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4: ‘conterfeijtsels vande voortreflijcste personagien’

nicolaes de clerck specialiseerde zich vanaf 1610 als uitgever van gegraveerde portretten. Onder de koperplaten die in juni 1626 uit de boedel van
De Clerck werden geveild waren maar liefst 260 platen met ‘tronien’. Zij vertegenwoordigden drie jaar na de dood van De Clerck nog steeds een behoorlijke
waarde van 587 gulden en 3 stuivers.1
De portretten die De Clerck liet graveren van pausen, keizers, koningen,
prinsen, hertogen, militaire gezagsdragers en geloofshervormers zijn qua afmetingen (180-195 x 120-135 mm) en uitvoering redelijk uniform. Het zijn hoofdzakelijk busteportretten achter een balustrade in een ovale lijst met Latijnse
tekst, het geheel gevat in een rechthoekig raamwerk met in de ondermarge de
naam en functie van de afgebeelde persoon in het Nederlands. De prenten zijn
vooral bekend als illustraties in geschiedwerken en biografische werken. Voor
het produceren van deze boeken waren samenwerking en een goede verdeling
van taken essentieel.
In dit hoofdstuk komt Nicolaes de Clerck naar voren als een handelaar in illustraties die in opdracht van collega-boekuitgevers koperplaten liet maken - of
bestaande koperplaten bijeenbracht - om af te (laten) drukken bij de tekst op
de door de boekdrukker aangeleverde bladen of op afzonderlijke bladen zodat
ze buiten de collatie van een boek als illustraties konden worden ingebonden.
De Clerck bleef daarbij de eigenaar van de platen.
Ook de boeken met portretten die Nicolaes de Clerck zelf uitgaf, komen
in dit hoofdstuk aan bod. De tekst voor die boeken schreef Nicolaes zelf, het
drukken van de tekst besteedde hij uit, omdat hij wel een plaatpers maar geen
boekdrukpers bezat. Tot slot wil ik in dit hoofdstuk beargumenteren dat De
Clerck zijn portretten ook los aan particulieren heeft verkocht en mogelijk zelfs
voor de losse verkoop heeft laten maken. Overigens waren er ook kopieën en
navolgingen van De Clercks portretten in omloop.
Helaas zijn er geen documenten overgeleverd die betrekking hebben op de
vervaardiging van De Clercks portretten en zijn er geen documenten bekend
die iets vertellen over de financiële en praktische afspraken tussen De Clerck
en zijn collega’s. Het is ook niet bekend in welke oplagen De Clerck zijn portretten en boeken drukte. Daarover zal in dit hoofdstuk dan ook niet veel te
vinden zijn. We moeten het doen met wat de boeken en prenten ons vertellen.
Ik maakte een reconstructie van het portrettenfonds van De Clerck op basis
van de prenten waarop hij als uitgever wordt genoemd en de boeken waarin
de prenten voorkomen. Deze werken verschenen tijdens De Clercks leven en
werkzame jaren, maar ook na de verkoop van zijn koperplaten in juni 1626.2
1 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627, 17
juni 1626.
2 Voor een overzicht van alle portretten, per boek en los, zie bijlagen 3 en 4. Over
het gebruik van de koperplaten met portretten na juni 1626 zie hoofdstuk 8.
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4.1 Het begin: Isaac Jansz Canin
De eerste portretten van het hierboven beschreven type in het fonds van Nicolaes de Clerck zijn te vinden als illustraties in de Historie ende het leven van
den aldermachtichsten ende victorieusten keyser Caerle de vijfde van 1610 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,
etc. De Clerck verzorgde de illustraties in beide werken in opdracht van Isaac
Canin, boekuitgever in Dordrecht. De platen waarmee de prenten werden gedrukt, waren en bleven eigendom van De Clerck. Op de prenten stond zijn
naam als uitgever en ook ná 1610 zou Nicolaes de platen nog verschillende keren
afdrukken.

1 | Anoniem, Portret van Karel V, gravure, 193 x 129 mm, in:
Historie ende het leven van […] keyser Caerle de vijfde, 1610,
fol. K3r. Amsterdam, UB, OM 63-950

4.1.1 Alfonso Ulloa, het leven van keizer Karel V
De Historie van keyser Caerle de vijfde is een Nederlandse vertaling van het Italiaanse La vita dell’invitissimo e sacratissimo imperatore Carlo Quinto van Alfonso
Ulloa.3 Ulloa (ca. 1529-1570) was een Spanjaard die zich als jongvolwassene in
Venetië had gevestigd en werk had gevonden als klerk bij de Spaanse ambassadeur Diego Hurtado de Mendoza. Ulloa vertaalde werken van het Spaans in
het Italiaans en andersom, bewerkte Italiaanse en Spaanse teksten en schreef
een tiental nieuwe werken, waaronder dat over Karel V. Naar verluidt werd
Ulloa in 1568 ter dood veroordeeld omdat hij voor een Hebreeuws boek de
druklicentie had vervalst. Zijn straf werd omgezet in levenslang. Ulloa stierf
in de gevangenis in 1570.4 La vita verscheen voor het eerst in Venetië in 1560 en
behandelde - naast het leven van Karel V - de wereldgeschiedenis in de jaren
1500-1560, de gebeurtenissen in Oost- en West-Indië en de veroveringen van de
Spanjaarden in Amerika. In 1570 verscheen een Nederlandse vertaling van het
werk in Antwerpen, uitgegeven bij de weduwe en erfgenamen van Jan Steelsius. Deze vertaling werd in 1610 met minimale wijzigingen in de tekst opnieuw
gedrukt door drie samenwerkende uitgevers, respectievelijk Isaac Jansz Canin
in Dordrecht, Jacob Pietersz Paets in Amsterdam en Adriaen Gerritsz in Delft.
Elke uitgever kreeg een deel van de gedrukte oplage.5 Met dat doel werden drie
impressumvarianten van de titelpagina gedrukt. Uit de drie impressa en het gebruikte siermateriaal blijkt dat Canin de drukker van de tekst was.6 Canin nam
3 Clemens 1964, pp 120-121, nr 262; Muller, Cat. 1872-1875, dl 2, pp 364-365, nr 3084;
Sabin 1961-1962, dl 26, nr 97679 en Alden 1980-1997, dl 2, pp 93-94, nr 610/110-112.
4 José Solís de los Santos in Diccionario Biográfico Español, XLVIII, pp 595-598 en
Nuovo 2013, p. 243.
5 BT 4567; Clemens 1964, p. 120, nr 261. In 1570 werd de tekst uitgegeven met
een koninklijk privilege van zes jaar, verleend te Brussel op 12 maart 1567, en een
kerkelijke approbatie van Sebastianus Bear (Ulloa 1570, fol. +1v, 2F5v). De tekst van
de approbatie werd overgenomen in de uitgave van 1610. Het extract van het privilege,
een drempeldicht van Cornelis van Ghistele en een voorrede met de opdracht aan
Melchior Schetz door Peeter Beelaert, schoonzoon van de overleden Jan Steelsius,
werden niet in de uitgave van 1610 opgenomen.
6 ‘Tot Dordrecht, By Isaack Jansz Canin, Boeckdrucker op den Boom’; ‘Tot
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ook het initiatief voor de uitgave.7 Nieuw in 1610 waren de prenten. De uitgave
van 1570 was niet geïllustreerd, afgezien van een houtsnede met een portret van
Karel V op de titelpagina.
Canin heeft de uitgave van 1610 laten illustreren met een titelgravure en achttien portretten van de ‘voornaemste personagien in desen boeck gementioneert’.
Op zestien portretten (ca. 193 x 124 mm) staat de uitgeversnaam van De Clerck.
[5 1] Deze prenten werden speciaal gegraveerd voor de Historie van keyser Caerle
de vijfde. De twee overige portretten zijn kleiner in afmeting (ca. 95 x 80 mm) en
zijn onderdeel van de, in hoofdstuk 3 besproken, reeks van zeventien aartsketters. De koperplaten voor die serie had De Clerck omstreeks 1608 voor Henrick
van Haestens in Leiden laten maken of kort na 1608 van Haestens verworven.
Alle portretten in de Historie van keyser Caerle de vijfde werden binnen de collatie
gedrukt. Ik vermoed dat de met tekst bedrukte vellen daarvoor van Canin in
Dordrecht naar De Clerck in Delft werden gebracht. Canin had - voor zover
bekend - geen plaatpers.
Net als de zestien portretprenten werd de gravure voor de titelpagina (350
x 485 mm) speciaal vervaardigd voor de Historie van keyser Caerle de vijfde. Op
de gravure staat rechtsonder het monogram van de Leidse goudsmid-graveur
Bartholomeus Dolendo (ca. 1571-1626). [5 2] Dolendo graveerde al in 1599 verschillende titelpagina’s voor Isaac Canin.8 Dolendo en De Clerck kenden elkaar
ook. Beiden waren in 1600-1601 betrokken bij de productie van een grote ‘caerte’ met de stamboom van het huis Nassau en voorstellingen van de militaire
overwinningen die het Staatse leger behaalde onder leiding van Maurits van
Nassau in de jaren 1590-1600.9 De gravure voor de titelpagina van de Historie
van keyser Caerle de vijfde diende ter omlijsting van de titel in boekdruk. In de
bovenrand is de keizerskroning van Karel V door paus Clemens VII afgebeeld.
In de onderrand houdt Karel de V zijn ‘tegenstanders’ met teugels in bedwang:
links van hem de Turkse vorst, de paus en de Franse koning; rechts van hem
drie protestantse rijksvorsten: de hertogen van Kleef en Saksen en de landgraaf van Hessen. Dit tafereel is gebaseerd op de eerste prent in een serie van
twaalf gravures over de overwinningen van Karel V, vervaardigd door Dirck
Volckertsz Coornhert naar het ontwerp van Maarten van Heemskerck. [5 3]
Die serie werd voor het eerst uitgegeven bij Hieronymus Cock in Antwerpen
in 1555/56.10 De Zuilen van Hercules die op de prent van Coornhert zijn afgeAmstelredam, Voor Jacob Pietersz Paets, Boecvercooper int vergulden A.B.C.’ en
‘Tot Delff, By Adriaen Geerithsz[!], Boecvercooper aen de Corenmerct int vergult
Testament’.
7 Zie fol. π2r-π2v: ‘Den drucker tot den leser’.
8 Zie Francesco Guicciardini, De oorlogen van Italien, 1599; Oswaldus Gabelhouer,
The boock of physicke, 1599 en Andreas Demetrius, Der Griecken opganck ende onderganck,
1599.
9 Zie hoofdstuk 5.2.
10 New Hollstein Dutch, M. van Heemskerck, nr 524; Van Grieken e.a. 2013, pp
318-323, nr 88.1. Zie over deze serie prenten ook Rosier 1990. Cock gaf de prenten
opnieuw uit in 1558 en 1563, daarna werden de prenten uitgegeven door zijn weduwe,



2 | Bartholomeus Dolendo, Titelpagina, gravure, 350 x 485
mm, Historie ende het leven van den aldermachtichsten ende
victorieusten keyser Caerle de vijfde, 1610. Amsterdam, UB,
OM 63-950

