nummering p. 64, nr 775 noemt nog een Franse
vertaling verschenen in Amsterdam in 1649. In de schoolorde van 1692 van de Haagse
Latijnse school lezen we: ‘Des Saterdaechs sal de Catechismus van de Heere van St.
Alghonde daertoe int latijn over te setten geleert worden, ende gehandelt gelijck de
gebeden’; Kuiper 1958, p. 197.
38 Zie het Kurtzer Begriff der vornemsten Puncten der Christlichen Religion, verschenen
in 1611 als onderdeel van Drey Taffeln bij de erven van Wilhelm Antonius in Hanau
(VD17, 1:076548V). De catechismus werd in het Hongaars vertaald door Albert
Szenczi Molnár (1574-1634) nadat deze in 1623 in Leiden een Nederlandstalig
exemplaar kreeg van de predikant Festus Hommius. De Hongaarse vertaling
verscheen omstreeks 1625 bij Daniel Schultz in Kassa, nu Košice; RMNy, dl 2, nr
1336. Met dank aan Kees Teszelszky. Over Szenczi Molnár zie Teszelszky 2014a.
39 Voor een Nederlands-Maleise editie zie Albert Cornelisz Ruyl, Spieghel van de
Maleysche Tale. Amsterdam, Dirck Pietersz Pers, 1612 (Den Haag, KB: KW 3022 D
11; Landwehr 1991, pp 415-416, nr 664). Voor een Ambon-Maleise editie zie Adjaran
dalam jang manna jadi caber adjar capalla capallanja derri agamma christaon. Amsterdam,
Paulus Matthijsz, 1682 (Leiden, UB: 1153 H 32; Landwehr 1991, p. 418, nr 668). Voor
de Portugese vertaling van Abraham Rogerius zie Compendioso exame dos principaes
puntos de religiaõ christiaõ. Amsterdam, Paulus Matthijsz, 1688 (Den Haag, KB: KW
1117 H 41; Landwehr 1991, p. 421, nr 678). De tekst zou ook in het ‘Formosaans’
zijn overgezet door Johannes Happart, al is die vertaling mogelijk nooit in druk
verschenen; Grothe 1884-1891, dl 4, p. 79 (1648) en Van Toorenenbergen 1878-1891, dl
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zijn getuigenissen uit Java, Banda, Ambon en Formosa. Mogen we de berichten
geloven dan kenden veel zeventiende-eeuwse kinderen de tekst van Marnix uit
hun hoofd. Regelmatig moest de kerk in Indië aan het thuisland vragen om
honderd of zelfs een paar duizend exemplaren van het werkje op te sturen.40
Volgens een opgave van 1624 maakte de kindercatechismus van Marnix deel
uit van een standaardpakket aan boeken dat de classis Walcheren meegaf aan
uitgezonden ziekentroosters.41 Van deze hele ontwikkeling had Nicolaes de
Clerck in 1599 nog geen weet, maar hij had alvast goed gezien dat er behoefte
bestond aan een boekje als dat van Marnix.
3.1.3 Stichtelijke recreatie
De derde uitgave met De Clercks naam in het impressum in het jaar 1599 is de
Redenrijcke constliefhebbers stichtelicke recreatie.42 Het was het eerste geïllustreerde
boek in De Clercks fonds, al vinden we de prenten alleen in het eerste katern.
Het werk was de neerslag van een wedstrijd die op 18, 19 en 20 augustus 1598
in Rotterdam was gehouden tussen verschillende rederijkerskamers en particuliere liefhebbers van de dichtkunst. De ‘refereynen ende liedekens’ die tijdens
de wedstrijd waren gepresenteerd, werden in deze bundel samengebracht op
initiatief van de organiserende kamer de Blauwe Acoleyen, gedrukt door Henrick van Haestens in Leiden en uitgegeven in samenwerking met Nicolaes de
Clerck.43
3, pp xxvii-xxxiii.
40 Over vertalers, vertalingen en het gebruik van Marnix’ werk in overzeese
gebieden zie Grothe 1884-1891, dl 1, p. 29 (1647), p. 33 (1649), p. 39 (1650), dl 2, p. 184
(1646), p. 187 (1647), p. 198 (1665), dl 4, p. 79 (1648), dl 5, pp 18-19 (1611), p. 142 (1622),
p. 218 (1624), dl 6, p. 32 (1625), p. 132 (1631), p. 145 (1631), p. 224 (1633) en p. 227 (1633).
Zie ook Van Toorenenbergen 1878-1891, dl 3, pp xxvii-xxxiii; Van Dam/Stapel 19271954, dl 4, pp 58-59 (1623), p. 79 (1632), p. 108 (1646), p. 166 (1657); Valentyn 17241726, dl 3c, o.a. pp 38, 41-42 (1622-1623), p. 57 (1654), p. 61 (1661), p. 67 (1669) en dl 4b,
p. 36 (1645), p. 48 (1653), p. 60 (1667); Le Long 1744, tweede nummering p. 64, nrs
776-777, p. 80, nrs 986-988 en Knuttel 1908-1916, dl 3, p. 214 (1647), p. 334 (1650).
41 Koolen 1993, p. 88.
42 TB 4282-4283; BB, R-37 en Van Boheemen & Van der Heijden 1999a, pp 289292.
43 Op basis van het impressum op de titelpagina van 1599 zou je kunnen
concluderen dat Nicolaes de Clerck in 1599 in Leiden werkzaam was; zie Gruys &
De Wolf 1989, p. 39. Verder wijst echter niets in die richting. Er is ook geen reden
om te denken dat de man die in het impressum wordt genoemd niet onze Nicolaes
uit Delft is, maar de rederijker Nicolaes de Clerck verbonden aan de Oranje Lelie
in Leiden met de zinspreuk ‘Noyt Klerk (Clerck) volleert’; zie Van Doorninck 1970,
dl 1, p. 438 en Te Winkel 1922-1927, dl 3, p. 319. Een enkele keer wordt De Clerck uit
Delft gelijkgesteld met de man in Leiden; zie Miedema 1994-1999, dl 2, p. 82, noot
461. De man in Leiden schreef echter nog gedichten nadat De Clerck in Delft in 1623
was overleden; zie zijn bijdragen in het Levenders reden feest, ofte Amsterdams Helicon.
Amsterdam 1624, fol. T3r-T3v en zijn sonnet en grafschrift op de in 1631 overleden
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De Stichtelicke recreatie was niet de eerste rederijkersbundel die in Delft verscheen. In 1581 waren de teksten van een in Delft gehouden refreinwedstrijd
uitgegeven bij Aelbrecht Hendricksz.44 Van recentere datum was de Lust-hof van
rethorica gepubliceerd naar aanleiding van een rederijkerswedstrijd in Leiden in
1596. De bijdragen van die wedstrijd verschenen in druk bij Jan Jansz Orlers
in Leiden en bij Jan Andriesz Cloeting in Delft, al werd de uitgave hevig bekritiseerd door de organiserende kamer De Witte Acoleyen. Die liet het werk
opnieuw drukken bij de Leidse uitgever Franciscus Raphelengius (1539-1597),
met financiële ondersteuning van de Leidse magistraat.45
In Delft zelf waren de rederijkers vanaf 1592 niet meer in het openbaar actief.
De kamer had ook niet meegedaan aan de wedstrijd in Rotterdam. Na aanhoudende kritiek van de kerkenraad - zij had niet veel op met amateurs die zich
met theologische kwesties bezighielden in de vorm van toneelspel - werd de kamer in Delft zelfs van overheidswege afgeschaft. Toch hadden de predikanten
en het stadsbestuur in Delft - zo laat het zich aanzien - geen problemen met de
publicatie van rederijkersbundels.46

5 | Typografische titelpagina van de Redenrijcke constliefhebbers stichtelicke recreatie, Leiden 1599. Den Haag, KB, KW
1704 A 27

6 | Floris Balthasarsz van Berckenrode, titelpagina, gravure,
179 x 131 mm, Redenrijcke constliefhebbers stichtelicke recreatie,
Leiden 1599. Amsterdam, UB, O 62-2374

Een geïllustreerd eerste katern
Van de Stichtelicke recreatie zijn exemplaren overgeleverd met een typografische
titelpagina en met een gegraveerde titelpagina.47 [5 5,6] De reden daarvoor is
niet duidelijk. De typografische titelpagina van de bundel voerde het gegraveerde uitgeversmerk van Haestens: een voorstelling van de Rechtvaardigheid (71
x 67 mm) met een tekstregel uit psalm 34 ‘Oculi domini super iustos’ (het oog
van de heer is gericht op de rechtvaardigen).48 De gegraveerde titelpagina (179
factor Jacobus Celosse in het Leydsch Vlaemsch Orangien lelyhof. Leiden 1632, fol. A1r,
Y3v-Y4v. Van de rederijker in Leiden zijn geen activiteiten in het boekbedrijf bekend
en van een relatie met Haestens is ook niets gebleken.
44 Over de wedstrijd in Delft en de daarbij verschenen bundel zie TB 4297;
Waterschoot 1980, pp 133-140; Van Boheemen & Van der Heijden 1999a, pp 268-272
en Porteman & Smits-Veldt 2008, pp 114-115.
45 Over de wedstrijd in Leiden en de daarbij verschenen bundels zie TB 32533254 en TB 3255; Van Boheemen & Van der Heijden 1999a, pp 276-286 en Porteman
& Smits-Veldt 2008, pp 152-153.
46 Over de gereformeerde autoriteiten tegen de rederijkerij zie Van Boheemen
& Van der Heijden 1999a, pp 123-164; Porteman & Smits-Veldt 2008, pp 110-112 en
Dixhoorn 2009, pp 214-224. Over de rederijkerskamer in Delft zie Van Boheemen
& Van der Heijden 1981b, pp 244-248; Van Boheemen & Van der Heijden 1982; Van
Boheemen & Van der Heijden 1999a, pp 126-127, 134-135; Van Boheemen & Van der
Heijden 1999b, pp 182-218 en Abels 1994, pp 183-194.
47 Voor de gegraveerde titelpagina zie onder andere de exemplaren Amsterdam,
UB: O 62 2374; Dordrecht, RA: 489-10671; Haarlem, SB: 75 A 9; Leiden, UB: 1497
C 10 en Rotterdam, GA: XIII D 15. Voor de typografische titelpagina zie Den Haag,
KB: KW 1704 A 27; Gent, UB: BIB.ACC.001302 en Rotterdam, GA: XIII D 14. In
Den Haag, KB: KW 10 G 18 ontbreekt de titelpagina.
48 De prent is een gegraveerde versie van de houtsnede op de titelpagina van het



alrehande boucken

x 131 mm) toont de personificaties van de zeven vrije kunsten. Zes van de vrije
kunsten werden in de onderste helft van de prent afgebeeld. De zevende - Retorica, ‘als geenszins de geringste van de vrije kunsten’, zoals het bestuur van de
kamer in de opdracht aan het Rotterdamse stadsbestuur stelt - werd verheven
boven de anderen en afgebeeld tussen de takken van een laurierboom.49 Links
en rechts van de titel staan de personificaties van Tijd en Hoogmoed. Het op
de titelpagina gegraveerde motto ‘Patientia vincit Invidiam’ (Geduld overwint
Afgunst) lijkt daarom niet juist te zijn en had vermoedelijk moeten luiden: ‘Patientia vincit Superbiam’ (Geduld overwint Hoogmoed).
De gedachte dat een nederige rederijker met geduld en oefening betere gedichten kon schrijven dan een van het eigen talent overtuigde ijdele dichter was ook
te vinden in de proloog van de Delftse rederijkersbundel van 1581, geschreven
door de keizer van de Delftse kamer Pieter Jansz Helleman. Volgens Helleman
waren er veel zelfingenomen dichters die bij wedstrijden beweerden dat zij de
beste waren en die van mening waren dat zij hoorden te winnen. Die dachten er
al te zijn als ze een rondeel in elkaar konden zetten. Zij wilden factor worden,
ook al was hun werk niet goed, maar - zo schreef Helleman - ‘oprechte rhetroziens, dat en mach niet falen, verkrijghen prijs deur patienti tallen termijn’.50
De gegraveerde titelpagina is gesigneerd door Floris Balthasarsz van Ber
ckenrode (1562/63-1616), stadsgenoot van Nicolaes de Clerck.51 Dit kan betekenen dat de prent op initiatief van De Clerck door Floris Balthasarsz werd
gegraveerd en/of in zijn opdracht werd gemaakt. Overigens wisselde de koperplaat waarmee de prent werd gedrukt nog in of vóór 1608 van eigenaar.
De gegraveerde titel werd veranderd zodat de plaat opnieuw kon worden gebruikt voor de Bloem-hof van de Nederlantsche jeught, een liedbundel toegeschreven aan Daniel Heinsius en uitgegeven in Amsterdam bij Dirck Pietersz Pers
in 1608 en 1610.52 [5 7]
Aangezien de Stichtelicke recreatie op initiatief verscheen van de Blauwe Acoleyen lag waarschijnlijk ook een deel van de financiering van de bundel bij de
Rotterdamse kamer. Het is ook niet ondenkbaar dat de kamer (een deel van)
het illustratiemateriaal aanleverde. Na de gegraveerde titelpagina die speciaal
voor de Stichtelicke recreatie lijkt te zijn vervaardigd, volgde in de bundel namelijk
een prent met het blazoen van de Blauwe Acoleyen, een voorstelling van de
hierboven genoemde Cort begryp dat Haestens in hetzelfde jaar drukte. Vergelijk ook
de gravure met het monogram van Zacharias Dolendo op de titelpagina’s van de
Thronus justitiae van 1606/1607 en de Beschryvinghe ende heerelijcke afbeeldinghe der twaelf
Sibyllen van 1608. Voor de prent van Dolendo zie Hollstein Dutch, Van Sichem, nr 13.
49 Over rhetorica, verheven boven de andere kunsten zie ook Moser 2001 pp 73-75.
50 Refereynen 1581, fol. A4r-A4v.
51 Hollstein Dutch, F.B. van Berckenrode, nr 21. De tekstgraveur heeft moeite
moeten doen om het impressum met de namen van Haestens en De Clerck in de
nog beschikbare ruimte op de plaat te plaatsen. Enkele oude (nog zichtbare) lijnen
suggereren dat de tekst op deze plaats een keer werd aangepast. Het jaartal 1599 lijkt
oorspronkelijk wat hoger gestaan te hebben.
52 Heinsius 1608, fol. A1r en Heinsius 1610, fol. A1r.
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8 | Anoniem, Blazoen van de Blauwe Acoleyen, gravure, 175
x 127 mm, in: Redenrijcke constliefhebbers stichtelicke recreatie,
Leiden 1599, fol. π2r. Amsterdam, UB, O 62-2374

uitstorting van de Heilige Geest over Maria en de apostelen met het devies ‘met
minnen versaemt’. [5 8,9] De voorstelling werd weergegeven in een cartouche
met bovenaan Vrouwe Retorica en de wapens van Holland en Rotterdam en
onderaan het wapen van de factor van de Rotterdamse kamer, Willem Jansz
Yselveer. Deze prent is niet gesigneerd, wel gedateerd 1598. De koperplaat zou
al voor de wedstrijd van dat jaar kunnen zijn vervaardigd. Ook de Witte Acoleyen van Leiden had op eigen kosten een koperplaat met hun blazoen laten
vervaardigen toen zij in 1596 een wedstrijd organiseerde. Die plaat werd gebruikt voor de uitnodigingen die voor de wedstrijd werden rondgestuurd en
daarna afgedrukt in de bundel van Franciscus Raphelengius. De plaat bleef
eigendom van de Leidse kamer.53
In het voorwoord van de Stichtelicke recreatie - gedateerd 1 november 1598 droeg het bestuur van de Blauwe Acoleyen het werk op aan schout, burgemeesters, schepenen en raad van de stad Rotterdam, met wier toestemming
de kamer in eerdere jaren aan wedstrijden in andere steden had mogen deelnemen en met wier ‘raedt en consent’ rederijkers voor de wedstrijd in Rotterdam
waren uitgenodigd. De opdracht werd voorafgegaan door een pagina met enkele versregels tot eer en meerdere glorie van de stad en een gravure met het
wapen van Rotterdam. Voor deze prent zijn twee verschillende koperplaten
gebruikt. [5 9,10] Eén deel van de oplage van het werk werd geïllustreerd met
een anonieme prent van alleen het wapen van Rotterdam (92 x 67 mm). In het
andere deel werd een prent gedrukt van het Rotterdamse wapen boven twee
schepen (117 x 94 mm). Deze eveneens anonieme gravure in het eerste katern
van de Stichtelicke recreatie trof ik tot nu toe alleen aan in de exemplaren met de
gegraveerde titelpagina, niet in combinatie met de typografische titel.
‘Nae de gelegentheyt des tijts’
In Rotterdam bracht iedere rederijkerskamer of particulier die aan de wedstrijd
mee wilde doen drie refreinen en een lied in, opgesteld als antwoorden op de
voorgelegde vragen van de organiserende kamer die ‘nae de ghelegentheyt des
tijts, ende standt deses landts’ zeer actueel werden geacht. De voorgelegde vragen waren van theologische en politieke aard. De theologische vraag was hoe
een leerling goed kon oordelen over de leer van zijn leraren. De antwoorden
wezen naar de bijbel als proefsteen van alle beweringen die leraren deden. Sommige deelnemers hadden het blazoen van de organiserende kamer in het achterhoofd en stelden dat alleen diegenen die de Heilige Geest hadden ontvangen
in staat waren de goede en de kwade lering van elkaar te onderscheiden. De
bijdragen van politieke aard waren voor elke deelnemer een refrein op de vraag
‘Waer in ons daden boven de Romeinsche zijn te prijsen’, te beantwoorden met
voorbeelden ‘noch versch in memorij’; een refrein op de regel ‘Alsulcke Bataviers
overtreffen d’oude Romeynen’ en een lied over de ‘Triumphe der Batavischer
53 Lust-hof van rethorica, Leiden, F. Raphelengius, 1596, fol. B2r; Prinsen 1904, pp
474-475 en New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, pp xxix, xxxi en nrs 256, 257. De
plaat werd in opdracht van de Witte Acoleyen ook afgedrukt en ingevoegd in het
Const-riick beroep ofte antwoort, verschenen bij Jacob Jansz Paets in 1614.
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Helden’. Deze opdrachten vroegen om een historische vergelijking te maken
tussen de Batavieren en de Romeinen (waarbij vanzelfsprekend werd uitgegaan
van de superioriteit van de eersten), maar lokten een reactie uit die van toepassing zou zijn wanneer de ‘Hollandse natie’ en nazaten van de Batavieren met
de Spanjaarden zouden worden vergeleken. Er was al eerder een relatie gelegd
tussen de Romeinse en Spaanse onderdrukkers en tussen de vrijheidsstrijd van
de Batavieren en de Opstand in de Republiek. De bijdragen van 1598 wezen op
de verschillende motieven van de Batavieren en Romeinen om oorlog te voeren.
Die motieven kwamen voort uit het verschil in afkomst en karakter van beide
volken. De Batavieren waren hun strijd begonnen uit zelfverdediging, uit naam
van de ware religie en voor de bescherming van het volk en de vrijheid van het
land. De Romeinen waren uitsluitend gericht op eigen roem en eer. In feite
verklaarden de bijdragen in Rotterdam de opstand tegen Spanje en maakten zij
duidelijk waarom deze strijd moest worden voortgezet.54
De wedstrijd in Rotterdam en de daaruit voortgekomen Stichtelicke recreatie
waren er niet alleen ter vermaak maar dienden ook een maatschappelijk doel.
Van oudsher hadden rederijkerskamers een opbouwende, didactische taak en
stonden hun toneelstukken en voordrachten in dienst van de gemeenschap.
Met God en de Heilige Geest als inspirator - het devies van de Rotterdamse
kamer getuigt daarvan - verspreidden ze het gereformeerde woord. Toen de
Staten van de opstandige gewesten met de ‘Acte van Verlatinghe’ in 1581 officieel braken met de Spaanse landsheer, stonden de rederijkers niet alleen voor
de morele en religieuze opvoeding van de gemeenschap maar hadden ze ook
een politiek-propagandistische rol te vervullen.55 De Stichtelicke recreatie citeerde
daarbij de woorden van de Romeinse filosoof Demetrius: ‘De wel-spreeckent
heyt is den ghemeynen oorbaer nutter als gelt, en in een stadt so crachtich als
wapenen int velt’.56 Door middel van vergelijkingen werd de eigen voortreffelijkheid benadrukt en de slechtheid van de tegenstander breed uitgemeten. In
1598 werd een parallel gelegd tussen de Nederlandse opstand en de Bataafse
vrijheidsstrijd. In 1581 in Delft was er veel gerefereerd aan het Oude Testament
waarin de Israëlieten met Gods hulp hun vijanden hadden overwonnen. In de
wedstrijd van 1596 in Leiden waren het leven en de straf van allerlei historische
tirannen verbeeld, terwijl de verplichte stokregel van de refreinen luidde: ‘voor
een beveynsden paeys, een rechte crijch te prijsen is’.57
Interessant in verband met het politieke standpunt van de Stichtelicke recreatie
is de toevoeging van een gravure die ik tot nu toe slechts in één Leids exemplaar van het werk heb aangetroffen. In dat exemplaar is in het tweede katern
54 Smits-Veldt 1992, pp 83-95. Voor de Bataafse mythe, de beeldvorming en het
gebruik in geschiedwerken, kunst en letterkunde zie ook Spies 1994, pp 148-149;
Langereis 2001, pp 204-209 en Swinkels 2004.
55 Van Bleyswijck 1667-1680, dl 1, fol. 3Cv; Porteman & Smits-Veldt 2008, p. 105;
Moser 2001, pp 18-19, 195-196 en Van Boheemen & Van der Heijden 1999a, pp 194195.
56 Fol. π3r.
57 Voor het gebruik van vergelijkingen in de beeldvorming zie Spies 1994.