3 | Dirck Coornhert naar Maarten van Heemskerck, Keizer
Karel V omgeven door zijn overwonnen tegenstanders, ets en
gravure, 154 x 225 mm, nr 1 uit de serie Overwinningen van
Karel V, 1555 /56. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1936141
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beeld, zijn ook op de titelprent van 1610 verwerkt. De zuilen stonden symbool
voor de bergen aan weerszijden van de Straat van Gibraltar. Zij zouden hun
bestaan aan Hercules te danken hebben. De straat van Gibraltar werd na de
ontdekking van Amerika gezien als de opening naar de Nieuwe Wereld. De
zuilen met het devies ‘Plus Oultre’ (‘steeds verder’) verwijzen naar de koloniale
expansie onder Karel V.
4.1.2 Emanuel van Meteren, Tweede deel van de commentarien
Nicolaes de Clerck verzorgde ook de illustraties in het Tweede deel van de com
mentarien ofte memorien van den Nederlantsen staet, handel, oorloghen ende gheschie
denissen van onsen tyden, etc., een folio-uitgave van ‘boek’ 20 (we zouden het nu
hoofdstuk 20 noemen) tot en met boek 31 van het geschiedwerk van Emanuel
van Meteren. Het werk van Van Meteren handelde over de gebeurtenissen vanaf het bewind van Filips II, de opstand tegen Spanje in de Nederlanden en de
vestiging van de Republiek. Het was het eerste werk waarin deze periode zo
uitvoerig werd beschreven. Het werk kent een complexe geschiedenis die ik
hier - gezien het belang van dit werk voor de portretten van De Clerck - eerst
kort zal toelichten.11
Emanuel van Meteren (1535-1612), geboren te Antwerpen, was vanaf 1583 consul van de Nederlandse kooplieden in Londen. Hij schreef zijn geschiedwerk
na aanmoediging van zijn neef, de cartograaf Abraham Ortelius (1527-1598).
De documentatie die Van Meteren door de jaren heen bijeenbracht over de
geschiedenis van de Nederlanden en de daaruit samengestelde ‘memorien’ zouden bedoeld zijn geweest als bouwstof voor een welgeoefende geschiedschrijver,
maar in of vóór 1586 stuurde Van Meteren een afschrift van zijn manuscript
naar de firma Hogenberg in Keulen. Hogenberg was bekend als producent van
nieuwsprenten. Die prenten circuleerden in losse series, maar Hogenberg was
ook geïnteresseerd in teksten die hij in combinatie met zijn prenten kon publiceren. In Duitsland verschenen een Duitstalige uitgave van het werk van Van
Meteren in twee delen (1593, 1596), een Duitstalige uitgave in één deel (1596)
en een Latijnse uitgave (1598). Van Meteren distantieerde zich van deze edities.
Hij bekritiseerde de manier waarop er met zijn tekst was omgesprongen en
Philips Galle (tussen 1600 en 1612), Carel de Mallery (tussen 1612 en 1635) en
Johannes Boel (tussen 1635 en 1640).
11 Zie over deze geschiedenis de voorwoorden van Emanuel van Meteren bij
de verschillende edities van zijn geschiedwerk, met name die bij de uitgaven van
1599, 1608, 1610 en 1614 en de studies van Dodt van Flensburg 1841-1842; Dodt van
Flensburg 1846, pp 360-361; Mulder Bosgoed 1873; Fruin 1866; Fruin 1875; Fruin 1888
(opnieuw verschenen in Fruin 1903); Van Someren 1888-1891, dl 1, nrs 17-36; Van
Someren 1895; Van Someren 1906; Verduyn 1926; Sneller 1935; Vermaseren 1944;
Brummel 1968; Brummel 1972 (gedeeltelijk herdrukt in Brummel 1981); Brummel
1975; Janssen 1985; Van der Heijden 1986; Waterbolk 1990; Simoni 1996; Gerritsen
2000; Forum, Cat. 2002, pp 189-192; Van Delft 2008-2009; Van Delft 2009; Vlessing
& Vuijsje 2009; Tanis 2011 en Van der Steen 2011. Belangrijke bronnenuitgaven zijn
bovendien de Resolutiën a-b; Reitsma & Van Veen 1892-1899 en Knuttel 1908-1916.
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hekelde de toevoegingen die zonder zijn toestemming waren gedrukt.
De eerste Nederlandse uitgave van het geschiedwerk van Emanuel van Meteren verscheen in 1599 op initiatief van De Clercks Delftse collega, de uitgever
Jacob Vennecool. De Staten-Generaal hadden Vennecool in 1597 een achtjarig
privilege voor dit werk verleend, op voorwaarde dat de tekst zou worden nagekeken op onjuistheden. Met tegenzin, maar om te voorkomen dat de drukker
een vertaling van de Duitse edities als kopij zou gaan gebruiken, stelde Van
Meteren zijn oorspronkelijke tekst ter beschikking. De uitgave van Vennecool
omvatte uiteindelijk negentien hoofdstukken die de contemporaine geschiedenis behandelden tot en met het jaar 1598. Gedurende de voorbereiding van de
uitgave hadden Van Meteren en Vennecool over allerlei zaken onenigheid, over
het privilege dat Van Meteren liever ‘secreet wilde houden’ omdat het zijn werk
een zweem van partijdigheid gaf, over het honorarium van de auteur en mogelijk ook over de titel van het werk omdat Van Meteren wilde benadrukken dat
zijn werk slechts ‘memorien’ waren, geschreven ten dienste van een latere geschiedschrijver. De auteur en uitgever hadden ook onenigheid over de inhoud
van het boek, aangezien Vennecool niet kon blijven wachten op alle veranderingen die Van Meteren voortdurend wilde doorvoeren terwijl Vennecool, volgens
Van Meteren, niet door hem geautoriseerde wijzigingen in de tekst aanbracht.12
De relatie tussen auteur en uitgever zal er niet beter op zijn geworden toen
de Staten-Generaal de opdracht van het werk door Van Meteren weigerden
te aanvaarden of te belonen. In plaats daarvan werd de uitgave van Vennecool
door de Staten-Generaal verboden. De gedrukte exemplaren werden bij de
drukker in beslag genomen. Er waren klachten over de inhoud van het boek en
het zonder toestemming verruimen van het privilege door uitgever Vennecool.
Van Meteren zou een aantal mensen in hun goede naam hebben aangetast, foute informatie geven en gegevens hebben gepubliceerd die men liever niet in de
openbaarheid zag. Het privilege dat de Staten-Generaal afgaven had bovendien
betrekking op de eerst achttien hoofdstukken van Van Meteren en niet op een
negentiende hoofdstuk. Vennecool had het privilege in zijn uitgave afgedrukt
en de tekst zonder toestemming aangepast.
Opmerkelijk genoeg werden na een half jaar de bij Vennecool in beslag genomen exemplaren van het werk vrijgegeven, op voorwaarde dat die boeken alleen
in het buitenland zouden worden verkocht. Bovendien drukte Vennecool in
1599 nog een tweede editie van de Belgische ofte Nederlantsche historie, van onsen
tijden. In 1605 volgde - ondanks de bezwaren - zelfs nog een derde druk.
Ondertussen had Emanuel van Meteren zijn tekst aangepast en aangevuld
met het doel het werk zelf uit te geven. De auteur had daartoe de regering en
zijn criticasters verzocht om de fouten en problemen in zijn werk aan te wijzen,
12 Zie hierover met name Brummel 1972, pp 91-116. Van Meteren schreef op fol.
(*)3v in zijn voorwoord in de uitgave van 1599 dat de drukker hem zo had ‘verhaest
datter noch vele verscheyden notable dingen, verbreedingen en verbeteringen
nagelaten zijn, also oock correctie int drucken’. Voor de veranderingen die Vennecool
zonder medeweten van de auteur in de tekst zou hebben aangebracht zie Van
Meteren 1608, fol. *3v.
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maar hij was zeker niet van plan de tekst opnieuw door de Staten te laten beoordelen en aanpassen. Aan de gang van zaken in 1599 had hij een slechte herinnering. Door de censuur én het privilege van de Staten-Generaal was zijn werk
naar eigen zeggen partijdig en niet neutraal. Op initiatief van Van Meteren
verschenen er twee uitgaven met het fictieve adres: ‘Ghedruckt op Schotlant
buyten Danswijck, by Hermes van Loven, voor den autheur’.13 Beide werken
werden gedrukt in folio-formaat.14 De eerste uitgave - met de titel Commentarien
ofte memorien vanden Nederlandtschen staet, handel, oorloghen ende gheschiedenissen
van onsen tyden - liep tot en met boek 28. Deze ‘uitgave van 1608’ verscheen met
verschillende aanhangsels, volgens de colofons gedrukt in 1609 of 1610. Zij zetten de geschiedenis voort tot respectievelijk september 1608 en april 1609. De
tweede voor de auteur gedrukte uitgave was het Tweede deel van de commentarien
ofte memorien met de boeken 20 tot en met 31. Dit Tweede deel werd gepubliceerd
als vervolg op de uitgaven van Jacob Vennecool.15 Van Meteren liet later weten dat het Tweede deel in Dordrecht was gedrukt.16 Dat wordt bevestigd door
het gebruikte siermateriaal van Isaac Jansz Canin.17 Het Tweede deel verscheen
13 Het adres ‘Schotlant buyten Danswijck’ werd vaker gebruikt; zie de STCN.
Danzig had een grote gemeenschap van Vlaamse doopsgezinde vluchtelingen. Zij
leefden in een voorstad genaamd ‘Schotlant’.
14 De twee folio-uitgaven gedrukt voor Van Meteren moeten worden
onderscheiden van de Nederlandstalige piratenedities in kwarto-formaat (1609, 16111612). Dat de folio-uitgaven en niet de kwarto-uitgaven de door Van Meteren erkende
edities van zijn werk waren, schreef Van Meteren op fol. O3r in het Tweede deel van de
commentarien ofte memorien: ‘ het sal den leser believen ditte voor mijn eyghen werck te
achten, ende geen andere die in quarto gedruckt zijn, also die t’onrechte mijnen naem
op haer boecken gestelt hebben, als inde voorreden tot den leser verhaelt is ’.
15 Van Meteren schreef in het voorwoord van het Tweede deel, op fol. *5r: ‘Wy
hebben de oorsaken vant schryven onser Comentarien[!], als een ontwerpsel
van Nederlantse Historie, voor desen verhaelt, sints heeft mynen drucker goet
ghevonden, dit tweede deel alleen te drucken, beginnende waer Jacob Jansen
Vennecool afliet, om de lesers te gerieven die zijnen boeck hadden, ende beghint
aent xx boeck, daer toe wy nu vanden gestuckten appendicx, een vermeerderinge,
met sints gepasseert is tot dit jaer 1610 in dry boecken by ghevoecht hebben, den
leser tot dienste’. Het gaat om de boeken 20 t/m 28 die Van Meteren al in de ‘uitgave
van 1608’ had laten opnemen. De boeken 29 t/m 31 in het Tweede deel (fol. 2D-N8
2O-P6) waren een bewerking van de twee appendices bij de ‘uitgave van 1608’, met
een uitbreiding tot en met maart 1610. De laatste hoofdstukken van het Tweede deel
werden zo gezet en opgemaakt dat de tekst - indien gedrukt op ander papier - ook
als nieuw vervolg achter de ‘uitgave van 1608’ kon worden toegevoegd; zie hierover
Gerritsen 2000, pp 45, 48-50.
16 Van Meteren 1614, fol. *3v: ‘Daer naer is met onsen believen ende
vermeerderinghe t’selve ghedruckt tot Amsterdam [de folio-uitgave 1608], ende
eyndelick mede tot Dordrecht [het Tweede deel]’.
17 Gerritsen 2000, p. 48. De initialen A en W (fol. V8v, 2D7 en 3H5) komen
met dezelfde beschadigingen voor in Biblia. Dat is: de Gantsche Heylighe Schriftuere.
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4 | Anoniem, Titelpagina, gravure, 282 x 174 mm, Tweede
deel van de commentarien ofte memorien, [1610]. Amsterdam,
UB, OG 63-7511

zonder jaartal op de titelpagina, maar moet nog in 1610 of begin 1611 zijn gepubliceerd. Het voorwoord is gedagtekend februari 1610 en de tekst beschrijft de
gebeurtenissen in de Republiek tot en met maart 1610.

Dordrecht 1612 (Amsterdam, UB: KF 62-2017).



conterfeijtsels vande voortreflijcste personagien

5 | Anoniem, Ware afbeeldinge der H. Ambassadeurs ende
Gecomitteerde[n] tot het Bestant, gravure, 265 x 335 mm, in:
Tweede deel van de commentarien ofte memorien, [1610]. Amsterdam, UB, OG 63-7511

De prenten in het Tweede deel
Voor de Commentarien ofte memorien vanden Nederlandtschen staet, handel, oorlo
ghen ende gheschiedenissen van onsen tyden (de ‘uitgave van 1608’) liet Emanuel van
Meteren, vermoedelijk voor eigen rekening, een titelprent en een auteursportret maken. In het Tweede deel van de commentarien ofte memorien werden beide
koperplaten van de auteur nog eens afgedrukt. De anonieme titelprent (282 x
174 mm) verbeeldt in acht taferelen de inhoud van het boek. [5 4] Bovenaan
troont Belgica in weelde en voorspoed, met de personificaties van Geloof en
Gerechtigheid aan haar voeten. Twee naderende soldaten veroorzaken onrust
en rechts in de schaduw zijn ook de figuren Haat en Nijd afgebeeld. In de scène
onderaan sluiten Albert van Oostenrijk en Maurits van Nassau het Twaalfjarig
Bestand. Zij overhandigen Belgica een vredestak. De zes overige voorstellingen tonen: de invoering van de Spaanse inquisitie (ii); de aanbieding van het
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smeekschrift der edelen aan Margaretha van Parma (iii); de Beeldenstorm (iv);
het vervolgen en straffen van ketters en de onthoofding van Egmont en Horne
(v); de invoering van de Tiende Penning van Alva (vi) en de ondertekening van
het Plakkaat van Verlatinghe (vii). Het portret van de auteur (268 x 170 mm)
werd vervaardigd door de Amsterdamse graveur Robert de Baudous (ca. 1575na 1659) en toont Van Meteren op 73-jarige leeftijd.18
Naast de titelprent en het auteursportret werden in het Tweede deel van de com
mentarien ofte memorien acht portretten opgenomen waarop Nicolaes de Clerck
als uitgever wordt genoemd. Het gaat om portretten van koning Filips III van
Spanje, landvoogd Albert van Oostenrijk en zijn vrouw Isabella Clara Eugenia, legeraanvoerder Francesco de Mendoza, de Engelse graaf Robert Devereux
(Essex), de Franse maarschalk en admiraal Charles de Gontaut-Biron, koning
Jacobus VI van Schotland en zeevaarder Jacob van Heemskerk. In tegenstelling
tot de portretten in de Historie van keyser Caerle de vijfde werden deze prenten afzonderlijk gedrukt en buiten de collatie ingebonden. De Clerck maakte afdrukken van de koperplaten en leverde deze afdrukken aan Canin die de prenten
met de tekst combineerde. De ‘memorie om de figueren te stellen’ aan het eind
van het register in het Tweede deel vertelde de binder waar de portretten moesten
worden geplaatst. Het opnemen van prenten buiten de collatie was de snelste
en eenvoudigste manier om boekdruk en prenten in diepdruk samen te voegen.
De zetter van de tekst hoefde geen rekening te houden met de plaats van de
prenten. Anders dan bij de Historie van keyser Caerle de vijfde had Canin bij het
Tweede deel te maken met een nog levende auteur. Van Meteren had een sterke
neiging zijn teksten op het laatste moment te wijzigen en uit te breiden. Voor
een boekdrukker waren dergelijke aanpassingen van de tekst al lastig genoeg.
Nicolaes de Clerck leverde voor elk exemplaar van het Tweede deel van de com
mentarien ofte memorien ook een dubbelbladige prent met de titel Ware afbeeldinge
der H. Ambassadeurs ende Gecomitteerde[n] tot het Bestant.19 [5 5] Op deze gravure
zijn in drie rijen van zes de afgevaardigden afgebeeld die aanwezig waren bij de
bestandsbesprekingen die vanaf 1607 tot 1609 in Den Haag gaande waren tussen de Republiek en Spanje. De eerste portretten tonen de vertegenwoordigers
van de Spaanse kroon. Daarna volgen de ambassadeurs van Frankrijk en Engeland en de vertegenwoordigers van de Republiek.20 De graveur van de prent is
onbekend. De betreffende koperplaat was in het bezit van De Clerck. De plaat
wordt omschreven in een notarieel document betreffende zijn nalatenschap als
‘den plaet bestaende vande trongien vande treves maeckers’.21 Het is niet duide18 Hollstein Dutch, R. de Baudous, nr 76.
19 Van Someren 1888-1891, dl 1, p. 170, nr 179; AvS 1217; FM 1251.
20 Van linksboven naar rechtsonder: Ambrogio Spinola, Juan de Mancicidor,
Jean Grusset Richardot, Jan Neyen, Lodewijk Verreyken, Pierre Jeannin, Elie de la
Place, Richard Spencer, Ralph Winwood, Willem Lodewijk van Nassau, Cornelis van
Gendt, Walraven III van Brederode, Johan van Oldenbarnevelt, Jacques de Maldere,
Gerard van Renesse, Johan Sloet, Gellius Hillema en Abel Coenders van Helpen.
21 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627, 17
juni 1626. Vergelijk de titel ‘Treves-maeckers’ genoemd in de ‘memorie om de figueren
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lijk of de prent speciaal voor het Tweede deel werd gemaakt of dat zij eerder als
zelfstandige prent was uitgegeven.22 De prent kon ook op zichzelf staan, zonder
de context van een boek.
4.1.3 In samenhang uitgegeven
Het is niet bekend in welke volgorde Isaac Jansz Canin de Historie van keyser
Caerle de vijfde en het Tweede deel van de commentarien ofte memorien publiceerde.23
De Historie en het Tweede deel verschenen wel in samenhang met elkaar. Canin
schreef in zijn inleiding bij de Historie dat de eerdere Nederlandstalige uitgave
van dit werk - verschenen in Antwerpen in 1570 - niet meer te krijgen was. Hij
had besloten het werk te herdrukken omdat het een geschikte inleiding was op
de eerste negentien boeken van het geschiedwerk van Emanuel van Meteren.
Die beschreven hoofdzakelijk de regeerperiode van Filips II, de zoon van Karel V.24 Canin probeerde te profiteren van alle aandacht die het boek van Van
Meteren in de Republiek had gekregen en nog kreeg. Het werk was actueel en
de ophef over de uitgaven van vooral Vennecool moet het lezerspubliek hebben
geprikkeld. Terwijl de Historie van keyser Caerle de vijfde als inleiding op Van Meterens (Memorien der) Belgische ofte Nederlantsche historie kan worden beschouwd,
diende het Tweede deel van de commentarien ofte memorien als een geautoriseerd
vervolg op de eerste negentien hoofdstukken van dit werk. Het Tweede deel handelde hoofdzakelijk over de regeerperiode van Filips III van Spanje.
te stellen’ op fol. 2P6r in het Tweede deel.
22 Vergelijk de serie van veertig vredestichters van Hendrick Hondius,
gepubliceerd in Den Haag in 1608 onder de titel Belgiae Pacificatorum vera delineatio /
Pourtraicture vraye des Pacificateurs des Pays bas / Ware afbeeldingen vande Vredemakers der
Nederlanden en in 1618, in combinatie met een tekst over het Bestand van Dominicus
Baudius in boekdruk, als Novae et ad vivum expressae icones Belgi pacificatorum,
Amsterdam, J. Janssonius; New Hollstein Dutch, H. Hondius, nrs 116-155.
23 De portretten in het Tweede deel zijn mogelijk eerder vervaardigd dan die in de
Historie. Ondanks de uniforme uitvoering van de prenten is er een ontwikkeling te
bespeuren bij de prenten uitgegeven door Nicolaes de Clerck. Zo hebben de prenten
in het Tweede deel en de Historie een smallere balustrade. Het grootste verschil
tussen de prenten in het Tweede deel en die in de Historie is het aantal versregels in de
ondermarge. Daar waar de prenten in het Tweede deel drie tot vijf regels tekst in de
ondermarge hebben, staan op de prenten in de Historie twee tot drie regels tekst. De
beschrijving in de ondermarge wordt in latere jaren eerder korter dan langer.
24 Ulloa 1610, fol. π2v ‘Den drucker tot den leser’: ‘Dit boeck eertijds
t’Hantwerpen gedruckt zijnde is weynich te becomen geweest, ende also my
geen boeck bekent en is, dat beter dient tot aenleydinghe van de Historie vande
Nederlantsche Geschiedenissen van Emanuel van Meteren, nu soo seer bekent ende
vermaert, als de ghene die niet alleenlick en vervolcht met de gheschiedenissen ende
daden van Phillipus de tweede, sone vanden keyser Carel hoochloffelicker memorien,
maer oock continueert int beschrijven vande merckelijcxste dingen die over al de
werelt geschiet zijn ende noch geschieden, bysonder inde Oost ende West-Indyen, so
hebbe ic goet gedocht tselve weder u.l. door den druck ghemeyn te maken.’
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De strategie om de Historie van keyser Caerle de vijfde te presenteren als inleiding op Van Meteren kan hebben meegespeeld in de keuze om het werk met
portretten te illustreren. Het geschiedwerk van Van Meteren had wat dat betreft een traditie. Vanaf de eerste uitgaven werden de belangrijkste personen uit
de geschiedenis afgebeeld.25 Met portretten van De Clerck in zowel het Tweede
deel als de Historie werd de samenhang tussen beide werken benadrukt. Die samenhang komt ook naar voren in het formaat van beide werken, de lay-out van
de tekst en het gebruikte typografische materiaal. Ook enkele tekstuele aanpassingen in de Historie van keyser Caerle de vijfde van 1610 zijn op deze manier
te verklaren. Canin schreef op de titelpagina en in zijn inleiding van de Historie
dat hij het gebruiksgemak ten opzichte van de Antwerpse uitgave van 1570 had
verbeterd door notities en jaartallen in de marge van de tekst toe te voegen en
een nieuw register te vervaardigen. Zo kreeg de lezer dezelfde hulpmiddelen
aangereikt als in het Tweede deel van Emanuel van Meteren.
Waarom Isaac Jansz Canin juist bij Nicolaes de Clerck de opdracht neerlegde
om de prenten in zijn beide boekuitgaven te verzorgen, is niet bekend. Het waren de eerste boeken waarvoor De Clerck in opdracht van een collega-uitgever
de illustraties regelde, tenzij hij eerder betrokken was bij het illustreren van
enkele uitgaven van Henrick van Haestens.26 Het is ook niet uitgesloten dat
Nicolaes al eens enkele portretten als zelfstandige prenten had uitgebracht.27
De opdracht van Canin was voor de De Clerck in ieder geval een belangrijke
stap in zijn carrière als portretuitgever en handelaar in illustraties.
4.2 Een eerste vervolg: Johannes Sleydanus
De meeste portretprenten van Nicolaes de Clerck in Alfonso Ulloa’s Historie
van keyser Caerle de vijfde komen in 1612 voor als illustraties in het verzameld
werk van de geschiedschrijver en diplomaat Johannes Philips Sleydanus (15061556), en dan vooral als afbeeldingen bij Den stant der religie ende gemeijne welvaert
onder keyser Carel de V.
Het verzameld werk van Johannes Sleydanus werd in drie delen gedrukt,
elk deel met een eigen foliëring en register: 1) De vier monarchien; 2a) Den stant
der religie ende gemeijne welvaert onder keyser Carel de V; 2b) II Oratien en 3) IIII
Boecken des vermaerden historie schrijvers Froissart.28 Deel twee wordt voorafgegaan
door een typografische titelpagina met in het impressum de namen van Nicolaes de Clerck en de Rotterdamse uitgever Gillis Pietersz. Deel drie heeft een
typografische titelpagina met onderaan de naam van de Rotterdamse uitgever
en Frans schoolmeester Abraham Migoen. Volgens de beide typografische titelpagina’s verschenen deel twee en drie in 1611. Het eerste deel met de Vier
monarchien werd mogelijk als laatste gedrukt, waarna de delen werden samengevoegd en het geheel werd voorzien van een gegraveerde titelpagina met in het
impressum de namen van alle drie de uitgevers en het jaartal 1612. Volgens het
25
26
27
28