9 | Anoniem, Wapen van Rotterdam, gravure, 92 x 67 mm,
in: Redenrijcke constliefhebbers stichtelicke recreatie, Leiden
1599, fol. π3v. Den Haag, KB, KW 1704 A 27

10 | Anoniem, Wapen van Rotterdam boven twee schepen,
gravure, 117 x 94 mm, Redenrijcke constliefhebbers stichtelicke
recreatie, Leiden 1599, fol. π3v. Amsterdam, UB, O 62-2374
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11 | Christoffel van Sichem I, Wapen van Maurits van
Nassau, gravure, 126 x 120 mm. Amsterdam, Rijksmuseum,
RP-P-OB-104.158

een prent gedrukt (126 x 120 mm) met het wapen van stadhouder Maurits.58
Het wapen wordt vastgehouden door twee engelen en wordt gekroond met een
palmtak en een lauriertak, symbolen van vrijheid, vrede en eeuwige roem. Gods
zegen blijkt uit de daarboven weergegeven stralenkrans met tetragram. Onder
de voorstelling staat een tweeregelige tekst in het Latijn: ‘Felix quem tanto Deus
est dignatus honore // Cui populi curam credidit ipse sui’ (Gelukkig wie God
zo’n grote eer heeft waardig gekeurd, aan wie Hij de zorg om zijn volk heeft
toevertrouwd). De prent in het Leidse exemplaar is vermoedelijk later toegevoegd. De prent is niet gesigneerd maar op een latere staat van de gravure staat
de naam van de graveur en uitgever Christoffel van Sichem I (1546-1624). [5 11]
In deze staat komt de prent voor in de Beschryvinghe ende heerelijcke afbeeldinghe
der twaelf Sibyllen, uitgegeven door Van Sichem in 1608, in samenwerking met de
boekdrukker Henrick van Haestens.59
Exemplaren van de Stichtelicke recreatie zijn nog altijd in meerdere bibliotheken
en archiefinstellingen te vinden, maar het heeft weinig gescheeld of we hadden
niet geweten dat Nicolaes de Clerck in 1599 de Voornaemste misbruycken der misse
uitgaf of de catechismus van Filips van Marnix. Van de Misbruycken der misse
met de naam van De Clerck in het impressum ken ik slechts één exemplaar.
Het Cort begryp is alleen bekend uit latere bronnen. Rekening houdend met
zowel de kwetsbaarheid als de zeldzaamheid van deze werken is het mogelijk
dat De Clerck in 1599 nog ander werk heeft uitgegeven.60 De eerste drie bekende boekuitgaven op naam van Nicolaes de Clerck waren in elk geval religieus
én politiek actueel. Ze hadden een gereformeerde, antikatholieke en bijna ‘vaderlandse’ signatuur. Ze gaven blijk van een groeiend zelfbewustzijn binnen
de gereformeerde gemeenschap en van een ontluikend nationaal besef waarin
het vaderland verder reikte dan de stad, de regio of de provincie waarin men
was geboren. Het toenemende saamhorigheidsgevoel tussen de inwoners van
de afzonderlijke Nederlandse gewesten was een gevolg van hun, uit gemeenschappelijk belang geboren, samenwerking in hun verzet tegen de Spaanse ‘buitenlanders’.61