Zie paragraaf 4.3.1.
Zie hoofdstuk 3.1.3 en 3.6.
Zie paragraaf 4.8.2.
Van der Vekene 1996, nrs A/d 001, C/d 001, D/d 008, E/d 007.
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gebruikte siermateriaal werd de tekst van de gehele uitgave gedrukt bij Matthijs
Bastiaensz in Rotterdam.29
Net als de Historie van keyser Caerle de vijfde van Alfonso Ulloa waren de teksten in het verzameld werk van Johannes Sleydanus eerder in het Nederlands
gepubliceerd, met uitzondering van de II Oratien. Nicolaes de Clerck, Gillis Pietersz en Abraham Migoen gebruikten voor hun boek zoveel mogelijk bestaande
vertalingen. Het formaat van hun boek, de keuze van de teksten die moesten
worden opgenomen en allerlei tekstuele aanvullingen en verbeteringen, baseerden de uitgevers op eerder verschenen Franstalige en Hoogduitse drukken van
Sleydanus’ werk.
De laatste tekst in het verzameld werk had Sleydanus als eerste geschreven.30
Deze tekst was een samenvatting en bewerking van het werk van de Franse
historieschrijver Jean Froissart (ca. 1337-na 1404). Froissart schreef op patriottische wijze over de hergeboorte van Frankrijk na de Honderdjarige Oorlog.
Sleydanus’ bewerking verscheen in het Latijn in 1537 onder de titel Frossardi,
nobilissimi scriptoris gallici, historiarum opus omne, iam primum et breviter collectum et
latino sermone redditum. De auteur had zijn bewerking opgedragen aan kardinaal
Jean du Bellay (1498-1562) bij wie hij vanaf 1536 in Parijs in dienst was. Bellay
was een belangrijke figuur tijdens de Franse Reformatie. Hij probeerde een verbond te sluiten met de Duitse protestanten, tegen keizer Karel V. De tekst van
Sleydanus was in 1587 uit het Latijn in het Nederlands vertaald door Adolphus
Tectander Venator (ca. 1569-1618).31 Het verzameld werk van 1612 maakte ge29 Op de typografische titelpagina van deel drie staat overigens dat de tekst werd
‘ghedruckt ten huyse van Abraham Migoen’. Migoen en Bastiaensz kenden elkaar
goed, zowel op persoonlijk als op zakelijk gebied; zie Briels 1974, p. 168 en de STCN.
Voor het drukkersmerk van Bastiaensz op beide typografische titelpagina’s zie Van
Huisstede & Brandhorst 1999, nrs 332, 1032 en Weder-antwoorde Francisci Lansbergii,
1610 (Amsterdam, UB: K 61-6026); Desiderius Erasmus, Een schoon tractaet vande
eendrachtigheydt der kercken, 1616 (Amsterdam, UB: Pfl. A t 14) en Desiderius Eramus,
De maniere om Godt te bidden, 1616 (Gent, UB: BIB.MEUL.001464). Vergelijk ook
het siermateriaal in de volgende uitgaven van Bastiaensz: Franciscus Lansbergen,
Ghespreck, over de leere, vande transubstantiatie, 1609 (Amsterdam, UB: O 93-14);
Copie. Van sekeren brief eertijts gheschreeven van Iacobo Arminio aen Gellium Snecanum,
[1610] (Amsterdam, UB: Pfl. V 15a); Petrus Cupus, Aenwysinghe vande onbehoorlicke
wyse van doen, 1610 (Amsterdam, UB: O 77-738); Klare belijdinghe des gheloofs vande
roomsche catholijcken, 1610 (Den Haag, KB: KW Pflt 1792); Desiderius Erasmus,
Vanden vrijen-wille teghen Lutherum, 1612 (Amsterdam, UB: Pfl. A g 1); Voorlooper. Over
Adriani Smoutij Schriftuerlyck jae, [1613] (Amsterdam, UB: Pfl. A k 4) en Nicolaas
Grevinchoven, Theologische verhandelinghe over twee poincten, 1615 (Amsterdam, UB: Pfl.
A p 7).
30 Over het leven en werk van Sleydanus zie Kess 2008, met name pp 17, 23-25,
27-31, 35-38, 71-82, 83-86.
31 De vertaling van 1587 verscheen in Leiden bij Jan Paedts Jacobsz en Jan
Bouwensz. Voor Adolphus Venator of Adolf de Jager zie J.H. Rombach in BLNP, dl
2, pp 433-434.
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bruik van deze vertaling.32
De twee oraties van Sleydanus waren oorspronkelijk in het Duits geschreven
in 1541 en 1544 en getiteld: Ain beschaidner historischer unschmählicher Bericht an
alle Churfürsten, Fürsten und Stennde des Reichs en Oration an Keiserliche Maiestat,
Von dem das der jetzige Religionshandel kein menschlich sonder Gottes werck und wun
derthat sei. In augustus 1544 verscheen een op enkele punten verbeterde Latijnse
vertaling van beide teksten: Joannis Sleydani orationes duae. De eerste oratie behandelde de relatie tussen de keizer en de paus en hun rol in staat en religie.
De tekst riep op tot strijd tegen de tot antichrist vervallen paus en de Turken.
De heersers moesten hun plichten als Christelijke vorsten vervullen. De tweede
redevoering moest Karel V aan zijn plichten als keizer herinneren en hem het
machtsstreven van de paus duidelijk maken. Beide oraties werden in 1612 voor
het eerst uitgegeven in de Nederlandse taal.
De Stant der religie onder keyser Carel de V is verreweg de langste tekst in het
verzameld werk van 1612 en ook het belangrijkste in het oeuvre van Sleydanus. De tekst was het resultaat van Sleydanus’ werk als geschiedschrijver van de
Duitse protestanten. Sleydanus was daartoe aangesteld door de Liga van Schmalkalden, een verbond van Duitse protestantse vorsten en steden, vernoemd
naar het plaatsje waar dat verbond in 1531 was gesloten. Zijn De statu religionis
et reipublicae, Carolo Quinto, Caesare, commentarii verscheen in april 1555, na het
uiteenvallen van de Liga. Het werk, opgedragen aan de lutheraan August van
Saxen (1526-1586), beschreef de geschiedenis van de Reformatie in Europa in
de periode 1517 tot 1555, voornamelijk in Duitsland en veelal met betrekking
tot het lutheranisme. Ondanks de kritiek van zowel katholieke als protestantse
zijde werd de tekst vele malen herdrukt en vertaald.33 De katholieken verboden
het werk van Sleydanus. Zijn naam en werk verschenen op de Index. De protestanten distantieerden zich van de tekst van Sleydanus omdat steden en staten
zich op het moment van publicatie hadden verzameld in Augsburg om de religieuze controverses tot bedaren te brengen. Het werk van Sleydanus leidde tot
beroering tijdens de onderhandelingen. Na de godsdienstvrede van Augsburg
en de dood van Johannes Sleydanus in 1556 zwakte de kritiek van protestantse
zijde af. In 1558 werd uit Sleydanus’ nagelaten aantekeningen nog een nieuw
hoofdstuk (boek 26) voor zijn werk samengesteld. De Nederlandse uitgevers
volgden voor het verzameld werk van 1612 - volgens de typografische titelpagina
- de Nederlandse vertaling uit het Latijn van Walter Deelen (ca. 1500-ca. 1563),
voor het eerst gepubliceerd in Emden in 1558, toen nog zonder 26e hoofdstuk.34
De vertaling van dit laatste hoofdstuk werd toegevoegd in 1584, en ook in 1612.35
32 Sleydanus 1612, fol. a1r: ‘overghestelt door Ad. V.N.A.’; Van Doorninck 1970, p. 8.
33 Kess 2008, pp 71-82.
34 Van der Vekene 1996, nr E/d 001. Over Walter Deelen zie J. Trapman in BLNP,
dl 3, pp 90-91.
35 Van deze editie van 1584 zijn vier impressumvarianten bekend: 1) Leiden, Jan
Paedts Jacobsz en Jan Bouwensz; 2) Delft, Aelbrecht Hendricksz; 3) Antwerpen,
Ghijsbrecht Gheens d.J. en 3) Antwerpen, Arnout Coninx; zie de STCN en Van der
Vekene 1996, nrs E/d 002 t/m E/d 005.
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De eerste tekst in het verzameld werk van 1612 had Sleydanus als laatste geschreven en was ook vele malen in verschillende talen gedrukt. De quator summis
imperiis verscheen voor het eerst in juni 1556 en was opgedragen aan de jonge
Eberhard von Württemberg, zoon van Christoph von Württemberg (15151568). Het werk beschreef de wereldgeschiedenis, achtereenvolgens de geschiedenis van het Babylonische, Perzische, Griekse en Romeinse rijk. Sleydanus
behandelde het Heilige Roomse Rijk der Duitse natie als voortzetting van het
Romeinse rijk. De auteur was van mening dat het in de bijbel aangekondigde
apocalyptische einde van de wereld nabij was. Sleydanus wees op het zwakke
Rooms-Duitse keizerrijk, de aanvallen van de Turken, het corrupte pausdom,
de religieuze onrust en de vele stormen en overstromingen. Hij schreef over het
te kort schietende en verderfelijke karakter van de katholieke kerk. Als zodanig
was de tekst een introductie op zijn werk over de Reformatie. De Nederlandse
vertaling van De quatuor summis imperiis werd daarom al vóór 1612 uitgegeven in
combinatie met de Nederlandse vertaling van De statu religionis et reipublicae.36
Hoewel de Vier monarchien eerder in combinatie met de Stant der religie was
gepubliceerd, was het verzameld werk van 1612 de eerste Nederlandstalige uitgave waarin vier werken van Sleydanus waren samengebracht. Het was ook de
eerste Nederlandstalige uitgave van zijn werk in folio.37 Als voorbeeld dienden
de Franstalige folio-uitgaven met het werk van Sleydanus die eind zestiende
eeuw in Genève waren gepubliceerd.38 Nicolaes de Clerck, Gillis Pietersz en
Abraham Migoen kenden in ieder geval de uitgaven van Jean Crespin. Het
voorwoord in het verzameld werk van 1612, gericht ‘aen alle liefhebbers van warachtighe ende oprechten historien’, is een vertaling-bewerking van de inleiding
van Crespin in zijn uitgave van 1566.39 De Nederlandse uitgevers presenteerden
hun boek in het voorwoord als de vierde editie in groot formaat omdat de Franse uitgave van 1566 de derde editie in folio werd genoemd. Overgenomen van
Crespin is ook de ‘Table de l’ordre qu’on doit tenir à lire & cognoistre l’histoire
du monde’, een uitvouwbaar blad - buiten de collatie - met boekdruk aan beide
zijden. In dit schema kon de lezer zien welke schrijvers over welk deel van de
geschiedenis hadden geschreven.40 Tot slot zijn de II Oratien - de enige teksten
36 De eerste Nederlandse vertaling van de Quatuor summis imperiis verscheen
in 1583 bij Ghijsbrecht Gheens in Antwerpen. De vertaler is onbekend. Voor de
verschillende uitgaven zie Van der Vekene 1996, D/d, pp 125-127.
37 De eerdere uitgevers in Emden, Antwerpen, Leiden en Delft kozen voor octavo.
38 Van der Vekene 1996, nrs A/c 001 ( Jean Crespin 1561), A/c 002 en 003 ( Jean
Crespin 1566), A/c 004 (Eustace Vignon 1574), A/c 007 ( Jean de Tournes 1599) en
E/c 13 ( Jean Crespin 1563). Voor de uitgaven van Crespin zie ook Gilmont 1981, nrs
61/9 ( Jean Crespin 1561), 63/12 ( Jean Crespin 1563), 66/11 a, b ( Jean Crespin 1566).
Crespin was de belangrijkste uitgever van Sleydanus’ werk voor de Franse markt.
39 Vergelijk Sleydanus 1612, fol. π2r- π2v met Sleydanus 1566, fol. *2r-*2v. Volgens
de inleiding van 1612 werd de uitgave van Jean Crespin ook gebruikt om fouten in de
Nederlandse tekst te verbeteren.
40 In het Nederlands is deze ‘Table’ getiteld: ‘Tafel van de ordre diemen behoort
te houden int lesen ende verstaen vande historien der werelt’. Voor een exemplaar zie
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van Sleydanus in het verzameld werk die niet eerder in het Nederlands waren
vertaald - gebaseerd op de Franse uitgave van Crespin, niet op de oorspronkelijke Duitse of Latijnse tekst van Sleydanus.41 Voor zowel Abraham Migoen
als Nicolaes de Clerck was het geen probleem om de tekst uit het Frans in het
Nederlands te vertalen.
Naast de uitgave van Crespin werd voor het verbeteren van de teksten gebruik
gemaakt van de Hoogduitse vertaling van De statu religionis et reipublicae, verzorgd door Michael Beuther (1522-1587).42 De overzetting van Beuther, hoogleraar in de geschiedenis aan de Universiteit van Greifswald en de Academie van
Straatsburg, was de vierde Duitse vertaling van dit werk. Ze werd beschouwd
als de beste vertaling en was vanaf 1558 vele malen uitgegeven.43
4.2.1 ‘Figuren der voornaemste personagien’
Vernieuwend in de Nederlandse uitgave van het verzameld werk van Johannes Sleydanus waren de illustraties, gedrukt met koperplaten van Nicolaes de
Clerck. De illustraties worden opgesomd in het ‘register der figueren’ aan het
eind van het tweede deel.44 Het was in 1612 niet de gewoonte om de werken van
Sleydanus te illustreren, maar met de gegraveerde titelpagina, 43 portretten van
keizers, koningen, prinsen, pausen en geloofshervormers en één dubbelbladige
gravure over het kerkelijk Concilie van Trente werd de folio-uitgave van 1612
een fraai en luxueus boekwerk.45 De wijze van illustreren lijkt te zijn ingegeven
door de prenten in Ulloa’s Historie van keyser Caerle de vijfde, het werk dat in 1610
in Dordrecht verscheen. Het kwam in ieder geval goed uit dat De Clerck in 1610
een werk met een verwant onderwerp had geïllustreerd. De meeste prenten in
het verzameld werk van 1612 illustreerden Sleydanus’ Stant der religie onder keyser
Carel de V.46 De Stant der religie behandelde dezelfde periode als de Historie van
Leiden, UB: 1368 D 23.
41 Zie bijvoorbeeld de korte samenvattingen boven beide oraties in 1612. Die zijn
overgenomen van Crespin. Crespin had al in 1558 een Franstalige versie van de oraties
uitgegeven, inclusief de samenvattingen; zie Kess 2008, pp 29-30 en Gilmont 1981,
pp 167-168, nr 58/16. Het ligt voor de hand dat voor de Nederlandse vertaling de
folio-uitgave van 1566 werd gebruikt.
42 Sleydanus 1612, fol. π2r.
43 Kess 2008, pp 122-123 en Van der Vekene 1996, nr E/b 010.
44 Fol. 2Z8v.
45 Er verschenen wel eerder uitgaven met een gegraveerde titelpagina of een
titelprent; zie Van der Vekene 1996, nrs E/a 011, E/a 036, E/b 008, E/b 009, E/b 012,
E/b 026, E/b 041. Voor uitgaven met een portret van de auteur in houtsnede zie Van
der Vekene 1996, nrs A/c 005, A/c 006 en E/b 009. Crespin illustreerde enkele van
zijn uitgaven met twee verhalende houtsneden; zie Gilmont 1981, nrs 1557/15, 1558/17
en 1559/11. Voor de met portretten geïllustreerde uitgaven ná 1612 zie Van der Vekene
1996, nrs A/d 002-003, E/b 043 en E/g 003.
46 Het portret van de auteur Sleydanus staat op de achterzijde van de titelpagina.
Julius Caesar en Karel de Grote zijn afgebeeld in de Vier monarchien. De andere 41
prenten zijn geplaatst bij de Stant der religie. De twee redevoeringen en de vertaling en
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6 |Anoniem, Portret van Julius Caesar, gravure, 207 x 127
mm, zoals voorkomend in: III. boecken van de vier monarchien (en andere werken), 1612. Amsterdam, Rijkmuseum,
RP-P-2015-10-187

7 |Wolfgang Kilian, Portret van Julius Caesar, gravure, 210 x
137 mm, uit de serie XII Caesarum qui primi Rom imperarunt effigies, 1608. Harvard, Harvard Art Museums/Fogg
Museum, M266

Ulloa. Vijftien van de achttien koperplaten die waren gebruikt voor de Historie
van 1610 konden nogmaals worden afgedrukt in de Stant der religie. Dat is inclusief de twee portretten uit de reeks aartsketters. Voor die vijftien illustraties
hoefden alvast geen nieuwe koperplaten te worden gegraveerd. Dat was financieel natuurlijk gunstig. Aan deze vijftien portretten werden nog eens 26 vergelijkbare prenten toegevoegd - eveneens afkomstig van De Clerck, al stond niet
langer op elk van deze portretten zijn naam als uitgever - en een derde prent uit
de reeks aartsketters. Ook het portret van Julius Caesar (207 x 127 mm) was uit
een andere serie afkomstig. [5 6] Deze prent is een spiegelbeeldige, anonieme,
kopie van het portret in de reeks XII Caesarum qui primi Rom imperarunt effigies
gegraveerd door Wolfgang Kilian (1581-1662) en uitgegeven door Justus Sadeler
in Venetië in 1608.47 [5 7] De Clerck was eigenaar van de koperplaat van deze
kopie en zou de prent in meerdere uitgaven opnemen.48
De meeste prenten in het verzameld werk werden binnen de collatie gedrukt.
Alleen het portret van Julius Caesar en de dubbelbladige gravure over het
kerkelijk Concilie van Trente werden op losse bladen toegevoegd. Deze laatste gravure - van een anonieme maker - is getiteld Waere afbeeldinghe der sittinge
der Vaderen des vermaerden Consiliums inde stadt Trenten (ca. 255 x 330 mm). Op
de achterzijde van het dubbelblad staat in boekdruk het ‘Cort verhael van de
merckelijcste saecken ghehandelt in ’t Concilie van Trenten’. Het Concilie vond
plaats in drie zittingsperioden tussen 1545 en 1563. De Clerck liet de prent vermoedelijk speciaal graveren voor het verzameld werk van Sleydanus, maar de
prent is ook los verspreid zonder boekdruktekst op de achterzijde.49 [5 8] De
voorstelling gaat terug op een prent van 1563 (ca. 330 x 490 mm), in 1565 gepubliceerd in Venetië door Claudio Duchetti (overl. 1585) en ook opgenomen
in de Speculum Romanae Magnificentiae, een verzameling prenten uitgegeven in
Rome door Antonio Lafreri (ca. 1512-1577).50
De titelpagina voor het verzameld werk van 1612 (254 x 162 mm) werd gegraveerd door Willem Jacobsz Delff (1580-1638) naar een ontwerp van Jacques de
Gheyn II (1565-1629).51[5 9] Deze prent werd eveneens speciaal voor deze uitbewerking van Froissart zijn niet geïllustreerd.
47 Hollstein German, W. Kilian, nrs 619-631. De Latijnse tekst van Decimus
Magnus Ausonius in de rolwerk cartouche op de prent van Kilian is op de kopie
vervangen door Nederlandse versregels, in twee kolommen. Een eerder gebruik
van de prent vóór 1612 is mij niet bekend, evenmin kopieën met Nederlandse
onderschriften van de andere portretten uit de reeks van Kilian.
48 De prent is ook te vinden in het Tooneel der keyseren ende coningen (1615) en de
Wereld spiegel (1621).
49 Een ingekleurd exemplaar van de prent zonder boekdruktekst komt voor in het
Album Kittensteyn, samengesteld omstreeks 1613-1614; Rotterdam, Atlas van Stolk:
inv. nr 50442.
50 Huelsen 1921, p. 166, nr 131 en Witcombe 2004, p. 139. Voor een exemplaar van
de oorspronkelijke prent zie bijvoorbeeld Londen, British Museum: 1947,0319.26.25.
Over de Speculum Romanae Magnificentiae zie Parshall 2006 en Griffiths 2016, p. 176.
51 New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 260 en Van Regteren Altena 1983, dl 2,
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gave gemaakt in opdracht van De Clerck. De gravure toont de titel van het werk
op een dierenvel. De titel wordt geflankeerd door de personificatie van Tijd en
de Muze van Geschiedenis. De wapenschilden met de vier dieren uit het bijbelboek Daniël in de hoeken van de prent vertegenwoordigen de vier wereldrijken
beschreven in de Vier monarchien van Sleydanus: een leeuw met arendsvleugels
(het Babylonische rijk), een beer met ribben in zijn muil (het Perzische rijk),
een luipaard met vier vleugels en vier koppen (het Griekse rijk) en een in de bijbel niet nader genoemd beest met hoorns op zijn hoofd (het Romeinse rijk).52
Met de gegraveerde titelpagina en de illustraties wisten Nicolaes de Clerck,
Gillis Pietersz en Abraham Migoen hun uitgave te onderscheiden van de eerder
verschenen vertalingen en uitgaven van het werk van Sleydanus. Het boek van
1612 werd gewaardeerd en beloond door verschillende overheidsinstellingen.53
cat. II, nr 283.
52 Daniël 7: 2-11.
53 Abraham Migoen kreeg 8 gulden en 16 stuivers toen hij het boek met het
oeuvre van Sleydanus aan de stad Gouda aanbood. Samen met Gillis Pietersz schonk
Migoen hetzelfde boek aan de burgemeesters, schepenen en de raad van de stad
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des vermaerden Consiliums inde stadt Trenten, gravure, ca.
225 x 330 mm, dit exemplaar is opgenomen in het album
van Willem van Kittensteyn, Spieghel ofte Af-beeldinge der
Nederlandtsche geschiedenissen, 1613. Rotterdam, Atlas van
Stolk, inv. nr 50442

conterfeijtsels vande voortreflijcste personagien

9 | Willem Delff, Titelpagina, gravure, 254 x 162 mm, III
Boecken van de vier monarchien (en andere werken), 1612.
Amsterdam, UB, KF 61-5118

4.3 De definitieve doorbraak bij Hillebrant van Wouw
Zoals de prenten in de Historie van keyser Caerle de vijfde van Alfonso Ulloa
terugkeerden in het verzameld werk van Johannes Sleydanus, zo kwamen de
portretten in het Tweede deel van de commentarien ofte memorien van Emanuel van
Meteren opnieuw voor in de Historie der Neder-landscher ende haerder na-buren
oorlogen ende geschiedenissen van Van Meteren.
De Historie der Nederlandscher […] oorlogen ende geschiedenissen werd in 1614
gepubliceerd door landsdrukker Hillebrant Jacobsz van Wouw.54 Deze uitgave
van het werk van Emanuel van Meteren behandelde in 32 boeken de gebeurtenissen tot het begin van 1612 en is te beschouwen als de eerste van overheidswege goedgekeurde editie van dit werk. De instemming van de Staten-Generaal
blijkt indirect uit het aan Van Wouw verleende privilege voor dit werk. Dit
privilege werd niet alleen uit naam van de Staten-Generaal ondertekend door
Cornelis van Aerssen, maar ook geparafeerd door landsadvocaat en raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt.55 De instemming blijkt ook uit de opdracht
van de Staten-Generaal aan Van Wouw om - volgens een besluit op de vergadering van 10 november 1614 - op kosten van de Generaliteit aan alle aanwezige
heren een exemplaar van het boek te leveren. Er werd eveneens een exemplaar
besteld om als legger te dienen op de tafel van de ‘Hoog Mogende vergaderinge’
en nog één voor de griffier. Het ging om zestien exemplaren in totaal. Op 18 december 1614 werden er extra exemplaren gevraagd voor elk van de, door de Staten-Generaal afgevaardigde, heren in het leger, voor prins Maurits en voor de
heren van de vergadering die de vorige keer vanwege landszaken absent waren
geweest.56 Kortom, de regering in Den Haag vond het geschiedwerk van Van
Meteren nu dusdanig van belang dat zij haar leden aanmoedigde er kennis van
te nemen. Zo werd het werk van Van Meteren, in 1599 nog hevig bekritiseerd
en verboden, ‘tot een vraagbaak van de regering’.57
Veere in Zeeland; zie Briels 1974, p. 269, akte h en i. Gillis bracht ook elf ingebonden
exemplaren naar de Staten van Friesland; Leeuwarden, Tresoar: Gewestelijke
bestuursinstellingen van Friesland, Registers van betalingsordonnanties op de
ontvanger-generaal van de kloostergoederen: toegang 5, inv. 2662 (1611-1612), fol. 75v,
10 mei 1612.
54 Over de landsdrukker Van Wouw en zijn weduwe zie Keblusek 1997, pp 30-31,
56-57.
55 Zie fol. 4V2r: ‘Previlegie’. Toen Van Wouw het privilege op 1 december 1614
kreeg, was hij al (ver) klaar met het drukken van de tekst. Er zijn exemplaren
verspreid zonder het impressum op de titelpagina en de toevoeging ‘Met privilege’.
Deze exemplaren missen tevens de tekst van het privilege op fol. 4V2r. Vergelijk
bijvoorbeeld Amsterdam, UB: KF 61-3749 en Amsterdam, UB: KF 62-4709.
56 Resolutiën b, dl 2, p. 353, nr 927; Dodt van Flensburg 1846, pp 360-361 en
Verduyn 1926, pp 215-220.
57 Fruin 1866, p. 92. Van Wouw leverde ook een exemplaar van het werk
aan de Staten van Friesland. Hij ontving daarvoor een bedrag van 16 gulden;
Leeuwarden, Tresoar: Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland, Registers van



conterfeijtsels vande voortreflijcste personagien

Emanuel van Meteren maakte dit alles niet meer mee. Voor de uitgave van
1614 paste de auteur zijn eerder geschreven voorwoord op enkele punten aan.58
Hij werkte ook aan de herziening en aanvulling van de hoofdtekst, maar in
april 1612 overleed Van Meteren.59 Het is maar de vraag of Van Meteren zijn
medewerking aan Van Wouw had verleend als hij had geweten dat zijn werk in
1614 met privilege van de Staten-Generaal zou worden uitgegeven. De auteur
was immers van mening dat een dergelijk privilege de neutraliteit van zijn werk
aantastte. Bovenal had Van Meteren zich steeds verzet tegen veranderingen die
anderen zonder zijn toestemming in zijn tekst doorvoerden. De uitgave van
1614 verscheen na een zorgvuldige revisie, uitgevoerd in opdracht van de Staten-Generaal.60 Na deze revisie stond niets de verdere verspreiding van het toch
al bekende geschiedwerk in de weg. Men kon het boek met vertrouwen gaan
lezen.61 Het geschiedwerk van Emanuel van Meteren werd nog vele malen herdrukt, in verschillende talen. Hieruit blijkt dat er veel vraag bleef naar dit werk.
4.3.1 Illustraties in het werk van Van Meteren
De Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen werd uitgegeven met
een gegraveerde titelpagina van Willem Delff (299 x 197 mm) en een auteurs
portret (282 x 173 mm) gesigneerd met de initialen W.H. (Willem Hondius?).62
[5 10,11] Buiten de collatie werd een dubbelblad ingebonden met een kaart van
de Zeventien Provinciën - gemaakt naar een tekening van Petrus Bertius en
gegraveerd door Nicolaes Geelkercken - en een korte beschrijving van de ‘Nederlantsche caerte’ in boekdruk op de achterkant.63 In de tekst zelf volgden een
betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal van de kloostergoederen: toegang 5,
inv. 2664 (1615), fol. 28v, 1 maart 1615.
58 Vergelijk Van Meteren 1608, fol. *3r-*4r en Van Meteren 1614, fol. *3r-*4r.
De belangrijkste toevoeging in het voorwoord van 1614 is de opmerking in de
derde alinea dat Van Meteren zijn werk - na de uitgave in Delft - liet drukken in
Amsterdam en Dordrecht.
59 Op de titelpagina van 1614 staat: ‘Nu de laestemael bij hem voor sijne doot
merckelijck verbetert ende in xxxii. boecken voltrocken’.
60 Over deze revisie zie Dodt van Flensburg 1841-1842, pp 206-213; Fruin 1866, pp
83-98; Verduyn 1926, pp 217-219 en Brummel 1972, pp 166-171.
61 Verduyn 1926, p. 219. Het geschiedwerk van Van Meteren werd veel gebruikt
en geciteerd, zowel door voorstanders als door tegenstanders van de Opstand en de
Republiek. Brummel 1972, p. 171: ‘Wat voor de godsdienst de Statenbijbel, voor de
letteren Cats was, bleef een eeuw lang Van Meteren voor onze geschiedenis’.
62 Hollstein Dutch, W. Delff, nr 101. Het ontwerp van de titelpagina werd eerder
toegeschreven aan Jacques de Gheyn II; Van Regteren Altena 1983, dl 2, cat. II, nr
287. Het wordt niet meer als zodanig genoemd in New Hollstein Dutch, J. de Gheyn
II. Het portret van Van Meteren werd gegraveerd naar de prent van de in Den Haag
werkzame graveur Hendrick Hondius; New Hollstein Dutch, H. Hondius, nr 233.
De rand om het portret werd gekopieerd naar de prent van Robert de Baudous;
Hollstein Dutch, R. de Baudous, nr 76.
63 Voor de kaart zie Van der Heijden 1986, nr 7 en Van der Heijden 1998, nr 73.
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10 | Willem Delff, Titelpagina, gravure, 299 x 197 mm, Historie der Nederlandscher […] oorlogen ende geschiedenissen, 1614.
Amsterdam, UB, KF 61-3749