58 Leiden, UB: 1497 C 10, fol. )(4r. Bij andere exemplaren is deze pagina blanco
(Amsterdam, UB: O 62 2374 en Dordrecht, GA: 489-10671) of gevuld met een
typografisch ornament met de naam van de organiserende kamer en hun devies in
boekdruk, een ornament dat op meerdere plaatsen in de bundel te vinden is (Gent,
UB: BIB.ACC.001302 en Den Haag, KB: KW 1704 A 27).
59 Panvinius 1608, fol. πH3r. Voor een losse afdruk zie Amsterdam, Rijksmuseum:
RP-P-OB-104.158.
60 Even zeldzaam is de Waerachtige treurige gheschiedenissen onses tydtes van François
de Rosset die de Delftse uitgever in 1623 publiceerde; zie paragraaf 3.5.2.
61 Voor het gebruik van het begrip vaderland en voor het ontluikende nationale
gevoel als gevolg van de opstand tegen Spanje zie Van Sas 1999; Schama 2008, pp
63-133; Gat 2016, pp 40-41 en Waszink 2016.
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3.1.4 De Quadrature du cercle
Nicolaes de Clerck nam met zijn eerste boekuitgaven geen grote risico’s. De
Misbruycken der misse en het Cort begryp waren kleine, eenvoudige en goed te
verkopen werkjes. Ze werden bovendien - net als de geïllustreerde en daarom
duurdere rederijkersbundel - in samenwerking uitgegeven. De financiële lasten
werden gedeeld. De teksten van deze werken werden gedrukt op de drukpersen
van De Clercks partners.
Een eenvoudig boekje dat weliswaar veel later, maar eveneens zonder grote
financiële risico’s door Nicolaes de Clerck werd uitgegeven was de Quadrature
du cercle ou maniere de trouver un quarré egal au cercle donné geschreven door Simon
van der Eycke of Simon du Chesne.62 Het boekje verscheen in 1614, maar het
betrof een titeluitgave van een publicatie van 1584. [5 12,13] Het was in dat
jaar gedrukt bij Albrecht Hendricksz te Delft voor de uit Frankrijk afkomstige
maar in Delft woonachtige auteur. Simon van der Eycke had destijds een tienjarig privilege voor zijn werk gekregen - het eerste gedateerde privilege dat de
Staten-Generaal aan een boek toekenden - en hij had het werk opgedragen aan
Willem van Oranje. Die zou slechts enkele maanden later in het Prinsenhof in
Delft worden vermoord.63 De Quadrature du cercle was geïllustreerd met veertien
meetkundige figuren in de tekst en een uitklapbare figuur buiten de collatie.
Na de dood van Simon van der Eycke kreeg Nicolaes de Clerck een deel van de
in 1584 gedrukte oplage van dit boekje in handen.64 Hij bracht de onverkochte
exemplaren dertig jaar na dato opnieuw uit. De Clerck verving de titelpagina
met het oude impressum en voegde een bericht aan de lezer toe.65 Omdat het
een titeluitgave betreft, wijkt deze uitgave van De Clerck af van de andere werken in zijn fonds. De Clerck zou verder geen wiskundige werken uitgeven, geen
andere werken in het Frans publiceren en geen van zijn andere uitgaven zouden
geïllustreerd zijn met houtsneden.
Het onderwerp van de Quadrature du cercle was in 1614 nog steeds actueel, maar
62 In Nederland is mij alleen bekend Amsterdam, UB: O 61-8348. De laatste jaren
is er veel online ontsloten en kennen we ook Aberdeen, UB: SB 51321 DuC; Londen,
Middle Temple Library: BAY L530; Parijs, Bibliothèque Mazarine: 4° A 11731; Parijs,
Bibliothèque Nationale, V-8424 (8) en VZ-1180.
63 TB 1675 en Bierens de Haan 1883, nr 1382. Het privilege is gedateerd 22 februari
1584; zie Van Eeghen 1960-1978, dl V-1, p. 194 en Resolutiën a, dl 4, p. 717. Volgens
het ‘Extraict du privilege’ in de Quadrature du cercle (fol. M2r) is het privilege van 21
februari 1584.
64 Fol. π2r: ‘Amy lecteur m’estant tombé en main cette piece depuis la mort de
son autheur’. Over Simon van der Eycke is nauwelijks iets bekend, alleen dat hij
onderricht gaf in wiskunde en afkomstig was uit Dôles in Frankrijk. In juni 1603
kreeg hij nog een octrooi voor een molen; zie Bierens de Haan 1878, pp 100-101 en C.
de Waard in NNBW, dl 1, kol. 842.
65 Fol. π1r en π2r. Het nieuwe impressum luidde: ‘A Delf, Par Nicolas le Clerc.
1614’. Het drukkers- of uitgeversmerk op de titelpagina - een eenhoorn met schild
waarop de letters V.A.S.T.R.E.N.L - kan nog niet worden herleid tot een bepaalde
drukker of uitgever. Zie ook Van Huisstede & Brandhorst 1999, dl 2, p. 661.
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13 | Quadrature du cercle, Delft 1614. Amsterdam, UB, O
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inhoudelijk achterhaald. Het werk behandelde de kwadratuur van de cirkel ofwel de vraag of het mogelijk was een vierkant te reconstrueren waarvan de oppervlakte gelijk is aan die van een gegeven cirkel. Simon van der Eycke betoogde
in zijn werk de exacte verhouding gevonden te hebben tussen de diameter en
de omtrek van een cirkel (het getal pi).66 De Quadrature van 1584 bracht een
dispuut teweeg tussen Van der Eycke en de Duits-Nederlandse wiskundige
Ludolf van Ceulen (1540-1610). Van Ceulen schreef als reactie op Van der Eycke het Kort claar bewijs dat die nieuwe ghevonden proportie eens circkels jegens zyn
diameter te groot is (Amsterdam, Harmen Jansz Muller, [1585]) waarop Van der
Eycke zich verdedigde met het Claerder bewys op de quadratuere des circkels (Delft,
Albrecht Hendricksz, 1586) en Van Ceulen weer reageerde met de Proefsteen
ende claerder wederleggingh dat het claarder bewijs […] op de gheroemde ervindingh
vande quadrature des circkels […] gheen waerachtich bewijs is (Amsterdam, Harmen
Jansz Muller, 1586). Het waren steeds werken van geringe omvang in kwarto-formaat. Met Vanden circkel (Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1596) - een uitgave
in folio-formaat - wist Van Ceulen de wiskundige discussie definitief in zijn
voordeel te beslechten. De auteur had zijn portret zelfbewust op de titelpagina
laten zetten en zijn werk opgedragen aan de Staten van Holland, Zeeland en
West-Friesland.67 Van Ceulen, vanaf 1600 hoogleraar aan de Universiteit van
Leiden, berekende het getal pi tot op 20 decimalen. Toen hij overleed in 1610
was hij tot 35 decimalen gekomen.68 In 1615 verscheen in Leiden nog een heruitgave van Vanden circkel. In 1619 werd de tekst in het Latijn vertaald.69
Hoeveel belangstelling er was voor de titeluitgave van Nicolaes de Clerck is
moeilijk te zeggen, maar in 1617 was nog steeds een deel van de oorspronkelijke oplage onverkocht. De Clerck probeerde deze overgebleven exemplaren in
Frankrijk te slijten. Er verscheen nog een tweede titeluitgave, nu met het impressum: ‘A Delf, en se vendent à Paris, chez Nicolas Rousset, en l’isle du Palais,
vis à vis des Augustins, 1617’.70
66 Zie over de inhoud van de Quadrature du cercle ook Bierens de Haan 1878, pp
99-112.
67 Voor het Claerder bewijs van Van der Eycke zie TB 1674 en Bierens de Haan
1883, nr 1383. De STCN noemt slechts één exemplaar in de University Library of
Cambridge (M 15.4:2). Voor de werken van Van der Ceulen zie TB 1061-1062, 1064;
Bierens de Haan 1883, nrs 834-837; Verkruijsse 1991, p. 237, 28 nov. 1596 en New
Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 240. Over andere personen die bij de twist
betrokken waren, de uitgaven en de discussie zie ook Bierens de Haan 1875, pp 7086, 206-211; Bierens de Haan 1878, pp 99-113, 134-139, 224-231, 280-303 en Oomes &
Breugelmans 2000, nrs 3-5, 7-9, 11,13, 14.
68 Veldhoven 2007, pp 55-57.
69 Bierens de Haan 1883, nrs 838, 841.
70 Londen, Middle Temple Library: BAY L549 en Stockholm, KB: RAR:143A.
Voor de uitgave van 1617 werden het oorspronkelijke voorwoord aan Willem
van Oranje (fol. A2) en het ‘Extraict du Privilege’ op de laatste pagina (fol. M2)
verwijderd. De in 1614 toegevoegde inleiding ‘L’Imprimeur au Lecteur’ (fol. π2) is in
Londen wel aanwezig, maar mist in Stockholm. Met dank aan Renae Satterley en
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3.2 Twee onvoltooide projecten
Nicolaes de Clerck wilde als boekuitgever meer publiceren dan alleen eenvoudige werkjes. Al zijn uit de jaren 1600-1608 geen boeken bekend met de naam
van De Clerck als uitgever op de titelpagina, er lagen wel concrete plannen voor
nieuwe titels. De Clerck heeft de boeken niet voltooid. Ze zijn nooit bij hem
verschenen. Zo had Nicolaes een uit het Frans vertaald en bewerkt theologisch
werk over de ‘Stant der kercken Jhesu Christi’ willen uitgeven. Daarnaast plande
hij - opmerkelijk genoeg - een uitgave van het bekende kruidboek van Rembert
Dodoens. Voor beide werken vroeg hij een privilege aan bij de Staten-Generaal.
3.2.1 ‘Stant der kercken Jhesu Christi’
Dat Nicolaes de Clerck het plan had opgevat een tekst uit te geven over de
staat waarin de kerk van Christus zich bevond, blijkt in de eerste plaats uit
twee brieven van Paulus Merula. [5 14] Merula (1558-1607) was werkzaam aan
de Universiteit van Leiden als hoogleraar in de geschiedenis. Bovendien was
hij in 1597 aangesteld als bibliothecaris van de Leidse Universiteitsbibliotheek
en in 1598 als historieschrijver van de Staten-Generaal. Merula werkte in deze
jaren onder meer aan zijn Historia Belgica. Het manuscript van dit werk raakte
evenwel zoek voor het kon worden gedrukt.71
Op 4 maart 1604 schreef Paulus Merula een brief aan de Staten-Generaal
over de bevindingen omtrent zijn onderzoek naar een werk omschreven als ‘den
Stant der kercken Jesu Christi’.72 Volgens de brief was het werk vertaald uit het
Frans ‘maer oock soo het scheen op vele plaetsen by den oversetter ende andere gheaugmenteert ende vermeerdert’. De Staten-Generaal hadden Merula de
opdracht gegeven het werk te bekijken nadat Nicolaes de Clerck een rekest had
ingediend om het met privilege te mogen drukken. Dat was volgens Merula nu
drie jaar geleden. Dat een tekst waarvoor privilege was aangevraagd eerst gevisiteerd werd, was niet uitzonderlijk. Vooral theologische werken werden aan een
onderzoek onderworpen.73 Nicolaes de Clerck was ontevreden over het besluit
van de Staten-Generaal, of de visitatie duurde hem te lang. Volgens Merula
heeft De Clerck zijn kopij niet lang na het besluit van de Staten-Generaal verkocht aan de Leidse boekdrukker Jan Claesz van Dorp. Het was mede op aanBritt Nordström Sahba.
71 Resolutiën a, dl 9, p. 710, 1 nov. 1597, dl 10, p. 375, 31 dec. 1598. Over Merula zie
Haak 1901.
72 De brief is bekend in kladversie en wordt bewaard in de
Universiteitsbibliotheek van Utrecht (O.A. 21.3, fol. 19r-19v). Het slot van de brief
ontbreekt. De kladversie houdt midden in de zin op. Voor een transcriptie van de
brief zie bijlage 1. Pogingen in het Nationaal Archief om de gestuurde brief te vinden
- als lias bij de hieronder nog te behandelen resoluties - hebben niets opgeleverd.
73 Weekhout 1998, pp 87, 432, noot 482 telde dat de Staten-Generaal in de jaren
1576-1635 na een dergelijke aanvraag minstens tachtig keer besloten om één of meer
boeken te laten onderzoeken. Daar het vaak om theologische werken ging was de
theologische faculteit in Leiden een veel om advies gevraagd orgaan. Zie ook Eekhof
1921, pp 80-90 en de daarbij opgenomen documenten.
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dringen van Van Dorp dat Merula de visitatie eindelijk ter hand had genomen.
Over de inhoud van het door hem te visiteren werk was Merula zeer enthousiast. Volgens hem was het uiterst noodzakelijk dat een dergelijk werk in
de Nederlandse taal werd gedrukt. De mensen die geen andere talen machtig
waren zouden dan eindelijk kunnen lezen hoe de christelijke kerk zich had ontwikkeld, zowel in zijn oorsprong, begin en eerste beginsel als in de verbreiding,
groei en voortgang. Duitsers, Fransen en Engelsen hadden dergelijke werken al
tot hun beschikking. Daarbij noemde Merula als voorbeeld het werk van de katholieke historieschrijver Nicolas Vignier de Bar sur Seyne (1530-1596). In 1601
was in Leiden diens Recueil de l’histoire de l‘eglise verschenen.74 Merula beklaagde
zich erover dat ‘ghenouchsaem alle volckeren ende voornamelick de wederpartydighe van der Stant der Kercken’ vele en lange geschiedkundige uiteenzettingen kwamen ‘drynen’, maar dat de inwoners van het land - ‘onse ingheborenen’
- niet konden meepraten omdat niemand uit eigen beweging of in opdracht van
de autoriteiten een dergelijk werk in de Nederlandse taal uitbracht. Merula was
dus blij met het onderwerp en de taal waarin de tekst was geschreven. Minder
was hij te spreken over de vorm. Hij schrijft:
Nu eyghelick de visitatie komende toe, hebbe twerck my bezondighet bevonden, teghens mijne hope, anders, dan de trefflickheyt van de materie, mijns
oirdels, wel was vereysschende, nyet alleen naecklyck, sober, ende met eene vervalschte sprake, maer oick ghebrekkigh in de jaer-tellinghe: beneffens dat vele
woorden ende verhalen daer in vermenghelt ende tusschen ghevought waren,
met de welcke heftich spijtigh ende spottigh werden aengetast soo koninghen
ende herren, (daer van in alle ghevallen met beleeftheyt ende eerbiedinghe behoort gesproken te werden); als die van de Roomsche Kercke die welcke soo de
ervarentheyt leert, met soodanige schimp redenen ende benedige woorden sich
nyet en pleghen te laten overreden off verwonnen te gheven.
Volgens dezelfde brief van 4 maart 1604 herstelde Merula de tekst: ‘teensdeels
in de materie, die buyten alle twyffel heerlick is ende wetens-waardigh, andersdeels in de ordre, tytraminghe, spraecke ende maniere van schryven’. De Staten-Generaal ontvingen bij zijn rapport enkele bladen tekst als voorbeeld. Ook
stuurde Merula op 4 maart een brief aan landsadvocaat en raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt waarin hij het werk aanbeval en nogmaals wees op het
belang dat er een Nederlandstalig werk gedrukt zou worden over de toestand
van de christelijke kerk.75
74 Over Vignier en zijn werk zie Haag 1846-1859, dl 10, pp 493-496 en Kess 2008,
pp 172, 175.
75 Voor de brief aan Johan van Oldenbarnevelt zie Leiden, UB: Ms Pap. 2 (brief
5), 4 maart 1604. Zie ook bijlage 1 voor de Latijnse transcriptie en een Nederlandse
vertaling. Net als in de brief aan de Staten-Generaal schreef Merula dat de tekst van
Nicolaes de Clerck hem drie jaar geleden was overhandigd om te beoordelen of deze
het waard was om op de pers te leggen en of er niets onaangenaams in te vinden was.
De resultaten van zijn onderzoek zouden blijken - zo liet Merula weten - uit datgene
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Naar aanleiding van de brief en de bijlage van Merula besloten de Staten-Generaal op 7 april 1604 dat de ‘den Stant der kercken’ moest worden bekeken
door de hoogleraren in de theologie van de Universiteit van Leiden, Franciscus Gomarus en Jacobus Arminius. Aan Merula werd geschreven dat men zijn
werk prees, maar dat men koos voor deze nieuwe visitatie omdat het hier een
kerkelijke kwestie betrof. Blijkbaar hadden de Staten-Generaal het werk van
De Clerck in eerste instantie als historiewerk ingeschat. Nu Merula de nadruk
legde op de religieuze relevantie van het werk konden zij bijna niet anders dan
alsnog theologen inschakelen. Merula werd gevraagd om met Gomarus en Arminius te spreken en ‘d’expeditie vande voorsz visitatie [te] recommanderen’.76
Van de resultaten van de visitatie door de theologische faculteit in Leiden is
verder niets bekend.77 Overigens was het ook in 1604 dat Gomarus en Arminius voor het eerst met elkaar in botsing kwamen over het leerstuk van de predestinatie.78
De brieven van Merula aan de Staten-Generaal en Johan van Oldenbarnevelt
geven een indruk van het werk dat Nicolaes de Clerck had willen uitgeven:
een uit het Frans vertaalde maar bewerkte theologisch-historische tekst met
(wederom) een protestantse en antikatholieke signatuur. Merula noemde geen
titel of auteur van het oorspronkelijk werk en ook de vertaler en bewerker bleven onbekend. Welk werk dit is geweest en wat er na de visitatie is gebeurd,
weten we dan ook niet. Wel zijn er twee interessante mogelijkheden die elkaar
bovendien niet uitsluiten: 1) het zou een werk van Johan Fruytiers kunnen zijn
geweest dat De Clerck in samenwerking met Jacob Vennecool wilde uitgeven,
maar dat nooit is verschenen en 2) Merula heeft de geplande tekst omgevormd
tot zijn Tijdt-threzoor, uiteindelijk gepubliceerd in 1614 bij Jan Claesz van Dorp.
De eerste optie resulteert uit mijn zoektocht naar de opdracht van de Staten-Generaal aan Merula, de resolutie waarin staat dat het werk dat Nicolaes
de Clerck met privilege wilde uitgeven aan Merula moest worden voorgelegd.
Ik vond een besluit van 17 juli 1599 als reactie op een octrooiaanvraag van Jacob
Vennecool ‘cum suis’ waarin Merula’s advies werd gevraagd voor ‘de kerckely
cke historie, so die in duytssche uuyte franchoysche sprake is overgestelt door
Johan Fruytiers van tjaer vierentseventich’. De visitatie diende te gebeuren op
kosten van de drukker en Merula moest voornamelijk letten op hetgeen in het
werk geschreven werd ‘vande staet dese landen, mitsgaders opte waerheyt vande historie’.79 Dit besluit werd genomen vijf jaar voor het visitatierapport van
wat de drukker met het werk zou aanbieden én uit Merula’s brief die het werk zou
vergezellen naar de Staten-Generaal.
76 Den Haag, NA: Staten-Generaal 1550-1796, Netresoluties: toegang 1.01.02, inv.
3152, fol. 192v-193r, 7 april 1604.
77 De correspondentie van de theologische faculteit van vóór de Synode van
Dordrecht (1618) is nagenoeg verloren gegaan. Ik heb ook geen brieven gevonden van
beide theologen of van Merula waarin de kwestie nog aan de orde komt. Zie Eekhof
1921; Itterzon 1929; Itterzon 1976 en Arminius/Nichols e.a. 1956.
78 Van der Lem 2014, p. 169.
79 Den Haag, NA: Staten-Generaal 1550-1796, Minuutresoluties: toegang 1.01.02,
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Merula - niet drie jaar zoals Merula schreef - maar Merula had er belang bij
de wachttijd van de uitgever korter voor te stellen dan ze in werkelijkheid was
geweest. De Clerck en Vennecool kenden elkaar en hadden ook samengewerkt
voor de Misbruycken der misse van 1599. De te maken visitatiekosten, de wachttijd en de onzekere uitkomst kunnen De Clerck en Vennecool ertoe bewogen
hebben het project af te blazen en over te dragen aan Jan Claesz van Dorp.
Johan of Jan Fruytiers was een calvinistische dichter uit de tweede helft van
de zestiende eeuw, waarschijnlijk afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. De
jaren van Alva’s gouverneurschap bracht hij in ballingschap in Emden door. Later keerde hij naar Holland terug. Hij overleed vóór 1582.80 Fruytiers vertaalde
verschillende teksten over de religieuze en politieke gebeurtenissen in Frankrijk
tijdens het leven van koning Frans I tot en met Karel IX.81 Het werk dat De
Clerck wilde uitgegeven, beperkte zich niet - volgens de brieven van Merula inv. 25, fol. 325r, 17 juli 1599. Het is de enige resolutie die ik vond waarin de StatenGeneraal advies vroegen aan Merula, al wordt niet bij elke opdracht tot nader
onderzoek de naam van de visiteur genoemd. Een zelfstandig rapport van Merula
of een naar aanleiding daarvan genomen besluit van de Staten-Generaal over het
voorgenomen werk van Vennecool heb ik niet gevonden, evenmin een uitgave van
een ‘kerckelycke historie’ op naam van Vennecool.
80 Over Fruytiers en zijn werk zie F.K.H. Kossmann in NNBW, dl 6, kol. 526529; Itjeshorst 1912, pp 182-198; Van Bork & Verkruijsse 1985, p. 211; Haitsma Mulier
& Van der Lem 1990, nr 173, p. 144; Van Boheemen & Van der Heijden 1999b, pp
734-737; Porteman & Smits-Veldt 2008, p. 75 en de STCN.
81 Onder de schuilnaam ‘eenen liefhebber der waerheyt’ verscheen de Warachtighe
beschrijvinge van den standt der religien, ende t’ghemeyne welvaren onder den coninghen van
Francriick Henrico de tweede, Francisco de tweede ende Carolo de neghende gheschiet. Het
werk is gedateerd 20 oktober 1567 en werd waarschijnlijk in Emden gedrukt (TB
5436). Het was een (bewerkte) vertaling van de Commentaires de l’éstat de la religion
geschreven door de hugenoot Pierre de la Place (ca. 1520-1572) over de geschiedenis
van de hugenoten in de jaren 1556-1561. Het werd vanaf 1565 verschillende malen
gedrukt, vanaf 1566 onder de titel Histoire de nostre temps (FB 32037-32042, FB 3204332046; Gilmont 1986, p. 126). Op fol. V8r van de Warachtighe beschrijvinge beloofde
Fruytiers ook de eventuele vervolgen van dezelfde auteur te vertalen of anders de
Franse historie met vertalingen van andere auteurs voort te zetten. Fruytiers was
vermoedelijk als ‘Liefhebber der waerheyt’ ook verantwoordelijk voor de Corte somme
der voornaemster gheschiedenissen in Vrancryck onder den coninck Carolo de 9. gheschiet,
in [...] 1568. ende 69, gedrukt in Emden in 1570 (TB 2932; Valkema Blouw 1997, p.
129). Ook interessant in dit verband is Fruytiers’ vertaling van twee samenspraken
op naam van Euzebius Philadelphus, een pseudoniem van de hugenoot Nicolas
Barnaud (1538-1604) of misschien toch Theodore Beza (1519-1605). Zie voor de
Franse uitgaven FB 2755-2756 en FB 2757-2759. De vertaling verscheen voor het eerst
in Dordrecht in 1574-1575 als de Francoysen ende haerder nagebueren morghenwecker […]
een somme van alle het gene dat den ghenoemden Lutheranen oft Hugenooten in Vranckerijck
wedervaren is, zedert den tijdt Francisci de 1 tot den veertiensten jare Caroli de 9 (TB 39933994).
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tot de Franse geschiedenis. In één van zijn werken refereerde Fruytiers echter
aan een ‘sommarische chronijcke’ waaraan hij bezig was. Die had de pretentie
een groot deel van de geschiedenis te behandelen, vanaf Julius Caesar tot de
tegenwoordige tijd. Fruytiers schreef dat hij al was gevorderd tot de Bartholomeusnacht in 1572.82 Wellicht was dit dan de basis van het omvangrijke werk
dat Merula in zijn brieven beschreef.
De tweede mogelijkheid kwam naar voren in mijn onderzoek naar de rol
van de Leidse uitgever Jan Claesz van Dorp en het idee dat Merula - vanwege
zijn enthousiasme over de inhoud van het door hem te visiteren werk - bij het
project betrokken bleef. Zeven jaar na Merula’s dood in 1607 verscheen bij Van
Dorp de Tijdt-threzoor ofte Kort ende bondich verhael van den standt der kercken ende
de wereltlicke regieringe […] van Christi geboorte af tot den tegenwoordigen jare 1614.
[5 15] Merula was er tot aan zijn dood mee bezig geweest en had de tekst voltooid tot het jaar 1200. Willem Merula, zijn zoon, schreef een aanvulling tot
het jaar 1614.83 Op 1 augustus 1614 kreeg Van Dorp een privilege van tien jaar
voor het drukken van deze ‘statet[!] der kercken ende wereltlijcke regeringe’.84
De Tijdt-threzoor was een compilatiewerk waarin alle belangrijke gebeurtenissen
op kerkelijk en wereldlijk gebied in een chronologie waren samengebracht.85 In
de inleiding werd echter de nadruk gelegd op de toestand en de ontwikkeling
van de kerk: vanaf het ware geloof van de vroege kerk, de van dit geloof afgedwaalde katholieke kerk tot en met de krachten die het goede geloof weer wilden herstellen (Luther, Calvijn, Zwingli en Erasmus).86 De auteur, de titel, het
onderwerp en de naam van de uitgever leggen een relatie met het project van
Nicolaes de Clerck. Was Merula zelf begonnen aan een boek over de toestand
van de kerk in de Nederlandse taal toen er van het oorspronkelijke plan van De
Clerck niets meer terechtkwam? Voor nu laat ik de kwestie rusten. Nicolaes de
Clerck brak zijn project immers af. De ‘kerkgeschiedenis’ was bovendien niet
het enige plan dat hij omstreeks 1600 had.
3.2.2 Het kruidboek van Rembert Dodoens
Het tweede boekwerk waarvoor Nicolaes de Clerck een privilege aanvroeg,
maar dat nooit bij hem zou verschijnen, is een nieuwe uitgave van het kruidboek van Rembert Dodoens.
Rembert Dodoens of Rembertus Dodonaeus (1517-1585) studeerde medicijnen in Leuven en was vanaf 1541 stadsarts in zijn geboortestad Mechelen. De
eerste uitgave van zijn Cruijdeboeck verscheen in 1554 in Antwerpen bij Jan van
der Loe en was geïllustreerd met maar liefst 710 houtsneden van planten. De
beschrijvingen en illustraties van de planten waren in hoge mate gebaseerd op
het werk van zijn voorganger Leonart Fuchs (1501-1566). Dodoens rangschikte
82 Euzebius Philadelphus/Fruytiers 1574-1575, dl 1, fol. *2r.
83 Merula 1614, fol. 3V6r-3V6v.
84 Resolutiën b, dl 2, p. 294, 1 aug. 1614. Het extract van het privilege afgedrukt in
de uitgave van 1614 op fol. *1v heeft het over ‘Van den Standt der Kercken, &c’.
85 Haak 1901, p. 86.
86 Merula 1614, fol. *3r-4v.
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16 | Rekest van Nicolaes de Clerck voor een privilege voor
het kruidboek van Rembert Dodoens, [1600-1601]. Den
Haag, NA, toegang 1.01.02, inv. 7474, ongedateerd

de planten niet alfabetisch maar in zes groepen, gebaseerd op het gebruik van
de planten door de mens. In 1557 verscheen bij Jan van der Loe een vermeerderde uitgave van het Cruijdeboeck in het Frans, verzorgd door de botanicus Carolus Clusius (1526-1609), gevolgd door een tweede vermeerderde Nederlandstalige druk in 1563. Na het overlijden van Van der Loe in 1563 vond Dodoens een
nieuwe uitgever voor zijn werken in Christoffel Plantijn. In 1583 publiceerde
Plantijn Dodoens’ levenswerk: een geheel vernieuwd kruidboek met een verder
ontwikkeld classificatiesysteem. Het was getiteld Stirpium historiae pemptades sex.
In dit kruidboek van meer dan 900 pagina’s waren 1306 houtsneden van planten opgenomen. Het vervaardigen van zoveel houtsneden zou een kostbaar en
tijdrovend proces zijn geweest, maar Plantijn had behalve een aantal andere botanische werken van Dodoens ook plantkundige werken van Carolus Clusius
en Matthias Lobelius gepubliceerd en zo in de loop der jaren een uitgebreide
collectie houtblokken met afbeeldingen van planten samengebracht. Daarnaast
had hij in 1581 de collectie botanische houtblokken gekocht van de weduwe van
Jan van der Loe. Voor het illustreren van de Stirpium historiae pemptades sex werden daarom hoofdzakelijk blokken gebruikt die gesneden waren voor eerder
werk van Dodoens, Clusius en Lobelius.87
In of nog vóór 1601 liet Nicolaes de Clerck in een rekest aan de Staten-Generaal weten dat hij voornemens was het ‘Herbarium’ van Rembert Dodoens
uit te laten gaan ‘geaugmenteert verciert ende verbetert met sommige figueren
welcke in tselve noijt en zyn gheweest’. [5 16] Hij schreef dat het drukken en
uitgeven van zo’n werk erg kostbaar was en een groot risico zonder toestemming en privilege. Daarom vroeg hij het alleenrecht voor een periode van twaalf
jaar voor een Latijnse, Franstalige en Nederlandstalige editie.88 De toegekende
tijdsduur van privileges wisselden in deze jaren nogal - van zes maanden tot
meerdere jaren - en op 21 maart 1601 verleenden de Staten-Generaal De Clerck
een privilege voor een periode van zes jaar.89 In die jaren mocht De Clerck het
herbarium drukken, uitgeven en verkopen in alle drie de talen waarvoor hij een
privilege had gevraagd, mits op de manier waarop hij het werk had beschreven.
Op het schenden van het privilege door een andere drukker of uitgever stond
een boete van 600 gulden. Daarbij zouden dan ook alle illegale exemplaren in
beslag worden genomen.90 Het heeft er alle schijn van dat De Clerck het plan
had opgevat om het levenswerk van Dodoens voor het eerst in de Noordelijke
Nederlanden te laten verschijnen. Het ging om een opvallend groot project in
87 Over Dodoens en zijn werken zie Voet 1980-1983, dl 2, pp 821-834; De Nave &
Imhof 1993, pp 98-109 en Imhof 2012, pp 107-108.
88 Voor het rekest zie Den Haag, NA: Staten-Generaal 1550-1796, Liassen
requesten 1600-1795: toegang 1.01.02, inv. 7474, ongedateerd.
89 Voor de tijdsduur van privileges zie Van Eeghen 1960-1978, dl V-1, p. 201 en
Hoftijzer 1993, p. 55.
90 Voor het besluit van de Staten-Generaal zie Den Haag, NA: Staten-Generaal
1550-1796, Netresoluties: toegang 1.01.02, inv. 3146, fol. 133r, 21 maart 1601 en Den
Haag, NA: Staten-Generaal 1550-1796, Akteboeken: toegang 1.01.02, inv. 12298, fol.
347r-347v, 21 maart 1601.
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dit stadium van De Clercks carrière als boekuitgever. We zullen nooit weten
wat hij precies in zijn hoofd had, want het boek is niet voltooid. Gezien de kosten voor het verkrijgen van een privilege moet De Clercks plan wel serieus zijn
geweest.91 Niet zelden was een werk al in een vergevorderde fase op het moment
dat er een privilege werd aangevraagd.92 Het is niet ondenkbaar dat De Clerck
voorbeelden van zijn plannen aan de Staten-Generaal heeft laten zien. Dat De
Clerck een privilege kreeg voor zes in plaats van twaalf jaar zal misschien een
teleurstelling zijn geweest, maar het lijkt me niet genoeg reden om het gehele
project af te blazen. Het is waarschijnlijker dat De Clerck de vertaling(en) van
de tekst of het illustratiemateriaal niet geregeld en/of gefinancierd kreeg.
Drie keer een kruidboek
Er waren meer uitgevers in de Noordelijke Nederlanden met het plan een
kruidboek uit te geven. In de eerste plaats Franciscus Raphelengius II (15681643) die tot 1619 de leiding had over de Leidse vestiging van het Antwerpse
uitgevershuis Plantijn.93 Op 15 maart 1601 - zes dagen voordat de Staten-Generaal Nicolaes de Clerck het privilege verleenden - adviseerde Raphelengius
zijn oom Jan I Moretus (1543-1610) in Antwerpen om een nieuwe editie van het
kruidboek van Dodoens op de markt te brengen, niet alleen in het Latijn maar
ook in een Nederlandse vertaling. Dat er vraag was naar een dergelijk boek leed
volgens hem geen twijfel.94 Op 18 juni 1602 schreef hij Moretus opnieuw om
hem aan te sporen een Nederlandstalige editie van dit kruidboek te publiceren.
Daarop schreef Moretus dat Raphelengius het werk ook zelf kon drukken. Hij
kon gebruik maken van de talrijke houtblokken die in Antwerpen voorhanden
waren. De Leidse uitgever vond het idee aantrekkelijk en wilde het overwegen.
Hij was er in ieder geval nog steeds van overtuigd dat een Nederlandstalige
uitgave van het kruidboek goed zou verkopen: ‘van de vercoopinge twijfele ik in