11 | W.H., Portret van Emanuel van Meteren, gravure, 299 x
197 mm, fol. *8v, in: Historie der Nederlandscher […] oorlogen
ende geschiedenissen, 1614, fol. J8v. Amsterdam, UB, KF
61-3749
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prent van het standbeeld van de hertog van Alva (305 x 194 mm) - door hemzelf
opgericht op de binnenplaats van de citadel te Antwerpen en door de opstandelingen in de Nederlanden gezien als symbool van zijn hoogmoed [5 12]- en 87
portretten van de hoofdpersonen in de behandelde geschiedenis.64 Deze portretten zijn gedrukt met koperplaten van Nicolaes de Clerck. Ze worden op de
veiling van De Clercks platen in juni 1626 beschreven als de ‘platen van Metri’.65
Veertien van de platen waren eerder afgedrukt in de Historie van keyser Caerle de
vijfde, het Tweede deel van de commentarien ofte memorien of het verzameld werk
van Johannes Sleydanus.
De wijze van illustreren van de Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschie
denissen van 1614 leunde op de eerder verschenen uitgaven van het geschiedwerk
van Emanuel van Meteren. Een gegraveerde titel, een kaart van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden en ook portretten kwamen al voor in de eerste,
Duitse, uitgaven van 1593 en 1596.66 Het auteursportret werd in de Nederlandse
uitgave van 1599 bij Jacob Vennecool geïntroduceerd.67 De prent van het standbeeld van Alva werd in 1614 toegevoegd, maar de uitgave van Van Wouw blonk
vooral uit in het aantal portretten. Hier volgt een toelichting.
In de Duitstalige uitgave in twee delen van het werk van Van Meteren (1593,
1596) was het beeldmateriaal minstens even belangrijk als de tekst. De titel van
beide delen luidde dan ook Historia unnd abcontrafeytungh. Naast een gegraveerde titelpagina en een kaart bevatten het eerste en tweede deel maar liefst 206
historieprenten van de firma Hogenberg.68 Daarbij kwamen vijftien ronde por64 Het standbeeld van Alva werd vervaardigd door Jacob Jonghelinck en onthuld
in 1571. Toen Alva in ongenade viel werd het beeld weggehaald. Zie over het
standbeeld ook Tanis & Horst 1993, p. 30 en Horst 2003, pp 130-134. De prent in 1614
is een anonieme kopie van de gravure van Philips Galle; New Hollstein Dutch, P.
Galle, nr 504, copy c.
65 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627, 17
juni 1626. De afkorting ‘Metri’ als verwijzing naar Emanuel van Meteren treffen we
ook aan op de prenten in het Album Kittensteyn; Rotterdam, Atlas van Stolk: inv. nr
50442.
66 Voor de kaarten in de uitgaven van Van Meteren zie ook Van der Heijden 1986
en Van der Heijden 1998.
67 Het portret werd meegebonden in enkele exemplaren van de eerste druk van
1599 (Den Haag, KB: KW 1701 B 16). Bij de herdruk van Vennecool in hetzelfde
jaar is de prent op de versozijde van de titelpagina gedrukt (Amsterdam, UB: OM
63-1554). De prent is gedateerd 1599 en gesigneerd door Bartholomeus Dolendo. Het
portret is gekopieerd naar een prent van Hendrick Hondius van 1599 die opmerkelijk
genoeg in geen van de edities van het geschiedwerk van Van Meteren te vinden is;
New Hollstein Dutch, H. Hondius, nr 233.
68 Zie Den Haag, KB: KW 1710 B 12-13. Voor de prenten in het eerste deel zie
ook ‘Register und Inleitung in die Kupfferstuck dieses Ersten theils’ gedrukt op de
achterzijde van de kaart der Nederlanden in sommige exemplaren van de uitgave
van 1593; Brussel, KB: II 5.039 A het en Brussel, KB: VB 10.211 A. De prenten
circuleerden eerder in losse series en werden ook opgenomen in De Leone Belgico van
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tretten van de ‘gouverneurs der Nederlanden’: de landsheren Karel V en Filips
II, de door hen aangestelde landvoogden, de landvoogden aangesteld door de
Staten-Generaal en de stadhouders Willem van Oranje en Maurits.69 De historieprenten kwamen in latere edities van het geschiedwerk van Van Meteren niet
meer voor.70 Het aantal portretten bleef echter groeien. Met de toevoeging van
een achttiende en negentiende hoofdstuk in de latere Duitse uitgaven verschenen de portretten van landvoogd Albert van Oostenrijk en zijn vrouw Isabella
Clara Eugenia ten tonele.71 In de Latijnse uitgave van 1598 werden illustraties
van de Bourgondische hertogen toegevoegd.72
De eerste Nederlandse uitgave van 1599 werd geïllustreerd met zestien ovale portretgravures. Ze beeldden dezelfde vijftien personen af als in de eerste
tweedelige Duitstalige uitgave, met daarbij een portret van Albert van Oostenrijk.73 In 1605 liet de Nederlandse uitgever Vennecool het concept los om het
Michael Aitsinger, voor het eerst verschenen in Keulen in 1583; zie New Hollstein
German, Frans en Remigius Hogenberg. Voor de titelrand en de kaart zie New
Hollstein German, Hogenberg, nr 118, copy a en nr 175; Van der Heijden 1986, nr 2
en Van der Heijden 1998, nr 31.
69 In het eerste deel van 1593 hoorden de portretten van Karel V, Filips II,
Margaretha van Parma, Fernando Alvarez de Toledo (Alva), Luis de Requesens en
Jan van Oostenrijk. De prenten werden opgenomen buiten de collatie. In het tweede
deel van 1596 ging het om de portretten van Matthias van Oostenrijk, François van
Anjou, Alexander Farnese, Willem van Oranje, Robert Dudley (Leicester), Maria
Stuart, Elisabeth I, Maurits van Nassau en Ernst van Oostenrijk. Zie voor de meeste
portretten en de kopieën die ervan in omloop waren New Hollstein German, Frans
en Remigius Hogenberg, nrs 110-117, B250 en B252-255.
70 Alleen in Van Meteren 1633-1635, uitgegeven door Willem Blaeu in Amsterdam,
werden de portretten nog gecombineerd met een aantal historieprenten en kaarten.
71 Van Meteren, Historia oder Eigentliche und warhaffte Beschreibung aller fürnehmen
Kriegshändel, 1598 (VD16, M-4932), bijvoorbeeld München, BSB: 2 Belg. 142.
72 Van Meteren, Historia Belgica nostri potissimum temporis, 1598 (VD16, ZV
10901). Dit werk bevat 22 cirkelvormige portretten binnen de collatie, gedrukt van
negentien koperplaten. Nieuw zijn de portretten van Filips de Stoute, Jan zonder
Vrees, Filips de Goede, Karel de Stoute, Maximiliaan I, Maria van Bourgondië en
Filips de Schone. Zie bijvoorbeeld Amsterdam, UB: KF 62-4673; Den Haag, KB:
KW 1710 A 6 en Gent, UB: BIB.ACC.012788. Overigens zijn sommige exemplaren
van deze Latijnse editie met minder en andere prenten geïllustreerd: met kopieën van
de illustraties die ik in de bovengenoemde exemplaren van Amsterdam, Den Haag
en Gent aantrof of met portretten van de graveurs Christoffel en Karel van Sichem;
zie hiervoor Simoni 1996, pp 261-266 en vergelijk Amsterdam, UB: OM 63 1294;
Wenen, ÖNB: 65.N.29 en München, BSB: 2 Belg. 138. De reeks van Van Sichem doet
vermoeden dat verschillende exemplaren van de Latijnse uitgave door Jan Jansz in
Arnhem zijn geïllustreerd; zie paragraaf 4.4.2.
73 Van enkele van deze prenten bestaan meerdere staten. Op de portretten van
Robert Dudley en Albert van Oostenrijk staat het monogram FB. De prenten zijn
vermoedelijk gegraveerd door Floris Balthasarsz van Berckenrode. Het portret
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geschiedwerk alleen met portretten van landsheren en landvoogden te illustreren. In deze uitgave worden ook vele andere hoofdrolspelers uit de geschiedenis
afgebeeld. Het aantal portretten nam in 1605 toe tot 41, maar de uitgever koos
dit keer voor kleine ovale houtsneden die tegelijk met de tekst konden worden gedrukt, in plaats van de duurdere gravures die moesten worden gedrukt
op een plaatpers.74 De houtblokken van 1605 werden ook gebruikt voor de in
Amsterdam gedrukte Commentarien ofte memorien vanden Nederlandtschen staet,
handel, oorloghen ende gheschiedenissen van onsen tyden (‘de folio-uitgave van 1608’),
daarbij viel het portret van Maximiliaan I af en werd een houtsnede van Filips
III toegevoegd. In 1611-1612 verscheen nog een tweedelige pirateneditie van het
werk van Van Meteren - in kwarto-formaat - eveneens geïllustreerd met kleine
portretten in houtsnede.75 Isaac Canin in Dordrecht koos opnieuw voor kopergravures en introduceerde de portretten van Nicolaes de Clerck. De selectie af
te beelden personen in het werk van Van Meteren werd met zijn Tweede deel van

van Maurits is volgens de prent met toestemming vervaardigd naar de in 1597 met
privilege uitgegeven gravure van Hendrick Hondius; New Hollstein Dutch, H.
Hondius, nr 230.
74 Het ging om prenten van dezelfde personen als in de vorige Duitse en Latijnse
uitgaven. Alleen Maria Stuart ontbrak. Deze groep van 23 werd aangevuld met de
portretten van Margaretha van Oostenrijk, Maria van Hongarije, Emanuel Filibert
van Savoye, Peter Ernst I van Mansfeld, Pedro Enriquez de Toledo (Fuentes) en
kardinaal Andreas. Daarbij kwamen Antoine Perrenot de Granvelle, Maximiliaan
de Hénin-Liétard (Bossu), Lodewijk van Nassau, Willem Lodewijk van Nassau,
Hendrik van Brederode, Jan van Bergen (Glymes), Floris van Montmorency
(Montigny), Lamoraal van Egmont, Filips II van Montmorency (Horne), Antoon
van Lalaing (Hoogstraten), Willem van der Marck (Lumey) en Filips van
Hohenlohe.
75 Het ging om 21 portretten in houtsnede, personen die al eerder in een uitgave
van het geschiedwerk van Van Meteren waren afgebeeld. Op basis van de prenten
in deze editie vermoed ik dat de uitgever Jan Jansz in Arnhem met dit anoniem
verschenen werk van doen had. De houtsneden in de kwarto-uitgave kwamen
eerder voor in Petrus Scriverius, Oudt Batavien nu ghenaemt Holland (Leiden, A.
Clouck, 1606) en zijn daarna veelvuldig gedrukt als illustraties in diverse boeken die
Scriverius schreef over de graven van Holland, bijvoorbeeld in de Beschrijvinghe van
out Batavien van 1612 en 1614. Die boeken verschenen bij Jan Jansz in Arnhem. Zie
ook De Jong 1997, p. 92. De andere prenten in de kwarto-uitgave van 1611-1612 wijzen
ook naar Jan Jansz. Het auteursportret (Hollstein Dutch, C.J. Visscher, nr 343) komt
voor in diens tweedelige Duitstalige uitgave van het werk van Van Meteren uit 1614.
De dubbelbladige kaart buiten de collatie (Van der Heijden 1986, nr 4 en Van der
Heijden 1998, nr 58) is ook te vinden in zijn Duitstalige uitgaven van het werk van
Van Meteren van 1604-1605 en 1611. Over deze uitgaven van Jan Jansz zie paragraaf
4.4.3. Overigens hangt de tweedelige pirateneditie in kwarto via het auteursportret
en de titelprent voor het tweede deel samen met de andere pirateneditie in kwarto,
de Belgische ofte Nederlantsche oorlogen ende gheschiedenissen van 1609.
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de commentarien ofte memorien nogmaals uitgebreid.76
Hillebrant van Wouw koos in 1614 opnieuw voor portretten van Nicolaes de
Clerck. Zoals gezegd bracht hij het aantal portretten naar 87. Op de gegraveerde
titelpagina van 1614 stond zelfs: ‘verrijckt beneffens de land-caerte met bijna hondert[!] correcte conterfeijtsels vande voortreflijcste personagien in dese historie
verhaelt’. Niet alleen qua tekst, maar ook qua beeld streefde Van Wouw in 1614
naar de ultieme uitgave van het werk van Van Meteren. In zijn uitgave van 1614
werden ook alle personen afgebeeld die in eerdere uitgaven van het geschiedwerk
een plaats hadden gekregen, op twee na. Alleen de portretten van de Engelse graaf
Robert Devereux (Essex) en kardinaal Andreas ontbraken. Opmerkelijk genoeg
had De Clerck wel een portret van Essex beschikbaar - Essex werd afgebeeld in
het Tweede deel van de commentarien ofte memorien - en had hij omstreeks 1614 ook
een prent laten vervaardigen van de plaatsvervangend gouverneur-generaal An
dreas.77 [5 13] In de uitgave van Van Wouw komen beide prenten echter niet voor.