91 Hoftijzer 1993, p. 58 schat de kosten voor een privilege rond het midden van de
zeventiende eeuw op minimaal 50 gulden.
92 Voor verschillende werken in de Republiek werd pas een privilege aangevraagd
op het moment dat de uitgave al een aardig eind op streek was. Om die reden
stond soms slechts in een deel van de oplage dat het werk met privilege verscheen.
Voorbeelden daarvan zijn de Historie der Neder-landscher ende haerder na-buren
oorlogen ende geschiedenissen van Emanuel van Meteren verschenen in Den Haag bij
Hillebrant van Wouw in 1614 (zie hoofdstuk 4.3); de Deux-Aes bijbel verschenen bij
Albrecht Hendricx in Delft in 1579 (zie De la Fontaine Verwey 1976b, p. 81) en de
Afbeelding van’t oude Romen uitgegeven in Amsterdam bij Jacob van Meurs in 1661 (zie
Verkruijsse 1983, p. 124).
93 Over Raphelengius zie Hoftijzer 1990-1991 en Hoftijzer 1996.
94 Zie voor de briefwisseling tussen Raphelengius en Moretus het archief in
Museum Plantin-Moretus in Antwerpen (Arch. inv. 92 en 95) en Sabbe 1937, pp
89-95. Ik dank Paul Hoftijzer die voor mij het een en ander heeft nagekeken in zijn
transcripties van de brieven van Raphelengius, gemaakt ter voorbereiding van een
uitgave van de correspondentie Moretus-Raphelengius.
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’t minste niet. Men mochter 800 op aen leggen’.95 Op 13 augustus 1602 schreef
Raphelengius aan Moretus dat hij vastberaden was binnen vier maanden met
het werk te beginnen. Voor het drukken van de prenten wilde hij houtblokken
uit Frankfurt laten komen. Een ander deel van de benodigde blokken wilde hij
lenen van Moretus in ruil voor vijftig exemplaren van het kruidboek. Het aantal
van honderd exemplaren dat Moretus had voorgesteld vond Raphelengius teveel, maar hij kon wel op voorhand honderd of meer exemplaren drukken met
de naam van de Antwerpse firma in het impressum, mocht Moretus meer dan
vijftig exemplaren willen afnemen.
Het is opmerkelijk dat Raphelengius in zijn brieven aan Moretus niet refereert aan het privilege van Nicolaes de Clerck. Temeer omdat hij zijn concurrenten nauwlettend in de gaten hield. Aan Moretus schreef hij in ieder geval
herhaaldelijk over de voorbereidingen die door de firma Canin in Dordrecht
werden getroffen om een Nederlandstalig kruidboek te drukken. Op 15 maart
1601 schreef hij:96
Ick hebbe niet konnen laeten ulieden te verwittighen dat ick verstaen hebbe
van verscheyde, datter sommighe te Dordrecht zijn die eertijds Chirurgiam van
Paré in ’t Duytsche ende andere boecken ghedruckt hebben, nu voorgenomen
hebben eenen Herbarius in ’t Duytsch te drucken, jae de figuersnijder heeft my
self gheseyt, dat sy hem hebben willen aanbesteden ’t snyden van de figueren,
doch hebben niet gehandelt, want iemand hem in ’t hooft ghesteken heeft, dat
Bassens syne figueren wel verhuert. Ick wete wel dat het groote blaeskaecken
zijn. Niet te min mijns bedunkens men moetse niet te kleyn achten.
Het genoemde boek Chirugie ende alle de opera ofte wercken van Ambrosius Paré
was in 1592 uitgegeven bij Jan Canin. Na zijn overlijden in 1594 was zijn drukkerij-uitgeverij voortgezet door zijn zonen Abraham en Isaac Canin.97 In een
brief van 18 juni 1602 schreef Raphelengius verder:98
Ik en soude als noch niet gescreven hebben, en hadde geweest dat ik verstaen
hebbe dat te Dordrecht onderhanden soude wesen ’t drucken van eenen Nederduytschen Herbarius, ende dat de figueren souden te Rees gesneden worden. Doch men wieste my niet te seggen wiens Herbarius het was, ende of het
nu al begonnen was of niet. Dit en hebbe ick niet willen naerlaeten ulieden te
waarschouwen. Want al hadden sij nu al schoon begonnen, noch soudet gij
hem gemakkelik konnen voorkomen want sy seggen dat het snijden al lang
saem in syn werk gaet.
95 Franciscus Raphelengius aan Jan Moretus, 9 juli 1602 (Arch. 92, fol. 145); Sabbe
1937, pp 93-94.
96 Franciscus Raphelengius aan Jan Moretus, 15 maart 1601 (Arch. 92, fol. 113);
Sabbe 1937, p. 91, noot 2.
97 Briels 1974, pp 195, 205, 208, 212
98 Franciscus Raphelengius aan Jan Moretus, 18 juni 1602 (Arch. 92, fol. 143);
Sabbe 1937, p. 92, noot 2.
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Op 9 juli 1602 schreef Raphelengius aan Moretus dat hij zou ‘luysteren hoe
verre die van Dordrecht al getreden zijn’.99 Inderdaad wist hij in augustus meer
over hoe de zaken er daar voorstonden. Hij wist nu dat de Dordtse figuren niet
in Rees, Duitsland, gesneden zouden worden - zoals hij in de brief van 18 juni
had geschreven - maar dat er was onderhandeld met iemand in Emmerik om
de figuren te snijden ‘suivant les nostres de mesme grandeur et bonté à quinze
patars la piece’, voor 15 stuivers per stuk. Volgens Raphelengius werd deze persoon betaald om elke drie maanden een zeker aantal figuren te leveren. Het plan
had inmiddels vertraging opgelopen. De figuursnijder wachtte al vier maanden
op de ontwerpen voor de prenten. De stakker - zo schrijft Raphelengius - was
zelfs in Dordrecht komen klagen. Raphelengius verspreidde inmiddels het gerucht dat hij het Cruydt-boeck zou gaan uitgeven. Dat zou de firma Canin de lust
ontnemen om verder te werken.100
Over Nicolaes de Clerck en zijn privilege voor het kruidboek van Dodoens
schrijft Raphelengius niets in zijn brieven aan Moretus. Dat de werkzaamheden in Dordrecht iets te maken hadden met de plannen van De Clerck is niet
gebleken, al is het wel een interessante gedachte met het oog op een latere samenwerking tussen Isaac Jansz Canin en Nicolaes de Clerck.101 Het is ook niet
zeker of de firma Canin in Dordrecht bezig was met het kruidboek van Dodoens of met een Nederlandstalige (her)uitgave van een ander botanisch werk.
De plannen in Dordrecht en Delft werden nooit gerealiseerd. Het Cruydt-boeck
van Raphelengius verscheen pas in 1608,102 nadat het zesjarig privilege op naam
van Nicolaes de Clerck in maart 1607 was verlopen.103 [5 17]
Bloei van de botanie
Dat omstreeks 1601-1602 drie uitgevers in de Noordelijke Nederlanden besloten om een kruidboek op de markt te brengen, moet betekenen dat er vraag
was naar een dergelijk werk. Dat maakte Raphelengius ook in zijn brieven aan
Antwerpen duidelijk. Hij had zich niet vergist. Het is niet bekend hoeveel
exemplaren van het Cruydt-boeck van 1608 zijn gedrukt, maar in september 1614
was de oplage al bijna uitgeput. In de jaren 1616-1618 werd in Leiden een nieuwe

99 Franciscus Raphelengius aan Jan Moretus, 9 juli 1602 (Arch. 92, fol. 145); Sabbe
1937, p. 93, noot 1.
100 Franciscus Raphelengius aan Jan Moretus, 13 aug. 1602 (Arch. 92, fol. 131);
Sabbe 1937, p. 95, noot 1.
101 Zie paragraaf 3.4 en hoofdstuk 4.1.
102 Over de uitgave van 1608 zie ook De Nave & Imhof 1993, pp 106-107, nr 37.
103 Raphelengius heeft geen privilege voor zijn Cruydt-boeck aangevraagd en - voor
zover bekend - geen bezwaar gemaakt tegen het aan De Clerck verleende privilege. Er
zijn geen aanwijzingen dat de Staten-Generaal bij De Clerck hebben geïnformeerd
hoever hij met zijn plannen was gevorderd. Vergelijk de werkwijze van de StatenGeneraal inzake het privilege dat zij in 1592 afgaven aan Ellert de Veer voor de
vertaling van Erasmus’ Paraphrasis in Novum Testamentum; Resolutiën a, dl 7, p. 745, 19
dec. 1592, dl 8, p. 151, 14 okt. 1593.
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18 | Willem Isaacsz. van Swanenburg naar Jan Cornelisz.
van ’t Woudt, Hortus Botanicus van de Universiteit Leiden,
1610, ets en gravure, 328 x 404 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1893-A-18089

Nederlandstalige editie gedrukt.104
In de Noordelijke Nederlanden floreerde de botanie vooral in de stad Leiden.105
In 1582 was Rembert Dodoens aangesteld als hoogleraar in de geneeskunde
aan de Universiteit van Leiden, maar hij overleed al in 1585. In de jaren negentig werd in Leiden de Hortus Botanicus aangelegd onder leiding van Carolus
Clusius (1526-1609) en zijn hortulanus, de uit Delft afkomstige apotheker en
botanisch expert Dirck Cluyt (1546-1598). [5 18] In 1601 verscheen de door Pieter Pauw geschreven plantencatalogus van de universitaire botanische tuin, met
een plattegrond van de tuin gegraveerd door Jacques de Gheyn II.106 Clusius liet
ondertussen in Antwerpen zijn nieuwste boek drukken, het eerste deel over
Europese en exotische planten, getiteld Rariorum plantarum historia. Het tweede
deel met de titel Exotocorum libri decem verscheen in Leiden in 1605.107
Rond de eeuwwisseling was de hortus een nationale en internationale attractie en was Leiden een trefpunt van plantenexperts en -liefhebbers. Planten
werden niet alleen door geleerden en apothekers bijeengebracht en bestudeerd
maar ook verzameld als curiositeiten en exotica door aristocraten en kooplieden. Door de internationale handel kwamen zeldzame en exotische planten
naar de Republiek. Clusius vroeg apothekers en scheepsartsen die naar Indië
reisden om specimina van planten en bomen mee terug te nemen en informatie
te verzamelen over hun namen en gebruik.108 Particulieren uit verschillende
104 Sabbe 1937, pp 96-106 en De Nave & Imhof 1993, nr 39, p. 108.
105 De Nave & Imhof 1993; Van Ommen 2009 en Egmond 2012, pp 10-22.
106 Veendorp & Becking 1990, pp 45-46 en New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II,
nrs 213.
107 Lemli 1993, p. 58 en Imhof 2012, p. 108.
108 Van Ommen 2009, nr 8, p. 28.
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sociale klassen legden in of net buiten Leiden een eigen tuin aan, zoals prinses Marie de Brimau (ca. 1550-1605), de dove edelman Johan van Hoghelande
(1546/58-1614), de koopman en diplomaat Daniël van der Meulen (1554-1600)
en de apotheker Christiaen Porret (1554-1627).109 Het waren dergelijke experts
en liefhebbers die De Clerck, Raphelengius en Canin voor hun kruidboeken op
het oog moeten hebben gehad.
3.3 Plaatjes kijken in het Const-toonneel
Na de eerste drie boekuitgaven van 1599 bleef het dus enige tijd stil rond Nicolaes de Clerck als boekuitgever. Uit de jaren 1600-1608 zijn in ieder geval geen
boeken bekend met de naam van De Clerck als uitgever op de titelpagina. Begin
1609 verscheen het Const-toonneel.110 Vanaf die uitgave speelden prenten in de
boeken van De Clerck een grote rol. Bovendien ging De Clerck als tekstschrijver en vertaler aan de slag.
Het Const-toonneel, ‘inhoudende de beschrijvinghe ende xl. heerlijcke afbeeldindinghen[!], onses heeren Jesu Christi, met sijne apostelen, ende evangelisten, midtsgaders de hooft-deuchden ende ondeuchden, ende ten laetsten de
seven planeten’, is een boekje in duodecimo-formaat met een omvang van zestig
folia. Het bevat veertig gravures van de Antwerpse prentmaker Johannes Wierix (1549-ca. 1620). [5 19, 20] De tekst werd geschreven door Nicolaes de Clerck
en was gebaseerd op de Bijbel en het werk van ‘vermaerde autheuren’.111 Het
waren echter vooral de prenten die volgens de uitgever aanbeveling verdienden,
zo blijkt uit de beschrijving van het werk op de titelpagina. De manier waarop
de titel is gezet, uit verschillende lettertypen en lettergrootten, maakt duidelijk
dat het in de eerste plaats om de veertig prenten ging. De prenten illustreerden
de tekst niet: de tekst was bij de prenten geschreven. Bij de voorstellingen van
Christus, zijn apostelen en de evangelisten staat een korte beschrijving over
hun leven en sterven. De personificaties van de deugden en ondeugden worden begeleid door korte uitspraken met een ethische of stichtende inhoud. De
planeten, inclusief zon en maan, hebben een descriptie ‘van haer natuere cours
ende werckinge’ die geschikt was voor ‘schippers ende zeevarende persoonen
ende andere’. Het gehele werk was natuurlijk ‘tot stichtinghe ende vermakinghe
aller menschen’.112

109 Egmond 2012, pp 21-22.
110 De tekst was gereed vóór 1609. In de tekst worden de aanstaande eclipsen van
de zon aangekondigd. De eerste zou plaatsvinden in de nacht van 19 op 20 januari
1609 (fol. H2r). Ook wordt het begin van de nieuwe maancyclus genoemd, ‘welcke int
naeste aenstaende jaer’ tussen 5 en 6 januari zou aanvangen (fol. G8r).
111 Fol. A1r. Volgens de lopende tekst ging het om het werk van onder andere
Augustinus, Cicero, Plato, Plinius, Seneca, Plutarchus, Eutropius, Lactantius
Firmianus, Johannes Fernelius, Claudius Galenus, Erasmus Oswaldus, Christopher
Clavius, David Origanus en Ptolomeus.
112 Fol. A1r en A2v.
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20 | Fol. D5v-D6r met Johannes Wierix, Caritas, gravure,
58 x 36 mm, in: Const-toonneel, Delft 1609. Antwerpen,
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Kwaad en bedrog
Hoewel het ging om de prenten kon Nicolaes de Clerck het niet laten om in
zijn Const-toonneel te reageren op de actuele politieke situatie in de Republiek.
De Clerck schreef over vier aanstaande eclipsen die ‘dreyghen met veranderin
ghe in de politijcke regeeringhe’ en met ‘veel quaets ende bedrochs’. Hij hoopte
dat God ‘welcke alleen de inclinatien der sterren can veranderen’ dit kwaad van
het vaderland wilde weghouden en de Staten voorzichtigheid, wijsheid en eendracht wilde verlenen om ‘dese vereenichde Nederlanden’ te beschermen, zodat
zij niet ten onder zouden gaan door de valse praktijken en listen van de vijand.113
Nicolaes de Clerck refereerde hier ongetwijfeld aan de onderhandelingen over
een bestand met Spanje. Het Twaalfjarig Bestand werd in april 1609 gesloten.
De meningen over dit Bestand liepen uiteen. Weinigen geloofden in de oprechtheid van Spanje. De Republiek zou zich in slaap laten sussen. Spanje zou
na een periode van rust met hernieuwde kracht des te harder willen toeslaan.
Tegenstanders van een bestand wezen daarbij op het verderfelijke en tirannieke
karakter van de Spanjaarden.114 In het Const-toonneel zelf werd beschreven hoe
de Spanjaarden misbruik maakten van de onwetendheid van de Indianen op
het gebied van de astronomie. De Clerck refereerde aan de voorrede van de
wiskundige en astronoom Christoph Clavius in zijn Sphaerum Joannis de Sacro
Bosco Commentarius (1570). Toen het Spaanse leger in Jamaica in de problemen
raakte door gebrek aan eten, maakte de legerleiding de Jamaicanen wijs dat er
verschrikkelijke dingen zouden gebeuren wanneer zij het leger niet van voedsel
zouden voorzien. De verduistering van de maan zou daarvan het eerste teken
zijn. De Spanjaarden wisten dat er een maansverduistering op komst was. De
Jamaicanen begrepen de verduistering niet en onderwierpen zich. Hadden zij
iets van de astronomie geweten dan hadden zij zich niets aangetrokken van
alle dreigementen, zo schrijft De Clerck. Ze zouden vrij zijn gebleven van de
Spaanse tirannie.115
Het Const-toonneel werd in het voorwoord opgedragen aan de Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland. Tot grote verwondering van heel de
wereld hadden zij de macht kunnen breken ‘des grooten Potentaets van Christenrijc’. Die herinnering zou voortbestaan ‘so lange als de planeten haren gestadigen cours houden’, schreef De Clerck.116
Veertig koperplaten
De veertig gravures in het Const-toonneel (elk ca. 60 x 40 mm) waren ontworpen
en vervaardigd door Johannes Wierix in 1579, maar liefst dertig jaar vóór de
uitgave van Nicolaes de Clerck.117 Johannes Wierix was, net als zijn broers Hie
113 Fol. H3r.
114 Spies 1994, p. 150.
115 Fol. F4r-F7r.
116 Fol. A2r-A2v.
117 Hollstein Dutch, Wierix, nrs 1111-1114, 1181-1193, R 21, 1692-1699, 1766-1772.
Johannes Wierix zou zowel de ontwerper als de graveur van de prenten zijn;
Hollstein Dutch, Wierix, dl 1, pp xv, xxi. De prent van Judas Thaddeus wijkt
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ronymus en Antonius, een productief graveur, tekenaar en uitgever in Antwerpen. Hij maakte prenten voor veel grote prent- en boekuitgevers, zoals Gerard
de Jode, Philips Galle en Christoffel Plantijn. In de jaren zeventig bracht Johannes een periode in Delft door. De veertig prenten in het Const-toonneel werden
naar alle waarschijnlijkheid in Delft vervaardigd.118 Wierix heeft de voorstellingen zorgvuldig gegraveerd, met grote aandacht voor details in de kleding en de
attributen van de figuren. De gravures werden in vijf series uitgegeven.
Het is aantrekkelijk om te denken dat de koperplaten van Wierix Delft nooit
hebben verlaten, maar het is niet duidelijk hoe De Clerck aan de platen kwam.
De Clerck was in 1579 nog geen tien jaar oud en waarschijnlijk niet in Delft
woonachtig. Hij zal de platen in de zeventiende eeuw hebben verworven. In
1624 worden de platen in De Clercks nalatenschap genoemd als de ‘veertich
plaetgens van wiericx’.119
Nicolaes de Clerck gebruikte de koperplaten van Johannes Wierix voor het
Const-toonneel, maar het is niet onwaarschijnlijk dat hij ook afdrukken van de
platen maakte voor de losse verkoop. Op twee koperplaten liet De Clerck zijn
naam als uitgever zetten: op de eerste plaat van de serie Ondeugden (Trots) en
op de eerste plaat van de serie Deugden (Hoop). Het was overbodig voor een
uitgever om zijn naam op platen te laten graveren wanneer die alleen in een
boek werden afgedrukt, aangezien de uitgever ook werd genoemd op de titelpagina en in het colofon van dat boek.120
Kunst- en boekdruk
In het impressum en het colofon van het Const-toonneel noemde Nicolaes de
Clerck zich boekverkoper en kunstdrukker. [5 19,21] Ik leid hieruit af dat hij
een plaatpers tot zijn beschikking had. De zinsnede ‘Ghedruckt by Niclaes de
Clerc’ in hetzelfde colofon moet ook betrekking hebben op het drukken van de
prenten en niet op het drukken van de tekst.121 Het was voor De Clerck niet lonend te investeren in een eigen boekdrukpers met materialen en arbeidskrachenigszins af van de andere prenten in het Const-toonneel en werd door de auteurs van
de Hollstein-delen over Wierix afgewezen als zijnde ontworpen en gegraveerd door
Johannes Wierix (dl 10, R 21). Mauquoy Hendrickx 1978-1983, nr 908 schreef deze
prent nog wel toe aan Johannes.
118 Over Johannes Wierix zie Hollstein Dutch, Wierix, dl 1, pp xiv-xlv en Bowen
& Imhof 2008, p. 353.
119 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J. van der Ceel: toegang 161, inv.
1639, 5 sept. 1624 [2].
120 Zelfstandig uitgebrachte afdrukken van de prenten zijn te herkennen aan
een verso zonder boekdruk. In het Const-toonneel zijn de prenten binnen de collatie
gedrukt en staat er tekst op de achterzijde van elke prent.
121 Vergelijk voor de interpretatie van deze zinssnede ook prenten die in
combinatie met een boekdruktekst werden uitgegeven, zoals het in 1611 verschenen
Stadsprofiel van Amsterdam van Claes Jansz Visscher; Hollstein Dutch, C.J. Visscher,
nrs 125, 144-147. Onder de beschrijving staat ‘Ghedruckt by Claes Jansz Visscher’. Dit
drukken moet betrekking hebben op de prent en niet op de tekst.



21 | Colofon van het Const-toonneel, 1609, fol. H3v. Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, PK.OPB.0013
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ten en zeker niet in het gevarieerde lettermateriaal en siermateriaal dat voor het
Const-toonneel werd gebruikt. De tekst van het Const-toonneel werd afwisselend
gezet in gotisch, romein, cursief en civilité. De Clerck heeft het drukken van de
tekst uitbesteed, zoals hij dat ook deed voor zijn uitgaven van 1599. De naam
van de boekdrukker wordt niet genoemd in het Const-toonneel, maar hij is wel te
identificeren. Ik vergeleek de ornamenten en initialen die in het Const-toonneel
worden gebruikt met het siermateriaal van de drukkers die in deze periode
werkzaam waren.122 Deze vergelijking heeft uitgewezen dat de tekst van het
Const-toonneel werd gedrukt bij Pieter Verhaghen.123 Verhaghen was werkzaam
in Dordrecht van 1578 tot zijn dood in 1628. De Clerck kan met hem in contact
zijn gekomen via zijn vroegere werkgever Cornelis Vennecool. Die heeft ook bij
Verhaghen laten drukken. Verhaghen was net als Vennecool in 1567 om godsdienstige redenen naar Londen uitgeweken en teruggekeerd naar de Nederlanden in de tweede helft van de jaren 1570.124

22 | Anoniem, Portret van de hertog van Alva, gravure, 183 x
128 mm, in: Historie der Nederlandscher […] oorlogen ende
geschiedenissen, 1614, fol. G5r. Amsterdam, UB, KF 61-3749

3.4 Boeken met portretten
Met de prenten als uitgangspunt en de door hemzelf geschreven tekst was het
Const-tooneel een voorbode van De Clercks werkzaamheden als uitgever vanaf
het tweede decennium van de zeventiende eeuw. Vanaf 1610 specialiseerde Nicolaes zich als uitgever van portretten voor contemporaine geschiedwerken in
folio-formaat. In opdracht van collega-boekuitgevers in Dordrecht, Den Haag,
Arnhem en Amsterdam verzorgde De Clerck de ‘conterfeijtsels vande voortreflijcste personagien’ in hun boeken. Het ging om portretten van keizers, koningen, prinsen, hertogen, legeraanvoerders, krijgshelden, pausen en geloofshervormers. [5 22] In afmetingen en uitvoering gelijken de prenten op elkaar. De
122 Voor deze werkwijze zie Dijstelberge 2007 en Jagersma & Dijkstra 2013, pp
280-283.
123 De initialen en ornamenten op fol. A2r, A3r, B2v, B4r, B5r, F4r komen voor
in één of meer van de volgende werken gedrukt door Verhaghen: Ordonanntie[!]
ghemaeckt by den doorluchtighen, hoochgeboren furst Mauritz, 1597 (Amsterdam, UB: Pfl.
H 3a); Warachtich verhael van het Romeynsch feyt, [1600] (Den Haag, KB: KW Pflt
1152); Historia ecclesiastica, 1600 (Amsterdam, UB: OM 63-1768); Der Francoysen ende
haerder naghebueren morghen wecker, 1608 (Leiden, UB: 1114 H 28); Biblia: dat is, De
gantsche Heylighe Schrift, 1610; Historia ecclesiastica, 1613 (Amsterdam, UB: OG 63-1583);
Meletema epicum de synodis ad Synodum Nationalem [...] Dordrechti an. 1618/1619, 1619
(Den Haag, KB: KW Pflt 2857) en Naem-register, 1618 (Amsterdam, UB: O 06-5954).
Zie verder nog de Declaratie ende verclaringhe vanden steden ende casteelen, 1590 (Den
Haag, KB: KW Pflt 876) en Een corte verclaringhe van tghene datter geschiet is inden leger
van den coninck, 1590 (Den Haag, KB: KW Pflt 880). Het ornament op de titelpagina
van het Const-toonneel - een vaas geflankeerd door twee duiven - heb ik niet bij
Verhaghen teruggevonden. In 1643 werd dit ornament gebruikt voor de titelpagina
van Een t’samen-spraeck, tusschen twee gereformeerde […] van Paschier de Fijne, gedrukt
in Haarlem, door Thomas Fonteyn voor Hendrick van Marcken; zie ook Becker
2002, p. 313.
124 Briels 1974, pp 497-498, 500-508.
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portretten liet De Clerck graveren door één of meer anonieme prentmakers.
Na het graveren verhuurde De Clerck zijn koperplaten, drukte ze zelf af bij de
tekst op de hem aangeleverde bladen, óf leverde losse afdrukken van de portretprenten aan zijn collega-uitgevers zodat ze buiten de collatie als illustraties
konden worden ingebonden. Ondertussen gaf De Clerck zelf drie biografische
werken met portretten uit. Vanaf 1610 bouwde De Clerck een grote collectie
koperplaten met portretten op. Waar mogelijk werden platen voor meerdere
boekuitgaven gebruikt. In het volgende hoofdstuk komen de portretprenten en
de bijbehorende uitgaven als zelfstandige groep uitgebreid aan de orde. Hier
beperk ik me tot een kort overzicht.
De eerste portretten die Nicolaes de Clerck liet maken, zijn te vinden als illustraties in de Historie ende het leven van den aldermachtichsten ende victorieusten keyser
Caerle de vijfde van 1610, een Nederlandse vertaling van het Italiaanse La vita
dell’invitissimo e sacratissimo imperatore Carlo Quinto van Alfonso Ulloa, en in het
omstreeks dezelfde tijd verschenen Tweede deel van de commentarien ofte memorien
van den Nederlantsen staet, handel, oorloghen ende gheschiedenissen van onsen tyden
van Emanuel van Meteren. De Clerck regelde de illustraties in beide werken in
opdracht van Isaac Jansz Canin, boekdrukker en boekuitgever in Dordrecht.
Canin bracht de Historie en het Tweede deel samen uit, als inleiding respectievelijk vervolg op de eerste negentien boeken van het geschiedwerk van Emanuel
van Meteren. Dat werk werd voor het eerst in het Nederlands uitgegeven bij
Jacob Vennecool in 1599 onder de titel (Memorien der) Belgische ofte Nederlantsche
historie, van onsen tijden. Het handelde over de gebeurtenissen onder het bewind
van Filips II, de opstand tegen Spanje in de Nederlanden.125 De Historie van
Ulloa besprak de voorgaande periode onder Karel V. Het Tweede deel beschreef
hoofdzakelijk de regeerperiode van Filips III.
In 1612 verschenen portretten die De Clerck had laten maken in het verzameld
werk van de protestantse schrijver en diplomaat Johannes Sleydanus, voornamelijk als illustraties bij zijn tekst over de ‘stant der religie onder keyser Carel
de V’. Het werk werd uitgegeven door Gillis Pietersz en Abraham Migoen in
Rotterdam, in samenwerking met De Clerck.
In 1614 publiceerde de landsdrukker Hillebrant Jacobsz van Wouw in Den
Haag een nieuwe editie van het geschiedwerk van Emanuel van Meteren. Van
Wouw streefde naar de ultieme uitgave en liet het werk rijk illustreren, onder
andere met 87 portretten van De Clerck. De uitgave van Van Wouw had grote
invloed op de manier waarop latere edities van het werk van Van Meteren zouden worden geïllustreerd. In de Nederlandstalige en Franstalige edities van 1618,
1623 en 1635 - uitgegeven bij Van Wouw en zijn erfgenamen - vinden we eveneens portretprenten van De Clerck of kopieën van zijn prenten. De uitgever Jan
Jansz in Arnhem bestelde losse afdrukken van portretten bij De Clerck en liet
kopieën van deze prenten maken om ze als illustraties te kunnen laten inbinden
in zijn Duitstalige uitgaven van Van Meteren.
In 1619, 1621 en 1623 was De Clerck betrokken bij het illustreren van drie uitga125 Voor de complexe geschiedenis van het geschiedwerk van Emanuel van
Meteren zie hoofdstuk 4.1.2.
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ven van Jan Evertsz Cloppenburgh in Amsterdam: de Chronycke van Hungarien
van Hieronymus Oertel, de Wereld spiegel van Pierre d’Avity, en de Turcksche
chronyck, een titeluitgave van de Chronycke van 1619 met een vervolg geschreven
door Nicolaus Jansz van Wassenaar.
Nicolaes de Clerck nam ook portretten op in drie boeken die hij zelf samenstelde en uitgaf. De teksten in deze uitgaven werden gedrukt door boekdrukkers in Rotterdam en Leiden. In 1615 publiceerde De Clerck het Tooneel der
keyseren ende coningen. In 1617 volgde het Tooneel der beroemder hertogen princen
graven ende krygs-helden. Het waren in hoofdzaak opeenvolgingen van portretten
en levensbeschrijvingen. De Clerck schreef de beschrijvingen zelf en dichtte
bovendien in vier tot acht versregels een korte karakterisering van elke persoon.
De personen werden gegroepeerd per machtsgebied en daarbinnen behandeld
in chronologische volgorde. In 1623 was ook het derde boek van De Clerck zo
goed als voltooid. Het verscheen postuum in 1625 als het Princelyck cabinet, verthoonende t’leven afcomste ende afbeeldingen der voornaemste vorsten, princen, graven
ende heeren van Europa jegenwoordig regierende. In dit ‘portretboek’ stond op elke
linker pagina een korte levensbeschrijving van een contemporaine vorst, prins
of graaf en op de rechter pagina zijn of haar portret en enkele versregels in
boekdruk.
3.4.1 Prent en tekst: portret en biografie
Het genre van het ‘portretboek’ beleefde zijn bloeitijd in de tweede helft van
de zestiende eeuw. De opkomst van het genre hing samen met de hernieuwde
interesse in het leven van illustere personen en de navolging van de biografische literatuur van klassieke auteurs als Plutarchus en Suetonius. Portretseries
waren het visuele equivalent van de literaire levens van de ‘uomini famosi’, biografische woordenboeken ‘avant la lettre’. De prenten werden op verschillende
manieren uitgegeven: als serie zonder tekst, met een lofrede of epigram per
portret, een kort biografisch uittreksel of in combinatie met langere levensbeschrijvingen.126 Het Princelyck cabinet is zeker als portretboek te karakteriseren. Tientallen personen werden op basis van gemeenschappelijke criteria
geselecteerd, afgebeeld, in een levensbeschrijving samengevat en in boekvorm
bijeengebracht. Het Tooneel der keyseren ende coningen en Tooneel der hertogen princen houden het midden tussen een portretboek - een portretserie met tekst in
boekvorm - en een geïllustreerd biografisch geschiedwerk. De Tonelen hebben
ook overeenkomsten met werken in het topografische en geografische genre en
de beschrijvingen zijn uitvoeriger dan bij portretboeken gebruikelijk was.
In de voorwoorden van het Tooneel der keyseren en het Tooneel der hertogen verwerkte Nicolaes de Clerck vele topoi die in het biografisch genre en het portretboekgenre werden gehanteerd om het belang en de waarde van woord en beeld
in deze boeken te beschrijven en te beargumenteren. De Clerck wees op de vermakelijke kant van zijn werken maar ook op het nut van levensbeschrijvingen
voor de morele ontwikkeling van zijn lezer. De beschrijvingen van menselijk gedrag dienden de lezers tot voorbeeld (exempla). Biografische werken verspreid126

Over het portretboek en zijn ontwikkeling zie Pelc 2002 en Haskell 1993.
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den bovendien de naam en faam van de beschreven personen en wisten zo zelfs
het gedrag van vorsten en tirannen te beïnvloeden. Een werk waarin beroemde personen als op een toneel worden voorgesteld en van wie wordt getoond
hoe zij hun rol in de wereld hadden gespeeld, was vermakelijk ‘niet onghelijck
t’vermaeck der camerspelen: doch zoo veel treffelijcker als t’levendighe ende
wyd-lustighe tooneel der gantscher werelt, een cleyn houten raduys [stellage,
podium] te boven gaet, ende de daet zelve, de speelsche na-bootsingen’.127 Over
het nut van zijn werk schreef De Clerck in het Tooneel van 1615:128
Want als de voornaemste personagien, die in die historien doorgaens ghemelt
worden, alzoo in het byzonder werden voorghestelt, can-men wel bescheydelycker in elc van dien, zoo de deuchden als de ondeuchden, zoo de goede als de
quade aenslaghen, mitsgaders het gheluc ende ongheluc van beyden, ende diergelycke stucken meer, bemercken ende onderscheyden. Een zake seer dienstich,
[…] als wel voornamelyc den ghenen, die in hoocheyt gestelt zyn, om alzoo in
levendige exempelen, die alle leeringhen verre te boven gaen, zelfs voor ooghen
te sien, wat zy te volghen, en wat zy te vlieden hebben. Ic late ooc staen de
zonderlinge cracht ende nadruc, welcke in het alghemeyn alle historie-schriften
hebben, maar bysonderlijck nochtans dese, beyde om vrome vorsten tot loffelycke daden aen te porren, als ooc daer-en-teghen de onhebbelycheyt der tyrannen in te binden: Wanneer zy namelyc sien ende bevinden dat alle hunne handelingen, welcke zy nu zeer meesterlyc dicwils of verbergen of verbloemen, of
ooc door vreese doen verswyghen, door de zelve daer na vrymondichlyck voor al
de werelt staen verbreyt ende uytghecondicht te worden, ende als een schouspel
voorghesteldt op het tooneel des gantschen aertbodems, ja aller eeuwen: op dat
alle natien, ende insonderheydt de na-comelingen, van alle vreese van hen, als
ooc gunst ende wan-gunst ontledicht zynde, een recht oordeel daer over vellen
moghen, van geslachte tot gheslachte ende de deuchdelijcke daden met eeuwi
ghen lof kroonen, ende de boose verfoeyen ende vervloecken.
De boeken dienden volgens het Tooneel der keyseren ende coningen als spiegel voor
het leven van de vrome machthebbers ‘ende den zegen Gods over deselve’ maar
getuigden ook van het gedrag van de tirannen ‘ende den toorn Gods teghen die
ende hare nacomelinghen’.129
In het Tooneel der hertogen princen van 1617 behandelde De Clerck het biografische genre als een subgenre van de geschiedschrijving. De topoi bleven hetzelfde. De geschiedschrijving maakte de deugd onsterfelijk en kroonde haar met
eeuwige lof. Ze was de prikkel die vorsten en heren aanzette tot goed gedrag
en de beteugeling van alle kwaadwilligheid. De welsprekende Cicero betitelde
de geschiedschrijving als ‘ghetuygen der tijden’, het ‘licht der waerheyt’ en als
leermeester van het leven. Volgens Philippe de Commynes (1447-1511) in zijn
Mémoires kon een mens bovendien in één boek meer zien en ervaren dan dat hij
127
128
129