13 | Anoniem, Portret van kardinaal Andreas, gravure, 186 x
127 mm. Mortzfeld A15304

4.3.2 Een monumentaal boek
De Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen was een groot, om niet
te zeggen monumentaal boek. De gegraveerde titelprent (299 x 197 mm) met
haar architectonisch ontwerp en twee obelisken presenteerde het werk als monument voor de Nederlandse geschiedenis of, zo men wil, maar vermoedelijk
onbedoeld, als grafmonument of praalgraf voor de overleden auteur. [zie 5 10]
De tronende ‘Belgica Florens’ bovenaan was geïnspireerd op de titelpagina’s van
de eerdere uitgaven van het werk van Van Meteren. Dit beeld komt al voor op
de gegraveerde titelpagina van de eerste Duitse uitgave van 1593.78 Aan de voet
van het monument in 1614 kijken een geboeide man en de Nijd (Invidia) op
naar een vredesduif. Op de schilden links en rechts zijn de personificaties van
Vrede en Oorlog afgebeeld.
De portretten van Nicolaes de Clerck kenden mede dankzij deze monumentale uitgave van 1614 een grote verspreiding binnen de Republiek. De illustraties
hebben daarbij de toon gezet voor latere edities van het werk van Van Meteren.
Hillebrant van Wouw en zijn erfgenamen hebben hun Franstalige editie van
1618 en hun Nederlandstalige edities van 1623 en 1635 op dezelfde wijze geïllustreerd, met portretten van De Clerck of kopieën daarvan. De boekuitgever Jan
Jansz in Arnhem kocht van De Clerck losse afdrukken van een aantal portretten
en liet eveneens kopieën maken om ze als illustraties in zijn Duitstalige uitga76 De serie werd uitgebreid met Francesco de Mendoza, Robert Devereux (Essex),
Charles de Gontaut-Biron, Jacobus VI van Schotland en Jacob van Heemskerk.
Mogelijk liet Canin zich voor deze selectie inspireren door de illustraties in de bij Jan
Jansz verschenen Duitstalige uitgaven van Van Meteren; zie paragraaf 4.4.2.
77 Voor afdrukken van deze prent zie Mortzfeld A15303; Amsterdam,
Rijksmuseum: Franken collectie (zonder inventarisnummer) en Wenen, ÖNB
(Porträtsammlung): PORT_00046223_01.
78 De titelpagina van 1593 was gebaseerd op het frontispice naar het ontwerp van
Maarten de Vos voor de ‘Atlas met Twintig Kaarten van de Nederlanden’ (ca. 1588);
New Hollstein Dutch, Hogenberg, nrs 118, 118a.
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ven van Van Meteren aan te kunnen bieden.79 Zijn zoon, Johannes Janssonius
in Amsterdam, wist in 1626 de originele koperplaten van De Clerck te bemachtigen en illustreerde met deze platen zijn Duitstalige uitgaven van het geschiedwerk van de jaren 1627-1640. Nog bij Jan Jacobsz Schipper in 1647, 1652 en 1663
komen portretten van De Clerck voor.80 Het succes van De Clercks portretten
blijkt ook uit de wijze waarop de geschiedwerken van Willem Baudartius (1620,
1624-1625) en Everhard van Reyd (1626, 1633, 1644) werden geïllustreerd.81 Nog
in de negentiende eeuw werden in Utrecht portretten uit het geschiedwerk van
Van Meteren als voorbeeld gebruikt voor het beschilderen van tegels.82 Ook nu
nog komen we De Clercks prenten tegen, gereproduceerd als afbeeldingen in
geschiedenisboeken en studies, maar ook online.83
4.3.3 De edities van 1618, 1623 en 1635
Hillebrant Jacobsz van Wouw en zijn erfgenamen drukten het geschiedwerk
van Emanuel van Meteren ná 1614 nog verschillende keren. De edities van 1618,
1623 en 1635 verschenen met dezelfde gegraveerde titelpagina als in 1614, met
dezelfde kaart der Nederlanden, hetzelfde auteursportret en dezelfde prent van
het standbeeld van Alva. Nicolaes de Clerck kán in 1614 betrokken zijn geweest
bij de productie van de betreffende prenten - ik denk daarbij vooral aan de titelpagina die werd gegraveerd door De Clercks stadsgenoot Willem Delff - maar
Van Wouw was, zo lijkt het tenminste, de eigenaar van de koperplaten. De
platen van de portretten in de tekst daarentegen waren het bezit van Nicolaes
de Clerck. Achteraf gezien was dat voor Van Wouw en zijn erfgenamen misschien niet zo voordelig, aangezien zij ook de edities van 1618, 1623 en 1635 met
portretten wilden illustreren.
Het eerdergenoemde privilege verleend door de Staten-Generaal aan Van
Wouw voor het werk van Emanuel van Meteren, had niet alleen betrekking op
een Nederlandstalige uitgave van zijn geschiedwerk, maar ook op een Franse
vertaling. Pas in 1618 verscheen deze Histoire des Pays-Bas.84 De tekst van Van
Meteren was vertaald door de gereformeerde predikant Jean de la Haye of
Joannes van der Heijden.85 De Staten-Generaal beloonden de predikant voor
zijn werk met een bedrag van 250 gulden.86 Voor de titelpagina van Histoire des
Pays-Bas werd de koperplaat gebruikt van de Nederlandstalige druk van 1614.
79 Zie paragraaf 4.3.3 en 4.4.2.
80 Zie hoofdstuk 8.5.
81 Zie paragraaf 4.4.3 en 4.4.4.
82 Caignie & Dumortier 2009.
83 Zie bijvoorbeeld Israel 2001, pp 188, 213, 440, 468; Van Hulzen 1995, pp 40, 95
en Fagel 2011, p. 34. Zie ook de portretten uit het fonds van Nicolaes de Clerck op
Wikipedia.
84 Een deel van de oplage van deze Franstalige druk bleef onverkocht en
verscheen in 1670 als titeluitgave bij Johannes van Ravesteyn in Amsterdam, met
dezelfde prenten; Amsterdam, UB: OF 06-771.
85 Over Van der Heijden zie A. de Groot in BLNP, dl 5, pp 232-233.
86 Resolutiën b, dl 3, p. 390, nr 2621, 4 mei 1618.



14 | Willem Delff, Titelpagina, gravure, 299 x 197 mm,
titelschild gedrukt met een los koperplaatje, Histoire des
Pays-Bas, 1618. Amsterdam, UB, KF 61-2414

De plaat werd daarvoor aangepast. Een rechthoek met de gegraveerde Nederlandse titel werd uit de koperplaat gezaagd. De Franstalige titel en een Franstalig impressum werden op een nieuw plaatje gegraveerd en gedrukt binnen de
vrijgekomen ruimte van de oorspronkelijke plaat. [5 14] Het uitgezaagde plaa
tje met de Nederlandse titel bleef bewaard en kon opnieuw worden gebruikt
voor de titelpagina van de Nederlandstalige edities van 1623 en 1635.
Voor de Historie des Pays-Bas van 1618 liet Hillebrant van Wouw een eigen illustratiereeks van 57 portretten graveren in plaats van een beroep te doen op de
87 koperplaten van Nicolaes de Clerck die in de Nederlandstalige uitgave van
1614 waren afgedrukt. Naar de reden van deze keuze kunnen we slechts gissen.
De nieuwe illustraties zijn wel in hoofdzaak kopieën van de prenten van De
Clerck.87 [5 15] Bij negen prenten zijn de portretten gevat in een groter rolwerk
cartouche.88 Op 49 prenten wordt Hillebrant Jacobsz van Wouw als uitgever
genoemd: ‘H. Iacobsen exc.’ of ‘H. Iacopsen exc’. Zes prenten zijn gesigneerd
door de jonge graveur Crispijn van den Queborn (1604-1652).89 Mogelijk graveerde hij ook (een aantal) andere prenten voor de uitgave van 1618.
Al in 1619 vroeg Hillebrant van Wouw toestemming aan de Staten-Generaal
voor een tweede Nederlandstalige druk. De vraag naar het geschiedwerk oversteeg kennelijk al snel het aanbod. De politiek-religieuze situatie in de Republiek was echter ingrijpend veranderd. Inmiddels was Johan van Oldenbarnevelt ten val gebracht en met hem medestanders als Egidius Ledenberg en Hugo
de Groot. De overheid was gezuiverd van alle remonstrantse ideeën. De kerk
vond na deze machtsverschuiving dat er aangaande de ‘kerckelycke saecke’ in
het werk van Van Meteren wel enige correctie nodig was. De Staten-Generaal
namen dit advies aanvankelijk over, maar de Staten van Holland waren niet
van plan het werk te corrigeren en hiervoor de kosten te dragen. Opmerkelijk genoeg benadrukten de Staten van Holland in december 1619 dat het werk
van Emanuel van Meteren nog nooit als zodanig was aanvaard of goedgekeurd.
De Staten wilden vermoedelijk niet instemmen met een werk dat onder Van
Oldenbarnevelt en de zijnen was gereviseerd. Pas toen de gemoederen waren
bedaard en de Staten-Generaal het zevenjarige privilege van december 1614 met
vijf jaar verlengden, verscheen in 1623 een nieuwe en onveranderde Nederlandstalige druk van het geschiedwerk van Van Meteren bij de weduwe en erfgenamen van Van Wouw.90
87 Prenten die teruggaan op een ander portretontwerp zijn Matthias van
Oostenrijk, Willem Lodewijk van Nassau en Lodewijk XIII van Frankrijk. De eerste
prent is mogelijk een kopie van een andere prent in het fonds van De Clerck, bekend
uit de Wereld spiegel van 1621 maar mogelijk al vóór 1621 vervaardigd; zie 4.7.2 en 4.8.2.
88 Het gaat om de prenten van Filips II, Margaretha van Parma, Alva, Requesens,
Jan van Oostenrijk, Willem van Oranje, Alexander Farnese, Maurits en Frederik
Hendrik. De portretten van Filips II, Willem van Oranje, Maurits en Frederik
Hendrik gaan terug op een ander ontwerp dan de prenten in het fonds van De
Clerck.
89 Hollstein Dutch, C. van den Queborn, nrs 9, 10, 24, 52, 71 en 78.
90 Over de herdruk van 1623 zie Reitsma & Van Veen 1892-1899, dl 3, pp 391-392,
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De Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen uitgegeven door de
firma Van Wouw in 1623 werd geïllustreerd met portretten van dezelfde 87 personen als de editie van 1614. Weduwe Van Wouw gebruikte in 1623 de koperplaten
van de Franstalige editie - 54 van de 57 platen - en deed daarnaast een beroep op
Nicolaes de Clerck voor 25 koperplaten.91 Vermoedelijk heeft zij deze platen van
de Clerck geleend. Verder liet de weduwe acht nieuwe kopieën naar prenten van
De Clerck graveren.92 Het is onbekend waarom zij voor deze acht prenten niet de
originele platen van De Clerck leende maar nieuwe platen liet maken. Er zijn geen
aanwijzingen dat deze platen in het fonds van De Clerck niet (meer) beschikbaar
waren in 1623. Misschien was het oorspronkelijke plan van de weduwe Van Wouw
geweest om de 57 platen van de Franstalige editie van 1618 aan te vullen met 30
nieuwe koperplaten. Als dat om een of andere reden niet voldoende van de grond
kwam of teveel tijd in beslag begon te nemen, kan zij besloten hebben de andere
benodigde koperplaten van De Clerck te lenen.
In 1635 publiceerde de firma Van Wouw nog een derde Nederlandstalige
editie van het geschiedwerk van Emanuel van Meteren met 87 portretten. Het
bedrijf van Nicolaes de Clerck bestond toen niet meer. Zijn koperplaten waren
in juni 1626 geveild, inclusief de ‘platen van Metri’. De portretten in 1635 werden
gedrukt met de platen van 1618 (56 van de 57), de voor de uitgave van 1623 nieuw
gemaakte platen (7 van de 8) en 22 nieuwe kopieën van de prenten van De
Clerck. Van 1618 komt alleen het portret van Frederik Hendrik niet in 1635 voor.
In plaats daarvan treffen we een andere prent aan van de man die inmiddels
stadhouder was geworden. Deze prent is gesigneerd door Crispijn van den
Queborn.93 Van de acht nieuwe koperplaten van 1623 werd alleen die van
koning Hendrik II van Frankrijk niet afgedrukt in de uitgave van 1635. Er werd
art. 83 (Leiden 1619) en pp 424-425, art. 34 (Gouda 1620); Knuttel 1908-1916, dl 1,
p. 4, art. 9 (Rotterdam 1621), p. 48, art. 14 (Gorinchem 1622), p. 75, art. 12 (Brielle
1623), p. 102, art. 12 (Den Haag 1624), p. 136, art. 12 (Woerden 1625), pp 166-167, art.
8 (IJsselstein 1626), p. 204, art. 8 (Dordrecht 1627) en p. 248, art. 7 (Delft 1628). Zie
verder Dodt van Flensburg 1841-1842, p. 209; Verduyn 1926, p. 220; Resolutiën b, dl 4,
p. 314, nr 2140, 29 nov. 1619, en dl 5, p. 481, nr 3182, 30 april 1622. De laatste resolutie
meldt dat de herdruk binnen drie maanden zou zijn voltooid. Zie ook de tekst van
het privilege afgedrukt op fol. 4V2r van de uitgave van 1623.
91 Het gaat om 21 koperplaten die ook in de editie van 1614 werden afgedrukt
en om vier kopieën van deze platen platen die De Clerck omstreeks 1621 had laten
maken; zie paragraaf 4.7.3 en bijlage 3: Maximiliaan I (prent 2), Karel V (prent
2), Christiaan IV van Denemarken (prent 2) en Karel IX van Frankrijk (prent 2).
Op het portret van Filips I was de uitgeversnaam ‘N. de Clerck exc’ veranderd in
‘J. Janssonius Exc’; zie hiervoor paragraaf 4.8.1. De weduwe Van Wouw leende ook
de portretten van Karel V, Alexander Farnese en Frederik Hendrik van De Clerck
terwijl haar man voor de Franstalige editie van 1618 ‘eigen’ platen had laten graveren.
92 De acht nieuwe prenten zijn: Karel van Croÿ van Aerschot, Stefanus Báthory,
Hendrik II van Frankrijk, Johan Casimir van de Palts, Filips van Nassau, François de
la Noue, Maximiliaan II en Sebastiaan I van Portugal.
93 Hollstein Dutch, C. van den Queborn, nr 33.