De Clerck 1615, fol. A2r.
Fol. A2r-A2v.
Fol. M1v.
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23 | Anoniem, Portret van Cesare Borgia, gravure, 188 x 127
mm, in: Tooneel der hertogen princen, Delft 1617, fol. 2Q4v.
Amsterdam, UB, OM 63-1451

in twintig mensenlevens zou kunnen meemaken. In historiewerken - zo schreef
De Clerck - waren voor alle rangen en standen exempla te vinden van goed en
slecht gedrag. Het ‘tooneel der gantscher werelt’ bracht bovendien eerlijker vermaak dan de fictieve toneelvertoningen.130
In biografische werken met portretten en in portretboeken hadden tekst
en beeld een complementair karakter. De tekst noemde de levensdata en beschreef de daden en het karakter van een persoon. Het portret gaf informatie
over het uiterlijk waarin de ziel en het karakter van de mens weerspiegeld
zouden zijn. Het uiterlijk was bovendien beter te tonen dan in woorden te
beschrijven.131 Het idee dat aan het uiterlijk van een mens zijn persoonlijkheid was af te lezen, bestond overigens al bij de oude Grieken. In de zestiende
en zeventiende eeuw waren verschillende auteurs zelfs van mening dat het
legitiem was om aan de hand van het karakter van een persoon diens gelaatstrekken te reconstrueren.132
Overigens was de feitelijke relatie tussen tekst en beeld in deze boeken
minimaal. De tekst verwees bijna nooit naar het uiterlijk van de persoon op
de prent, laat staan dat er conclusies getrokken werden over het karakter van
de persoon naar aanleiding van de prent. Het kwam zelfs voor dat het beschreven uiterlijk van een persoon niet in overeenstemming was met het portret op de bijgevoegde afbeelding.133 Zo zou de ‘bloeddorstige’ Cesare Borgia
volgens Nicolaes de Clerck in het Tooneel der hertogen princen een bruin-rood
aangezicht hebben, het ‘welck vol puysten was daer de etter soetghens uytliep,
ende ingevallen ooghen, seer schitterich ende vierich deur sijn eysselick ende
vinnich aensien: de welcke sijne bloet-vrienden ende goede bekende selfs int
aenschouwen niet verdraghen en kosten’.134 Op het bijgevoegde portret is dat
niet te zien. [5 23]
130 De Clerck 1617, fol. (.)1r-(.)3r.
131 Pelc 2002, pp 27, 31 en De Clerck 1615, fol. A2v: ‘Welcke leven-beschrijvinghen
dan ooc pleghen (inzonderheyt t’onsen tyden) verryct te worden met de
conterfeytinghen der zelver personagien. […] also het lichaem ooc een merkelijck
deel des menschen is […] ende daerinne zelfs de inwendighe ghestalte des gemoets
dicwils lichtet ende schynet, insonderheyt in de ghedaente ende t’wesen: ende
men doorgaens zeer begeerlyc is, niet alleen de daden der vermaerde personagien
te hooren, maer oock, ja boven haer zelfs, alst wesen can, te sien. […] Op dat wy
alzoo die voortreffelijcke lichten der werelt volkomelyc moghen aenschouwen
ende erkennen; zoo den in-borst haerer ghemoederen door hare daden, als oock
de uyterlijcke gestalte harer lichamen, door de conterfeytingen. […] Maer hoe
wel yemant ter talen mach wesen; zoude voorwaer veel woorden den hals moeten
breken, eer hy op het honderste deel zouden uyt-drucken, het ghene een aerdich
conterfeytsel met eenen eenighen opslach der geeft aen te schouwen. […] Welcke
niet zonder reden, een spiegel des ghemoets van den ouden ghenoemt wort.’
132 Zie hierover Haskell 1993, pp 61-66; Pelc 2002, pp 80-83 en Adams 2009, pp
60-66.
133 Haskell 1993, p. 60.
134 De Clerck 1617, fol. 2Q5r.
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3.4.2 De nabije en eigentijdse geschiedenis
Nicolaes de Clerck schreef dat de mensen niet alleen wilden lezen over de daden van bekende personen maar dat zij ook wilden zien hoe die personen eruit
zagen. De geschiedwerken die met de portretten van De Clerck werden uitgegeven en de boeken met portretten die De Clerck zelf uitgaf, hadden veelal betrekking op de nabije en eigentijdse geschiedenis, de turbulente periode waarin
de Republiek der Verenigde Nederlanden ontstond. Het publiek kon in deze
werken opzoeken en nalezen wie in de voorbije of de recente politieke en kerkelijke ontwikkelingen een belangrijke rol hadden gespeeld of nog speelden. Het
postuum verschenen Princelyck cabinet van 1625 was met de korte opeenvolging
van portretten en beknopte beschrijvingen van contemporaine vorsten bijna
een smoelenboek. In het Princelyck cabinet en het Tooneel der beroemder hertogen
princen graven ende krygs-helden van 1617 kreeg ook de ‘Republijcke der Vrye Vereenichde Landen’ een plaats met Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik en enkele andere leden van het geslacht Nassau.135 Onder militaire leiding
van Maurits had de Republiek haar plaats onder de Europese mogendheden in
de voorgaande decennia letterlijk veroverd. In 1609 sloten de Nederlanden het
Twaalfjarig Bestand met Spanje en werd de Republiek ook officieel erkend als
zelfstandige macht. Behalve de al jaren aanwezige ambassadeurs uit Engeland
en Frankrijk kwamen er nu ook andere gezanten naar Den Haag en liet de Republiek zich elders vertegenwoordigen.136
3.4.3 Een niche in de markt
Nicolaes de Clerck had een winkel in Delft en een kraam op het Binnenhof
in Den Haag. Het is voorstelbaar dat juist in Den Haag een markt was voor
de portretten en geschiedboeken die hij uitgaf. De Clerck zat dichtbij het
politieke en juridische centrum van de Republiek met al zijn ambtenaren
en rechtsgeleerden. Allerlei binnen- en buitenlandse gezanten en diplomaten
bezochten de hofstad, waar ook stadhouder Maurits resideerde. Vanaf 1621
woonde Frederik V van Bohemen met zijn vrouw Elisabeth Stuart, kinderen
en hofhouding, in ballingschap in een paleis aan de Kneuterdijk.137 Niet alleen was er in Den Haag en omgeving een koopkrachtig publiek. Juist in deze
omgeving zal de interesse in de nabije en eigentijdse geschiedenis en de fascinatie voor prominente figuren het grootst zijn geweest. Het Binnenhof was
dé plaats om een glimp op te vangen van de stadhouder en zijn hovelingen,
het Boheemse hof, buitenlandse officieren, gezanten en andere hoge heren.138
De Haagse schoolmeester David Beck (1594-1634) schreef in 1624 met regelmaat in zijn dagboek wanneer en waar hij leden van het stadhouderlijk hof of
135 In het Princelyck cabinet bestonden er twee Nederlanden naast elkaar: de
Nederlanden die ‘nu aen den coninck van Spangien zijn, onder ’t Regiment der
Infante Isabelle Clara Eugenia’ en de ‘Republijcke der Vrye Vereenichde Landen’
onder leiding van de Staten-Generaal en Maurits (De Clerck 1625, fol. R3v-S1v).
136 Van Deursen 2000 en Van der Lem 2014.
137 Keblusek 1997, p. 13.
138 Keblusek 1997, pp 43-44, 71.
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het Boheemse hof had gezien, welke andere hoge heren in de stad waren en
welke ambassadeurs de stad bezochten.139
Met zijn portretten en boeken onderscheidde Nicolaes de Clerck zich van
zijn collega-boekuitgevers. De Clerck richtte zich met zijn folio-uitgaven op
een rijker segment van de markt. Na 1600 had De Clerck er in Delft verschillende collega’s bijgekregen maar ongeïllustreerde publicaties over actuele gebeurtenissen en theologie in kwarto- en octavo-formaat voerden er nog steeds
de boventoon. De Clercks meest directe concurrent was wellicht Adriaen Gerritsz van Beijeren die als uitgever vanaf 1610 op de Koornmarkt werkzaam was.
Deze boekuitgever publiceerde Nederlandstalige werken op het gebied van geschiedenis, literatuur en theologie, hoofdzakelijk in kwarto- en octavoformaat.
Een aanzienlijk aantal van zijn uitgaven had een gegraveerde titelpagina en één
of meer illustraties bij de tekst. Ook portretten kwamen voor.140 De boeken van
Nicolaes de Clerck vielen vanaf 1610 op door hun formaat, omvang en hoeveelheid portretten.
Misschien dat De Clerck zich voor zijn plan om portretten uit te geven liet
inspireren door het succes van de in Delft werkzame portretschilder Michiel
van Mierevelt (1566-1641). Nadat Van Mierevelt in 1607 in opdracht van de
stad Delft het portret van Maurits had geschilderd nam zijn carrière een enorme vlucht. Hij werkte veel voor het stadhouderlijke hof en allerlei prominente
figuren lieten zich door hem schilderen en gingen in Delft poseren. Dat moet
in Delft van tijd tot tijd veel bekijks hebben opgeleverd.141 De geschilderde portretten van publieke personen werden niet alleen afgenomen door de geportretteerden zelf. In het atelier van Van Mierevelt werden van de meest gewilde
‘principalen’ - de oorspronkelijke portretten - kopieën gemaakt voor allerlei instanties en particulieren.142 Van Mierevelt zag ook de mogelijkheden van het
prent medium en liet verschillende gravures naar zijn schilderijen vervaardigen.
Prenten waren immers op grotere schaal te verspreiden, veel goedkoper en dus
voor een groter publiek bereikbaar dan schilderijen.143
Prenten verschenen in allerlei formaten en prijsklassen. De portretten
van De Clerck waren eenvoudiger en van mindere kwaliteit dan de meeste
prenten die Van Mierevelt liet graveren. De Clerck had daarentegen een veel
ruimere keuze aan portretten. Bovendien bood hij zijn prenten aan met uitgebreide tekstuele informatie. Met deze context over de afgebeelde personen
onderscheidde De Clerck zich ook van veel andere prentuitgevers met portretten van politieke figuren in hun fonds.144 Overigens verkocht Nicolaes de
139 Beck/Veldhuijzen 1993, 5 en 11 jan., 2, 3, 6, 24 en 30 maart, 29 april, 6, 7, 8, 16,
20, 25, 26, 27 mei, 11 en 25 juni, 7 en 10 juli, 1 en 25 aug., 27 okt. en 2 dec. 1624.
140 Voor deze analyse zie de STCN.
141 Over Michiel van Mierevelt en zijn atelier zie Jansen e.a. 2011.
142 Jansen e.a. 2011, pp 51, 109-126.
143 Jansen e.a. 2011, pp 57-58.
144 Zie bijvoorbeeld de portretten van Willem Delff (Hollstein Dutch, W. Delff )
en de portretten in het fonds van Hendrick Hondius in Den Haag en Crispijn de
Passe in Utrecht (Orenstein 1996 en Veldman 2001a).



alrehande boucken

Clerck zijn portretten ook als losse bladen, zonder tekst in boekdruk.145
3.5 Nicolaes de Clerck als auteur en vertaler
Nicolaes de Clerck schreef teksten in dienst van zijn uitgeverij, de eerste keer
voor het Const-toonneel van 1609 en daarna voor de Tonelen en het Cabinet van
1615, 1617 en 1625. Bij het schrijven maakte De Clerck gebruik van het werk van
verschillende auteurs. De belangrijkste namen en titels noemde hij achterin zijn
Tooneel der keyseren en voorin het Tooneel der hertogen.146 Andere bronnen werden
in de lopende tekst vermeld.147
In zijn ‘bronnenlijsten’ noemde Nicolaes de Clerck onder meer de geschiedschrijvers Johannes Sleydanus (1506-1556), Alfonso Ulloa (ca. 1529-1570) en
Emanuel van Meteren (1535-1612). Hun werk was in de voorgaande jaren in het
Nederlands uitgegeven met portretprenten van Nicolaes de Clerck. De Clerck
gebruikte naar eigen zeggen ook de Hollantsche cronijck of Divisiekroniek toegeschreven aan Cornelis Aurelius (1460?-1531), La grande chronique (1601) van Jean
François le Petit (ca. 1546-na 1614) en één of meer werken van Willem Baudartius (1565-1640). Baudartius had in de jaren daarvoor geschreven over koningin
Elisabeth, de moord op Hendrik IV van Frankrijk, over de wreedheden die de
Spanjaarden in de Nederlanden hadden begaan en over de veldslagen en belegeringen gedurende de oorlog met Spanje.148 Ook Paulus Merula (1558-1607),
Petrus Scriverius (1576-1660) en Jan Jansz Orlers (1570-1646) worden door De
Clerck als bron genoemd, net als de geschiedschrijver Lodovico Guicciardini
(1521-1589), de zeevaarder en auteur Jan Huygen van Linschoten (1563-1611) en
de cartografen Gerard Mercator (1512-1594), Abraham Ortelius (1527-1598) en
Petrus Bertius (1565-1629).
Sebastian Münster (1488-1552) noemde Nicolaes de Clerck ongetwijfeld vanwege diens Cosmographia, verschenen in verschillende talen vanaf 1544, en Johannes Aventinus ( Johannes Turmair, 1477-1534) vanwege zijn Annales ducum
Boiariae of Bairische Chronik.149 Met de namen van Jacobus Francus en Jacobus
Framen verwees De Clerck naar de ‘Messrelationen’: de nieuwsberichten of
‘kronieken’ die vanaf 1588 periodiek werden uitgegeven ter gelegenheid van onder andere de Buchmesse in Frankfurt. Er verschenen verschillende reeksen. De
naam Jacobus Francus werd gebruikt als pseudoniem voor meerdere compilatoren in een reeks uit de jaren 1591-1598 uitgegeven onder leiding van de boekhandelaar Paul Brachfeld in Frankfurt. Deze reeks werd door verschillende uit145 Ik kom daarop terug in hoofdstuk 4.8.
146 De Clerck 1615, fol. M6r: ‘Namen der voor-naemste authoren in desen boec
gevolcht’ en De Clerck 1617, fol. (.)v: ‘Autheuren uyt welcke dit werck meest is
vergadert’.
147 Voor de identificatie van deze bronnen maakte ik gebruik van de STCN, tenzij
anders aangegeven.
148 Haitsma Mulier & Van der Lem 1990, pp 28-30 en de STCN.
149 Voor Sebastian Münster zie L. Geiger in ADB 23, pp 30-33 en C. Priesner
in NDB 18, pp 539-541. Voor Johannes Aventinus zie F.X. von Wegele in ADB 1, pp
700-704 en G. Leidinger in NDB 1, pp 469-470.
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gevers geïmiteerd. Zo gaf de drukker Sigismund Latomus in Frankfurt vanaf
1603 een lange reeks Messrelationen uit onder hetzelfde Francus-pseudoniem.
De naam Jacobus Frame was een pseudoniem van de samensteller van een reeks
‘Relationen’ die werden uitgegeven bij Johann Francke in Maagdenburg vanaf
1600-1601 tot vermoedelijk 1620.150
Francesco Guicciardini (1483-1540) was informatief voor Nicolaes de Clerck
vanwege zijn Historia di Italia of Oorlogen van Italien. De Nederlandstalige editie verscheen in Dordrecht in 1599. De eveneens door De Clerck genoemde
Fransman Jean Froissart (ca. 1337-ca. 1405) schreef een kroniek over de jaren
1326-1400. Zijn werk was de belangrijkste bron over de Honderdjarige Oorlog.
Johannes Sleydanus schreef een samenvatting van dit werk dat ook in het Nederlands werd gepubliceerd. Van Philippe de Commynes (ca. 1447-1511), Jean
de Serres (1540-1598) en Simon Goulart (1543-1628) verschenen in de Republiek werken over de contemporaine geschiedenis van Frankrijk, in het Frans en
in het Nederlands. In 1614 publiceerde Jan Andriesz Cloeting in Delft bijvoorbeeld een vertaling van Goularts Trésor d’histoires admirables et mémorables de nostre temps, de Schat-camer der wonderbare ende gedencweerdige historien onses tijts. De
Clerck maakte naar eigen zeggen ook gebruik van de Fasciculus Temporum van
Werner Rolevinck (1425-1502), de Chronica Carionis over de geschiedenis van
de bekende wereld tot en met Karel V van Johann Carion (1499-1538) en Les
estats, empires et principautes du monde van Pierre d’Avity (1573-1635). Dit laatst
werk was op dat moment nog niet in de Nederlandse taal uitgegeven. Dat gold
ook voor andere werken, zoals de Historiae sui temporis (Geschiedenis van zijn
tijd) van de Fransman Jacques-Auguste de Thou (1553-1617).151 Voor het Tooneel
der keyseren en Tooneel der hertogen werd eveneens het werk van de Florentijnse
schrijver Antonio Albizzi (1547-1626) geraadpleegd, Principum Christianorum
Stemmata: een verzameling gravures van stambomen met uitleg in boekdruk
over de belangrijkste koninklijke en adellijke huizen van Europa. Het werk
werd voor het eerst uitgegeven in Augsburg in 1608 en verscheen in het Duits
in 1612.152 De opsomming van werken die De Clerck gebruikte kan eenvoudig
worden uitgebreid: De Clerck was bijvoorbeeld ook bekend met De verscheyden
lessen (Silva de varia leccion) van de Spaanse auteur Pedro Mexia (1497-1551). Het
is echter niet mijn bedoeling hier uitputtend te zijn. Het beeld dat nu naar
voren komt is dat van een belezen uitgever-schrijver, die in ieder geval het Nederlands, Frans en Latijn machtig moet zijn geweest.
Vertalen en bewerken
Hoe Nicolaes de Clerck als auteur te werk ging, kan kort gedemonstreerd worden aan de hand van zijn beschrijving van Willem Tell in het Tooneel der hertogen princen van 1617. De Clerck gebruikte voor die beschrijving als voornaamste

25 | Titelpagina van Les vrais pourtraits et vies des hommes
illustres, Parijs 1584. Amsterdam, UB, KF 62-4016

150 Voor de ‘Messrelationen’ en het gebruik van de pseudoniemen Francus en
Framen zie Körber 2016.
151 Over Jacques-Auguste de Thou en zijn werk zie De Smet 2006 en Kinser 1966.
152 Zie voor deze uitgaven de VD17. De prenten in dit werk werden gegraveerd
door Dominicus Custos; Hollstein German, D. Custos, nr 68.
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bron De Helvetorium republica van de Zwitser Josias Simler (1530-1576). Diens
werk was in 1600 in het Nederlands vertaald door Marten Everart (ca. 15451576) en uitgegeven in Leiden bij Jan Claesz van Dorp. In 1613 verscheen de
Republycke van Switserlandt bij Adriaen Gerritsz van Beijeren in Delft. [5 24]
Met het werk van Simler bij de hand schreef De Clerck zijn historie van de
legendarische Zwitserse vrijheidsheld, vooral bekend omdat hij door zijn tirannieke landvoogd gedwongen werd om met zijn boog een appel van het hoofd
van zijn zoontje te schieten. De Clerck vatte delen van de tekst van Simler samen. Andere alinea’s nam hij letterlijk over.153 Voor de eerste vijf tekstregels van
de beschrijving in het Tooneel vertaalde De Clerck echter enkele regels uit het
in 1584 verschenen werk Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres van André
Thevet (1516-1590). [5 25] De Clerck liet ook zijn portret van Willem Tell kopiëren naar de prent in het werk van Thevet. Volgens Thevet ging de afbeelding
van de legendarische Zwitser terug op een voorstelling die hij had gekregen
van de heer Guillaume Tuggener, kapitein van de Zwitserse Garde in Frankrijk
onder Hendrik III. Die informatie over de oorsprong van het portret nam De
Clerck ook over.154 Nicolaes de Clerck maakte sowieso dankbaar gebruik van
het portretboek van André Thevet. Lange en korte tekstdelen werden vertaald
voor het Tooneel der hertogen princen. Vergelijk bijvoorbeeld het begin van de
beschrijving over Jeanne d’Arc.155
Op dezelfde wijze vertaalde Nicolaes de Clerck fragmenten uit onder andere
de Elogia virorum bellica virtute illustrium (Basel 1575) van de Italiaan Paulo Giovio (1483-1552) en de Armamentarium heroicum van Jacob Schrenck von Notzing
(1539-1614).156 Aan het einde van zijn verhaal over de laatste koning van Peru
in het Tooneel der hertogen princen vertaalde Nicolaes de Clerck een gedeelte uit
een van de essays van Michiel de Montaigne (1533-1592). Het ging om het zesde
essay in het derde boek getiteld ‘Des coches’, handelend over de veroveringen
van de Spanjaarden in West-Indië en over het onrecht en de wreedheden van
de Spanjaarden.157
153 Vergelijk De Clerck 1617, fol. 2C2r-2C4r en Simler 1613, fol. F1r-G7r, met name
F6r-F7v.
154 De Clerck 1617, fol. 2C2r, 2C4r en Thevet 1584, dl 2, fol. 4O5r-4O5v.
155 De Clerck 1617, fol. 3C3v en Thevet 1584, dl 2, fol. 3A5r. Zie ook het begin
over Gian Giacomo Trivulzio (De Clerck 1617, fol. 2N6r; Thevet 1584, dl 2, fol. 3L3r)
of bijvoorbeeld de verhalen over Antonio de Leyva (De Clerck 1617, fol. 3E2r-3E3r;
Thevet 1584, dl 2, fol. 3Q2r-3Q3v), Athabalipa (De Clerck 1617, fol. 3G1r-3G2v;
Thevet 1584, dl 2, fol. 5Q1r-5Q3v) en Ferdinand Magellaan (De Clerck 1617, fol.
3G5v-3H1r; Thevet 1584, dl 2, fol. 4V2r-4V3v).
156 Vergelijk bijvoorbeeld de beschrijving over Cesare Borgia in De Clerck 1617,
fol. 2Q5r-2Q6r en Giovio 1575, fol. R4r-R6v. Zelfs het door Giovio toegevoegde
gedicht van Antonius Vacca werd door De Clerck in vertaling overgenomen. Voor
het gebruik van de tekst in de Armamentarium heroicum vergelijk bijvoorbeeld de
beschrijving over Agostino Barbarigo in De Clerck 1617, fol. 2L3v-2L5r en Schrenck
von Notzing 1601.
157 Vergelijk De Clerck 1617, fol. 3G3r-3G4v en Montaigne 1602, fol. 3F6v-3G1r.



Thevet 1584
Il n’y a celuy, qui ne sçache que Dieu choisit les
choses viles, humbles & abjectes, pour s’en server
à confonder & dompter ce, qui semble estre plus
fort & puissant. Et ainsy par la conference des
escritures trouvons avoir esté pratique & observe
qu’un sexe feminine, fragile & imbecile a maintefois esté presenté, pour secourir un Royaume
exposé à la fureur des ennemis: Les exemples de
Debora, Hester & Judith ne sont que trop notoires. […]
De Clerck 1617
Niemand en is onbekent, dat God dickmaels
verkiest cleyne ongeachte ende oot-moedige creaturen, om te gebruycken tot sijnen dienst, ende
om ter neder te werpen, die ghene die seer sterck
ende gheweldich schijnen. Ende also bevinden wy
door t’lesen der Schrifturen dat in verscheyden
tijden het teedere vrouwelick gheslacht is ghebruyckt om eenige coninckrijcken te verlossen,
uyt de furie haerer vyanden; de exempelen van
Debora, Esther ende Judith en zijn niet dan al te
wel bekent. […]
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3.5.1 In opdracht van Pieter Verhaghen
Als het aan Nicolaes de Clerck had gelegen had hij meer boeken uitgegeven als
de Tonelen en het Cabinet. Een ‘boeck vant leven der Nederlandtsche helden’
en een werk over het ‘leven van alle Turcsche keyseren’ - met portretten - waren
in voorbereiding, maar zijn door het overlijden van De Clerck in 1623 nooit
verschenen.158 Ondertussen was het andere uitgevers niet onopgemerkt gebleven dat Nicolaes de Clerck veel wist over de nabije en eigentijdse geschiedenis.
Pieter Verhaghen in Dordrecht, die in 1609 de tekst van het Const-toonneel drukte, vroeg daarom aan De Clerck om een vervolg te schrijven voor de bij hem
te verschijnen bewerking van de Cronycke van Hollandt Zeelandt ende Vrieslant.
Deze Divisiekroniek - toegeschreven aan Cornelis Aurelius - werd voor het
eerst uitgegeven in 1517. In 1585, 1590/1591 en 1595 verschenen er bij Verhaghen
- al dan niet in samenwerking met andere uitgevers - drie deels ongewijzigde en
steeds weer uitgebreide edities van dit werk.159 In 1620 publiceerde Verhaghen
de Oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende
van Wtrecht, inclusief een Tweede deel.160 [5 26]
In feite had de Oude chronijcke van 1620 weinig meer met de Divisiekroniek te
maken. Het werk bestond uit twee delen. Het eerste deel was een compilatie
van teksten en werd inhoudelijk verzorgd door de Dordtse historicus en genealoog Wouter van Gouthoeven (1577-1623). Het begon met de eerste vier (van
de 32) ‘divisies’ van de oude kroniek, in meerdere of mindere mate bewerkt door
Van Gouthoeven (pp 1-75). Daarna kwam een uitvoerig ‘Bijvoegsel’ van dezelfde auteur: beschrijvingen van de Hollandse steden en dorpen met hun kastelen
en hofsteden, lijsten van de stadhouders, bestuurders, en raadsheren van Holland, informatie over abdijen en kloosters, vele genealogische aantekeningen
van belangrijke families en een lijst van geleerde mannen (pp 75-226). Vanaf
pagina 227 volgde Gouthoeven de tekst van de Beschrijvinghe van out Batavien
van Petrus Scriverius (1576-1660), eerder uitgegeven in 1612 en 1614. De tekst
werd overgenomen met vermelding van de naam van Scriverius, maar zonder
diens toestemming.161
In deel twee van de Oude chronijcke werden de gebeurtenissen in de periode
1556 tot 1620 beschreven. Het tweede deel bestond uit een door Ellert de Veer
(ca. 1540-1599) geschreven vervolg op de Divisiekroniek, voor het eerst uitge-

158 Zie hierover hoofdstuk 4.7.
159 Tilmans 1988, pp 177-179 en de STCN.
160 De Chronycke van Hollandt Zeelandt ende Vrieslant werd geïllustreerd met een
houtsnede titelrand en 36 houtsneden van de graven van Holland, afgebeeld ten
voeten uit (ca. 100 x 75 mm). De prenten gaan terug op een serie gravenportretten
die Hendrick Goltzius maakte naar tekeningen van Willem Thybaut. Zie New
Hollstein Dutch, H. Goltzius, nrs 357-364 copy e en De Jong 1997, pp 78-92.
161 Tilmans 1988, pp 180-182; Tuynman 1997, pp 97-102, 104 en Langereis 2001,
p. 137. Zie verder over Van Gouthoeven en zijn werk J.L. van Dalen in NNBW,
dl 7, kol. 493-494; Beelaerts van Blokland 1907-1908; Beelaerts van Blokland 1983;
Haitsma Mulier & Van der Lem 1990, pp 155-156 en Alleblas & Benschop 2009.
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geven in 1590/1591, en een aanvulling op deze tekst van Nicolaes de Clerck.162
Verhaghen schreef in zijn voorwoord:163
Beminde leser, dit tweede deel der Chronijcke van Hollandt [...] is ten deel
de eygen tekst die by my is gedruct inden jare 1591. doch hier ende daer wat
vermeerdert ende verbetert maer also den inhout der selver chronijcke niet
verder en strecte als tot den jare 1591 […] hebbe ick deselve by N. de Clerck
(woonachtigh binnen Delff ) laten vermeerderen, die daer by heeft ghevoeght
de gheschiedenissen deser landen vant jaer voorsz. tot in desen jare 1620. al
tsamen ghetrocken uyt gheloofweerdighe schrijvers, met de waerheyt over een
comende, mitsgaders uyt vele gheschriften selve bij hem vergadert, ende voor
desen noyt gedruct.
Wouter van Gouthoeven had volgens Verhaghen niet aan het tweede deel gewerkt. Hij had vooral kennis van de oudere geschiedenis. De aanvulling van
Nicolaes de Clerck over de periode 1592 tot en met 1620 besloeg ongeveer de
laatste honderd van de driehonderdzestig pagina’s van het tweede deel van de
Oude chronijcke. Vermoedelijk was De Clerck ook verantwoordelijk voor een
aantal aanpassingen en aanvullingen in de tekst van De Veer. De teksten van
De Veer en De Clerck werden typografisch niet van elkaar gescheiden.
‘Verscheyden ongerijmtheden’
Overigens verscheen de Oude chronijcke niet zonder problemen. Verhaghen had
een privilege voor het werk aangevraagd bij de Staten-Generaal maar op 18 januari 1620 besloten deze dat het werk eerst moest worden gevisiteerd.164 Om
dezelfde reden wilden zij op 17 juni van hetzelfde jaar geen besluit nemen over
het al dan niet accepteren van een aantal exemplaren van de Oude chronijcke die
Verhaghen had aangeboden, aan de Staten-Generaal én aan alle gedeputeerden
afzonderlijk. Marcus Lycklama (1573-1625), lid van de Staten-Generaal en voormalig professor en rector van de Hogeschool van Franeker, kreeg de opdracht
het boek te onderzoeken. 165 Slechts één dag later werd de uitgave ‘ingehouden’
door de Staten van Holland wegens ‘verscheyden ongerijmtheden den jegenwoordigen staet vande lande naedeelich’. De magistraten in Dordrecht werden
162 De Historie ofte wijder verclaringhe van Ellert de Veer uit 1590 (fol. A1r-R6v)
komt overeen met fol. c3r-q8v (pp 37-256) - tot het kopje ‘De staten rusten hen…int
jaer 1591’ - in het tweede deel van de Oude chronijcke van 1620. Fol. a1r-c2v (pp 1-36)
in de Oude chronijcke komt grofweg overeen met fol. r8v-x2v (fol. 136v-162v) van De
Veers Tweede deel vande Hollandsche ende Zeelandsche Cronycke van 1590. De appendix
in de Historie ofte wijder verclaringhe (het laatste katern, fol. A1r-A4v) werd niet in
de Chronijcke verwerkt. Zie ook Tilmans 1988, pp 177-178. Voor Ellert de Veer zie
Haitsma Mulier & Van der Lem 1990, pp 415-416.
163 Fol. (.)1v: ‘Den Drucker tot den Leser’.
164 Resolutiën b, dl 4, p. 357, nr 2425, 18 jan. 1620.
165 Resolutiën b, dl 4, p. 500, nr 3453, 17 juni 1620. Over Marcus Lycklama zie J.
van Kuyk in NNBW, dl 2, kol. 857-858.
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gelast het werk niet te laten verspreiden en ‘te procedeeren’ tegen de auteur en
de drukker van het werk.166
Wat het probleem was, blijkt uit enkele brieven die Van Gouthoeven schreef
aan de oudheidkundige Aernout van Buchell (1565-1641).167 Van Gouthoeven
stuurde Buchell op 2 juni 1620 een exemplaar van zijn Oude chronijcke. Volgens
Van Gouthoeven wilde Verhaghen de Divisiekroniek herdrukken omdat de
eerdere edities van 1591 en 1595 waren uitverkocht. De uitgever had hem gevraagd om de tekst te herzien. Van Gouthoeven schreef aan Buchell dat hij er
hard aan had gewerkt in de zomer van 1618. In september van dat jaar lag de
kopij bij de uitgever. Helaas was het boek niet binnen enkele maanden verschenen, zoals hij had gehoopt. Pas begin 1620 had de uitgever het boek naar de
Staten-Generaal gestuurd en verzocht om een privilege. De Staten-Generaal
hadden op dat verzoek geantwoord dat het werk eerst moest worden gevisiteerd. Nu waren er problemen gerezen. Hugo Muys van Holy (ca. 1562-1626),
lid van de Raad van State en schout van Dordrecht, had aangegeven dat van
Gouthoeven in zijn werk met te veel eer had geschreven over Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) en diens schoonzoon Cornelis van der Mijle (1579-1642).
Dit kon hem toch moeilijk verweten worden, schreef Van Gouthoeven aan Buchell, aangezien de tekst bij de uitgever was ingeleverd vóór de terechtstelling
van de landsadvocaat en de verbanning van Van der Mijle. Zijn werk had twee
jaar bij de drukker gelegen.168
Hoe de zaak verder werd afgehandeld, is onbekend. Het boek lijkt toch te zijn
verspreid, want het werk is tegenwoordig in allerlei bibliotheken te vinden.169
Van Gouthoeven schreef nog in augustus 1622 aan Buchell dat hij voor een herziene uitgave van de Oude chronijcke geen tijd had. In mei 1623 overleed hij. Toen
er in 1636 een onveranderde herdruk van zijn werk verscheen bij de weduwe en
erven van de landsdrukker Hillebrant Jacobsz van Wouw in Den Haag, waren
door het verstrijken van de jaren de gemoederen rond de zaak Van Oldenbarnevelt ongetwijfeld bedaard.170 De nieuwe editie werd uitgegeven inclusief het
166 Den Haag, NA: Staten van Holland 1572-1795, Netresoluties: toegang
3.01.04.01, inv. 380, fol. 240r, 18 juni 1620. Zie ook Knuttel 1914, nr 157, p. 49;
Groenveld 1986, p. 236 en Weekhout 1998, bijlage 1, p. 376, nr 61.
167 Utrecht, UB: Hs. 1322 (6 F 2), brief 31 (21 sept. 1618), brief 32 (1 april 1620),
brief 33 (2 juni 1620) en brief 34 (15 aug. 1622), beschreven en getranscribeerd in Van
Gouthoeven/Smit 2017. Ik dank de heren Kees Smit en Jan Bloemendal voor hun
verdere hulp bij de vertaling van de relevante tekstdelen.
168 Ook volgens de inleiding van Verhaghen in de Oude chronijcke, gedateerd 1
maart 1620, en het voorwoord van Van Gouthoeven, gedateerd 15 april 1620, ging het
om een periode van twee jaar.
169 Over Van Oldenbarnevelt is in deze boeken toch niet veel te vinden. De enige
opmerking van Wouter van Gouthoeven die ik vond waar bezwaar tegen gemaakt
zou kunnen zijn staat op fol. G1r. Hier wordt Van Oldenbarnevelt beschreven als
‘weerdigh advocaet vanden Lande’.
170 Wel is in de herdruk van het werk uit 1636 op fol. G1r het woord ‘weerdigh’
weggelaten in de korte beschrijving van Johan van Oldenbarnevelt als ‘weerdigh
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tweede deel en de tekst van Nicolaes de Clerck. De inhoud was bijgewerkt tot
het jaar 1636.171 Daarnaast bleken er in 1636 nog exemplaren van de druk van
1620 te liggen bij de erfgenamen van Pieter Verhaghen. Zij probeerden deze
exemplaren alsnog te slijten. Bij deze boeken werd het jaartal 1620 op het titelblad veranderd in 1636.172
3.5.2 Waerachtighe treurige gheschiedenissen
Drie jaar na het verschijnen van de Oude chronijcke in 1620 verzorgde Nicolaes de
Clerck voor zijn eigen fonds een Nederlandse vertaling van de Histoires tragiques
de nostre temps, een novellebundel geschreven door François Rosset (1570-1619).
Het Franstalige werk verscheen voor het eerst in Parijs in 1613 met zeventien
korte verhalen waarin de hoofdpersonen door hun gedrag van het geluk in het
ongeluk vielen. In 1614 werd het aantal verhalen uitgebreid tot negentien, in
1619 tot drieëntwintig. 173 Novellebundels als deze zijn veel gelezen en nauwelijks bewaard. Van De Clercks Waerachtighe treurige gheschiedenissen onses tijdts
van 1623 is mij slechts één exemplaar bekend.174 [5 27] Het ongeïllustreerde
boekje in octavo-formaat verscheen met een drempeldicht van Albrecht Snel,
de ondermeester van de Latijnse school te Delft, ter aanprijzing van het werk.
Snel schreef ook lofdichten voor het Tooneel der keyseren van 1615 en het Tooneel
der hertogen van 1617.175 De Waerachtighe gheschiedenissen werd in opdracht van
Nicolaes de Clerck gedrukt door Jan Claesz van Dorp in Leiden.
De Clerck vertaalde zeventien van de drieëntwintig verhalen van Rosset.176
advocaet vanden Lande’.
171 Over de nieuwe editie van 1636 zie Tuynman 1997, pp 97-112 en Langereis
2001, pp 138-139.
172 Zie bijvoorbeeld Nijmegen, UB: OD 407 b 46.
173 Zie over Rosset, het genre van de ‘Histoires tragique’ en de vele uitgaven
van de novellebundel Campanini 2011; Campanini 2014; Enzyklothek.de; Rosset/
Godenne 1980, pp vii-ix, xvii-xviii; Rosset/Vaucher-Gravili 1994, pp 5-28; Pech 2000
en Grande 2002, pp 42-47.
174 München, BSB: H.misc. 263 s. Dit werk staat nog niet in de STCN. Op
de titelpagina van dit exemplaar is het jaartal 1623 met de hand veranderd in 1633.
De STCN kent wel twee herdrukken van de vertaling van Nicolaes de Clerck,
verschenen in 1632 en 1640 bij Broer Jansz in Amsterdam.
175 Zie over Albrecht Snel ook hoofdstuk 4.5.1.
176 Twee verhalen, al voorkomend in de eerste editie van 1613, zijn om
onduidelijke redenen niet opgenomen: ‘De l’horrible et épouvantable sorcellerie
de Louis Goffredy, prêtre de Marseille’ en ‘De la conjuration de Baïamont Tiepolo,
gentilhomme vénitien, contre sa patrie, et de sa fin malheureuse’. De twee verhalen
die in de Parijse editie van 1614 werden toegevoegd zijn wel door De Clerck vertaald:
‘Des barbaries estranges et inouyes d’une mere denaturee’ en ‘De la cruauté d’une
femme exercee sur son mary, de sa fin mal-heureuse, & de celle de son amoureux’. De
verhalen in de Waerachtighe gheschiedenissen van 1623 staan in dezelfde volgorde als de
teksten in de editio princeps van 1613. De twee nieuwe verhalen van 1614 werden aan
het einde toegevoegd.



27 | Titelpagina van de Waerachtighe treurige gheschiedenissen
onses tijdts, Delft 1623 (met de hand veranderd in 1633).
München, BSB, H.misc. 263 s
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In het voorwoord van ‘den oversetter tot den leser’ benadrukte hij dat in de
novellebundel droevige en treurige, maar zeker ware historiën stonden, geen
oude vertellingen of fabels. De Franse auteur Rosset had de eigennamen van de
historische personages veranderd om hun familieleden te beschermen. De personen waren ‘verkleet in dit tonneel’, maar konden de lezer evengoed als exempla
of voorbeeld dienen, net als de beschreven personen in de Tonelen van 1615 en
1617. In de verhalen werd als in een spiegel getoond ‘de ellendighe uytcomsten
ende verdiende loon der clappernye, jalousye, hovaerdye, gheyle min, onghetoomde weelde, wellust ende dierghelijcke schadelijcke ghebreecken’. Volgens
De Clerck moesten de verhalen de lezers aanzetten zich anders te gedragen en
hen aansporen tot deugdelijke en lofwaardige zaken.177
De Clerck vond het niet belangrijk om de anonimiteit van de historische
personen in de verhalen te behouden. Driemaal vermeldde hij in de inhoudsopgave om wie het verhaal in werkelijkheid ging.178 Aan de zeventien verhalen
van Rosset voegde De Clerck bovendien een achttiende verhaal toe, eveneens
zonder de namen van de hoofdrolspelers te verhullen. Het betrof het ‘jammerlyc eynde van Don Rodrigo Calderón’. Calderón was een Spaanse edelman en
politicus. Zijn macht was afhankelijk van de invloed van de hertog van Lerma,
de voornaamste minister en vertrouweling van Filips III. De val van de hertog
betekende ook het einde van Calderón. Calderón werd gearresteerd in januari
1621, beschuldigd van hekserij en moord, en ter dood gebracht in oktober van
dat jaar. In de Waerachtighe gheschiedenissen wordt Calderón neergezet als een
man die door zijn ambitie en hoogmoed ten val kwam.179 Aldus eindigde Nicolaes de Clerck zijn uitgave met een politiek actueel verhaal.
3.6 Gruwelen der ketters
In 1623 publiceerde Nicolaes de Clerck nog een tweede boekje met negatieve
exempla, in uiterlijk gelijkend op de Waerachtighe gheschiedenissen, maar nu met
illustraties in de tekst. De Grouwelen der voornaemster hooft-ketteren werd net als
de Waerachtighe gheschiedenissen uitgegeven in octavo-formaat en in opdracht van
De Clerck gedrukt door Jan Claesz van Dorp in Leiden. Op de titelpagina
stond hetzelfde vignet als op de titelpagina van de novellebundel: een door een
zeemonster bedreigd schip met de zinspreuk ‘Godt bewaert in noot’. Van Dorp
drukte ook een impressumvariant van de Grouwelen op naam van Jan de Clerck,
de zoon van Nicolaes die zich in 1622 als zelfstandig meester bij het Sint-Lucasgilde had ingeschreven. [5 28]
28 | Titelpagina van de Grouwelen der voornaemster hooft-ketteren, gedrukt door Jan van Dorp voor Nicolaes de Clerck,
1623. Amsterdam, UB, OK 62-70

177 Fol. *2r-*2v.
178 Het eerste verhaal over de droevige dood van de heer van Persien en het te
beklagen einde van zijn zoon die zijn vader wilde wreken ging over Baron de Luz
en zijn zoon. Zij werden in 1613 omgebracht door François Alexandre de Lorraine
de Guise (1589-1614). De jammerlijke dood van Lysis heeft betrekking op Louis
de Clermont, heer van Bussy d’Amboise (1549-1579) en het verhaal over de moord
op Altomont betrof Francesco Peretti, een neef van paus Sixtus V. Peretti werd
vermoord in 1581.
179 Dutch Revolt, Universiteit Leiden, personen: Calderón.
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De Grouwelen der voornaemster hooft-ketteren beschreef het leven en handelen
van zeventien aartsketters, het merendeel anabaptisten die leefden in de zestiende eeuw.180 Het werk had zijn oorsprong in een serie halffiguren van de
graveur Christoffel van Sichem I (1546-1624). Deze prenten werden vanaf 1605
als enkelblad uitgegeven in combinatie met een Nederlandstalige of Duitstalige
levensbeschrijving in boekdruk.181 [5 29] In de jaren 1608-1609 werden zeven180 Behandeld worden bisschop Arius (256-ca. 335), de profeet Mohammed
(569/71-632), Thomas Müntzer (1488/9-1525), Balthasar Hubmaier (1480?-1528),
Johannes Hut (overl. 1527), Ludwig Hetzer (1500-1529), Melchior Rinck (1494-na
1545), Melchior Hoffman (ca. 1495-1544?), Jan Matthijsz van Haarlem (overl. 1534),
Jan Beukelsz van Leiden (ca. 1509-1536), Berend Knipperdollinck (ca. 1490-1536),
Diederick Snijder (overl. 1535), Herman Schoenmaker op ’t Sant (overl. 1535), David
Joris (ca. 1501-1556), Hendrik Niclaes (1502-1580), Adam Pastor (overl. 1560/70) en
Michael Servetus (1511-1553).
181 Zie Hollstein Dutch, C. van Sichem I, nrs 32-38 en New Hollstein



29 | Christoffel van Sichem I naar Jan Cornelisz van ’t
Woudt, Portret van Jan van Leiden, 1605, gravure, 187 x 140
mm, met tekst in boekdruk. Amsterdam, Rijksmuseum,
RP-P-1937-1644
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tien van de prenten in een boek gebundeld, als serie portretten met onderschriften in het Nederlands, Duits of Latijn. De Nederlandstalige folio-uitgave
verscheen in 1608 bij Van Sichem in Amsterdam onder de titel Historische beschrijvinge ende affbeeldinge der voorneemste hooft ketteren.182 [5 30, 31]
Min of meer gelijktijdig met Van Sichem drukte Henrick van Haestens
voor de uitgever Jacob Marcus in Leiden de ‘Af-beeldinghen der voor-naemster hooft-ketteren, haer leven, leere, begin en eynde’, een tweedelig blad (300 x
770 mm) met acht ovale busteportretten boven acht kolommen tekst in boekdruk.183 [5 32] De graveur van de prenten is onbekend. Dezelfde prenten staan
in 1607 in Haestens’ Grouwelen der voornaemster hooft-ketteren, een boekje in octavo-formaat.
In 1608 maakte Haestens gebruik van een tweede serie anonieme prenten:
zeventien busteportretten in een ovalen lijst, gevat in een rechthoekig raamwerk. In de Voornaemste hooft-ketteren die haer in dese tijden so in Duytslant als oock
in dese Nederlanden opgeworpen hebben worden negen aartsketters uit deze serie
afgebeeld. [5 33] De andere prenten uit deze tweede serie komen hetzelfde jaar
voor in een Duitstalige en Latijnse uitgave van Haestens, in combinatie met de
ovale portretten van 1607.184 Opmerkelijk genoeg werden de zeventien ‘recht-

30 | Titelpagina van de Historische beschrijvinge ende
affbeeldinge der voorneemste hooft ketteren, Amsterdam 1608.
Amsterdam, UB, OM 63-1860

31 | Christoffel van Sichem I naar Jan Cornelisz van ’t
Woudt, Portret van David Joris, ets en gravure, 168 x 142
mm, met tekst in boekdruk, in: Historische beschrijvinge ende
affbeeldinge der voorneemste hooft-ketteren, Amsterdam 1608.

German, H. Aldegrever, nrs 182-183 copy c. Voor de bladen met het portret van
broeder Cornelis Adriaensz van Dordrecht zie bijvoorbeeld Kunstsammlungen
der Veste Coburg: VII,214,3 (Duitstalig, Jan Jansz, 1607) en München, Staatliche
Graphische Sammlung: 160000 D (Duitstalig, ongedateerd). Voor Jan Beukelsz
van Leiden zie Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-1937-1644 (Nederlandstalig, 1605);
Rotterdam, Atlas van Stolk: inv. nr 5488 (Nederlandstalig, 1606); Amsterdam,
Rijksmuseum: RP-P-1918-1733 (Duitstalig, 1606) en München, Staatliche Graphische
Sammlung: 43742 D (Duitstalig, Jan Jansz, 1607). Voor David Joris zie Amsterdam,
Rijksmuseum: RP-P-1907-3372 (Nederlandstalig, ongedateerd) en Amsterdam,
Rijksmuseum: RP-P-1918-1735 (Duitstalig, 1606). Voor Berend Knipperdollinck
zie Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-1918-1734 (Duitstalig, 1606). Voor Jan
Matthijsz van Haarlem zie Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-1907-3376 (Duitstalig,
ongedateerd). Voor Diederick Snijder zie Rotterdam, Atlas van Stolk: inv. nr 5487
(Nederlandstalig, ongedateerd) en München, Staatliche Graphische Sammlung:
43739 D (Duitstalig, ongedateerd). Voor Ludwig Hetzer zie Londen, British
Museum: 1927,0518.17 (Nederlandstalig, 1605) en voor Thomas Müntzer Londen,
British Museum: 1875,0710.3983 (Nederlandstalig, 1605). Vergelijk Menno Simons in
Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-1982-24 (Nederlandstalig, ongedateerd).
182 Hollstein Dutch, Van Sichem I, nrs 33-50; Van Someren 1888-1891, dl 1, pp
159-160, nrs 176 a-b en Pelc 2002, p. 253, nr 143. De Duitstalige uitgave verscheen
onder de titel Historische Beschreibüng unnd abbildünge der fürnembste Haubt-Ketzer
(Amsterdam, C. Claesz, 1608), de Latijnse uitgave als Iconia et historica descriptio
precipuorum haeresiarcharum (Arnhem, J. Jansz, 1609).
183 Münster, LWL-Museum für Kunst und Kultur: K 30-5 LM. Zie ook Rommé
2000, dl 2, pp 163-164, nr 134.
184 Van Someren 1888-1891, dl 1, pp 163-164, nrs 172 a-e. De Duitstalige editie
verscheen onder de titel Greuwel der vornahmsten Haupt-ketzeren, so wohl Wiedertauffer,
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hoekige’ portretten in deze jaren nooit in één boek gedrukt.185 De afbeeldingen
van de aartsketters waren overigens populair: hun portretten werden ook op
tegeltjes gezet.186 [5 34]

32 | Af-beeldinghen der voor-naemster hooft-ketteren, haer leven,
leere, begin en eynde, Henrick van Haestens voor Jacob Marcus, Leiden [ca. 1608], gravure en tekst in boekdruk, twee
bladen, 300 x 770 mm. Münster, LWL-Museum für Kunst
und Kultur, K 30-5 LM

Verbeterd en vermeerderd
Het werk dat Nicolaes en Jan de Clerck publiceerden, was een verbeterde en
vermeerderde editie van het boekje van Henrick van Haestens, met zeventien
portretprenten en beschrijvingen.187 Het uitgangspunt was de tekst in Haes
tens’ Nederlandstalige uitgave van 1607 met een voorrede en acht levensbeschrijvingen van aartsketters. De voorrede ‘aen den christelijcken onpartijdigen
leser’ in de Grouwelen van 1623 is een pagina-voor-pagina herdruk van de tekst in
1607. Ook de versregels die in 1607 onder de acht portretten staan, werden door
De Clerck overgenomen.188 De versregels onder de andere negen portretten in
de Grouwelen van 1623 werden vermoedelijk door De Clerck zelf geschreven, net
als de levensbeschrijvingen bij de portretten van bisschop Arius en de profeet
Mohammed. De overige zeven beschrijvingen in De Clercks uitgave van 1623
als auch andern. De Latijnse editie werd gepubliceerd met de titel Speculum anabaptistici
furoris, vivis quorundam enthysiastarum [...] iconibus [...] illustratum. Hiervan bestaat een
titeluitgave onder de naam Apocalypsis insignium aliquot haeresiarcharum.
185 Mogelijk werden de zeventien prenten in twee fasen vervaardigd. Er zijn
negen prenten met gegraveerde ornamenten in de vier hoeken van de prent en acht
prenten zonder deze versiering.
186 Rommé 2000, dl 2, pp 160-161, nr 160.
187 Van Someren 1888-1891, dl 1, p. 165, nr 172f.
188 De beschrijving van Michael Servetus volgt eveneens de uitgave van 1607 en
niet de Nederlandstalige beschrijving in de uitgave van 1608. De versregels onder het
portret van Hendrik Niclaes in de uitgave van 1608 nam De Clerck ook niet over.
Hendrik Niclaes komt niet voor in de uitgave van 1607.



33 | Portret van Jan van Leiden, gravure, 95 x 80 mm, in:
Voornaemste hooft-ketteren die haer in dese tijden so in Duytslant
als oock in dese Nederlanden opgeworpen hebben, Leiden 1608,
fol. B5v. Amsterdam, UB, OK 65-4

alrehande boucken

gaan terug op de tekst in Van Sichems’ Historische beschrijvinge van 1608.
De beschrijvingen in de uitgaven van Haestens en Van Sichem die De
Clerck overnam in zijn Grouwelen van 1623 werden verschillende keren één of
enkele alinea’s verlengd.189 Ook voegde De Clerck informatie toe over nieuwe
ketters en stromingen, volgens de titelpagina van 1623 ging het om de ‘successie van meest alle de voorschreven personagien’. De aanvullingen betreffen
Johannes Denck (ca. 1500-1527), Caspar von Schwenckfeld (1489-1561), Sebastiaen Franck (1499-1543), Obbe Philips (ca. 1500-1568), Menno Simons
(1496-1561) en de doopsgezinde stromingen van de Voetwassers en de Nieuwe Friezen.190

34 | Portretten van Jan van Leiden, Adam Pastor, Herman
Schoenmaker op ’t Sant en Jan Matthijsz van Haarlem, tegels,
elk ca. 94 x 94 mm. Otterlo, Tegelmuseum, inv. nrs 0062200625

Zeventien aartsketters
De Grouwelen der voornaemster hooft-ketteren van 1623 werd uitgegeven met zeventien portretten binnen de collatie. Nadat de tekst was gedrukt bij Jan Claesz
van Dorp in Leiden, drukte Nicolaes de Clerck de illustraties op de vellen die
vanuit de werkplaats van de boekdrukker waren aangeleverd. De Clerck gebruikte daarvoor dezelfde koperplaten als Haestens in zijn uitgaven van 1608:
de zeventien platen van aartsketters in een ovalen lijst binnen een rechthoekig
frame. [zie 5 32] De Clerck was eigenaar van deze koperplaten. In juni 1626
worden de platen als onderdeel van De Clercks nalatenschap geveild.191
Hoe het precies met de zeventien koperplaten van 1608 is gegaan, blijft onduidelijk. Vermoedelijk was De Clerck al lang vóór 1623 eigenaar van de platen.
Drie platen uit de serie werden namelijk al afgedrukt in de Historie ende het
leven van den aldermachtichsten ende victorieusten keyser Caerle de vijfde van Alfonso
Ulloa en het verzameld werk van Johannes Sleydanus.192 De Clerck verzorgde
de illustraties in deze uitgaven van 1610 en 1612. Er lijken twee mogelijkheden
te zijn. De eerste mogelijkheid is dat de zeventien platen in 1608 eigendom waren van Henrick van Haestens en dat zij kort na 1608 in handen kwamen van
Nicolaes de Clerck. De tweede, zeer interessante mogelijkheid is dat De Clerck
de platen al in 1608 in eigendom had, dat hij ze zelf had laten graveren en dat
hij betrokken was bij het illustreren van de boeken van Haestens. De Clerck
en Haestens hebben immers vaker samengewerkt. De zeventien aartsketters
zouden dan de eerste portretten in De Clercks fonds zijn en aan het begin staan
189 Voor de extra alinea’s zie fol. D7r-D7v (over Melchior Hoffman), fol. E6vE8r (over Jan Beukelsz van Leiden en Berend Knipperdollinck), fol. G7v-G8r (over
Diederick Snijder), fol. K2v-K4r (over David Joris), fol. K5v (over Hendrik Niclaes)
en fol. L3r (over Michael Servetus).
190 De korte beschrijvingen van Johannes Denck en Caspar von Schwenckfeld
volgen na het leven van Johannes Hut (fol. D1r-D1v). Sebastiaen Franck volgt na
Melchior Rinck (fol. D4v-D5r). Obbe Philips komt na Herman Sutor (fol. H5vH7v). Menno Simons, Dirck Philips, de Voetwassers en de Nieuw Friezen worden
behandeld na Michael Servetus (fol. L3r-N5v).
191 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627, 17
juni 1626: ‘seventyen hooftketteren’.
192 Thomas Müntzer, Jan Beukelsz van Leiden en Berend Knipperdollinck.
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van De Clercks specialisatie als uitgever van portretten, al is het ontwerp van
deze prenten anders dan die van de portretten die De Clerck vanaf 1610 liet graveren. Hoe dan ook, in 1623 was er ruimte voor een nieuwe editie van de Grouwelen der voornaemster hooft-ketteren en met de portretten en de negatieve exempla
paste het werk uitstekend in het fonds van Nicolaes de Clerck. De Grouwelen der
hooft-ketteren en de Waerachtighe treurige gheschiedenissen waren de laatste boeken
die De Clerck publiceerde voordat hij in september 1623 overleed.