15 | Anoniem, Portret van Karel V, gravure, in: Histoire des
Pays-Bas, 1618, fol. B2r. Amsterdam, UB, KF 61-2414
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een nieuwe kopie gesneden. Vermoedelijk was de plaat die Van Wouw in 1623
had laten graveren terechtgekomen bij Nicolaes de Clerck en in 1626 met zijn
andere platen geveild.94 De plaat zou in 1623 kunnen zijn verwisseld met die van
Emanuel Filibert van Savoye die in opdracht van De Clerck voor de uitgave van
1614 was vervaardigd. Nadat deze plaat was gebruikt voor de uitgave van 1623
kwam deze in handen van Van Wouw. Het was de enige plaat van De Clerck die
werd afgedrukt in de Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen van
1635. Dit portret is letterlijk de uitzondering die de regel bevestigt.
4.4 Prenten bestellen, kopiëren en navolgen
Na de Historie van keyser Caerle de vijfde van Alfonso Ulloa (1610), het Tweede deel
van de commentarien ofte memorien van Emanuel van Meteren (1610 of 1611), het
verzameld werk van Johannes Sleydanus (1612) en de Historie der Nederlandscher
oorlogen ende geschiedenissen van Van Meteren (1614) had Nicolaes de Clerck een
aardige voorraad aan koperplaten met portretten. Indien mogelijk gebruikte De
Clerck zijn platen meerdere keren. Ook andere uitgevers konden er een beroep
op doen. In 1623 leende de weduwe van Hillebrant van Wouw een aantal platen. De uitgevers Dirck Pietersz Pers en Jan Jansz daarentegen bestelden losse
afdrukken van één of meer bestaande platen van De Clerck om hun boeken
te illustreren. Zij kochten de benodigde prenten om ze als illustraties in hun
boeken te laten inbinden.

16 | Titelpagina van Van ’t bestant des Nederlantschen oorlogs,
1616. Den Haag, KB, 3074 C 35

4.4.1 Dirck Pietersz Pers
De in Amsterdam werkzame uitgever Dirck Pietersz Pers werd in deze studie
al eens genoemd, omdat hij de koperplaat verwierf waarmee in 1599 de titelpagina werd gedrukt van de Redenrijcke constliefhebbers stichtelicke recreatie. Pers
gebruikte de plaat voor zijn Bloem-hof van de Nederlantsche jeught van 1608 en 1610.
Omstreeks 1616 bestelde Pers bij De Clerck - dat lijkt tenminste waarschijnlijk
- afdrukken van de Ware afbeeldinge der H. Ambassadeurs ende Gecomitteerde[n] tot
het Bestant of ‘Treves-maeckers’, de prent die eerder voorkwam in het Tweede deel
van de commentarien ofte memorien van Emanuel van Meteren. Pers liet de prent
als illustratie meebinden in Van ’t bestant des Nederlantschen oorlogs, de Nederlandstalige uitgave van Libri tres de induciis belli Belgici van Dominicus Baudius
(1561-1613). [5 16] Baudius was vanaf 1611 hoogleraar in de geschiedenis. Hij
schreef dit werk over het Bestand in opdracht van de Staten-Generaal. De niet
geïllustreerde Latijnse editie verscheen in 1613 bij Elsevier in Leiden.95 Pers publiceerde in 1616 de Nederlandse vertaling van de predikant Pieter Jacobsz van
Suyderwoude.96 Dat de prent werd meegebonden op initiatief van Pers - en
bedoeld was als onderdeel van zijn boek - en niet in opdracht van individuele
eigenaren werd ingebonden, meen ik op te kunnen maken uit het aantal exem-

94 Zie bijlage 4 voor het gebruik van deze plaat ná 1626.
95 Over Dominicus Baudius zie Haitsma Mulier & Van der Lem 1990, nr 36.
96 Over Van Suyderwoude (Petrus Jacobi Austro-Sylvius) zie F.S. Knipscheer in
NNBW, dl 1, kol. 197-198.
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plaren van het boek waarin de prent te vinden is.97 Overigens werd de prent
wel degelijk ook los verspreid en op initiatief van particulieren in boeken en
albums geplaatst.98
4.4.2 Jan Jansz en Van Meteren
Ook de uitgever Jan Jansz in Arnhem kocht afdrukken van bestaande koperplaten bij Nicolaes de Clerck. Jan Jansz heeft het geschiedwerk van Emanuel
van Meteren vele malen in het Duits uitgegeven en kon de portretten van De
Clerck daarvoor goed gebruiken. Jan Jansz was werkzaam als uitgever vanaf
omstreeks 1597. In de jaren 1600-1620 bezocht hij elk jaar de Frankfurter Buchmesse.99 Met zijn Duitstalige uitgaven van het werk van Emanuel van Meteren
richtte hij zich vanzelfsprekend op de Duitstalige markt.100 Jan Jansz probeerde
via titeluitgaven en toevoegingen steeds een zo actueel mogelijke werk aan te
bieden.
De eerste Duitstalige uitgave van het geschiedwerk van Emanuel van Meteren
met de naam van Jan Jansz in het impressum verscheen in twee delen in 1604.
Het eerste deel bevat 19 boeken, het tweede deel boek 20. Een jaar later verscheen van beide delen een titeluitgave, waarvan de inhoud was bijgewerkt tot
en met 1605.101 Een sterk uitgebreid tweede deel publiceerde Jan Jansz in 1609
97 De prent is ingebonden in vijf van de zeven exemplaren die ik van dit werk heb
gezien: Amsterdam, UB: O 60-787; Amsterdam, UB: O 63-1234; Gent, UB: BIB.
ACC.002090; Den Haag, KB: KW 3074 C 35 en Nijmegen, UB: OD 1090 C 217. De
prent ontbreekt in Amsterdam, UB: K 61-7073 en Gent, UB: BIB.ACC.002091. Van
’t bestant van 1616 werd verder geïllustreerd met een anonieme prent op de titelpagina
- de Nederlandse Maagd op wapentuig gezeten, met naast zich een kraanvogel als
symbool van waakzaamheid - en (buiten de collatie) drie etsen van Simon Frisius
aangaande het Bestand; New Hollstein Dutch, S. Frisius, nrs 60-62. De afdrukken
van deze prenten kwamen voor zover bekend niet van Nicolaes de Clerck.
98 Zo liet een anonieme eigenaar de prent inbinden in zijn exemplaar van het
geschiedwerk van Emanuel van Meteren uitgegeven bij Jacob Vennecool in Delft in
1599; Amsterdam, UB: OM 63-317.
99 Over Jan Jansz zie de STCN; Schwetschke 1850; Van Bemmel 1983, p. 77 en
Reurink 2014, pp 86-88.
100 Jan Jansz heeft in of na 1598 ook een deel van de oplage van het geschiedwerk
van Van Meteren in het Latijn verspreid; zie voetnoot 72. Bovendien drukte hij in
1610 in samenwerking met de Keulse uitgever Gerard Grevenbroich de Belli civilis in
Belgio met de boeken 18 t/m 28, een ongeïllustreerd vervolg op de uitgave van 1598.
Van de Belli civilis in Belgio verscheen in 1623 een titeluitgave. Over deze uitgaven zie
Van Delft 2009. Jan Jansz was vermoedelijk ook betrokken bij de piratenedities van
het werk van Van Meteren in kwarto-formaat, verschenen in 1609 en 1611-1612; zie
voetnoot 75.
101 Volgens de STCN zijn de laatste drie katernen van het eerste deel twee keer
gezet; beide zetsels komen voor in zowel de uitgave van 1604 als de titeluitgave van
1605. De titeluitgave van het tweede deel is vooralsnog niet opgenomen in de STCN.
Voor exemplaren van deze uitgave zie VD17, 3:606705X en Bibliotheek Arnhem:
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in samenwerking met de Keulse uitgever Gerhard Grevenbroich.102 De boeken 20 tot en met 27 behandelden de geschiedenis tot en met 1607. Er werden
bovendien toevoegingen gedrukt. Boek 28 en boek 29 zetten het verhaal voort
tot respectievelijk 1609 en 1610.103 In 1611 herdrukte Jan Jansz ook de eerste negentien boeken van het werk van Van Meteren. Deze heruitgave van het eerste
deel verscheen met een eigen titelpagina, maar daarnaast drukte Jan Jansz in
1611 én 1612 één gezamenlijke titelpagina voor beide delen van het geschiedwerk:
volgens deze titels bestond het werk uit 28 boeken. Achter het eerste deel van
1611 werd dan het tweede deel van 1609 gebonden.104 Vervolgens bracht Jansz in
1614 een nieuwe druk van beide delen uit, in principe een nauwkeurige herdruk
van de uitgaven van 1611 en 1609.105 Het tweede deel werd bijgewerkt tot en met
boek 30.106 In 1620 verscheen in Arnhem nog een supplement met de boeken 31
Kluis 911; Van Spaendonck 2002, p. 28, nr 14. Voor het tweede deel van 1605 werd
katern X deels opnieuw gezet en katern Y toegevoegd. Daarbij een zakenregister in
katern Z.
102 Er bestaan drie impressumvarianten van de titelpagina: zonder plaatsnaam en
naam van de uitgever maar gedateerd 1609; Arnheim, gedrukt door J. Jansen, 1609 en
Keulen, gedrukt door Gerhard Grevenbroich, 1609. De laatste variant staat niet in de
STCN of VD17. Voor een exemplaar zie Utrecht, UB: S fol 112A.
103 Het gaat om de katernen a-h6 (boek 28) en i-q6, r4 (boek 29). Bij boek 28
begint de paginanummering opnieuw, boek 29 begint bij pagina 97. Boek 28 is in de
meeste exemplaren van de uitgave van 1609 te vinden. Zie bijvoorbeeld Amsterdam,
UB: KF 62-3899. Voor de uitbreiding met boek 29 zie München, BSB: 2 Belg.
145-2 en Utrecht, UB: S fol 112A. In Den Haag, KB: KW 1788 B 105:1 volgen na de
katernen i-p6 de folia 3E-3V6 (en het register 2A6). Het betreffen katernen van Jan
Jansz’ tweede deel van 1614. Deze katernen bevatten een uitbreiding van boek 29 en
zetten het verhaal voort tot en met boek 30.
104 De titel op de afzonderlijke titelpagina van 1611 luidt: Niderlendischer
Historien erster Theil […] und in neunzehen Bücher verfast. De titel voor beide delen is:
Niederländische Historien oder Geschichten […] biss auff das Jahr 1611 […] und in 28. Bücher
verfasst […] im Jahr 1611 of Niederländische Historien […] und in 28. Bücher verfasst […]
im Jahr 1612. Bij in ieder geval één van de exemplaren is het getal 28 op de titelpagina
met de hand veranderd in 29; zie München, BSB: 2 Belg. 146-1/3.
105 Van het eerste deel van 1614 zijn twee impressumvarianten bekend: een uitgave
zonder plaats- en uitgeversnaam en de uitgave Arnhem, J. Janssen, 1614. Den Haag,
KB: KW 3155 A 21 werd uitgegeven met het titelblad, het voorwerk en de illustraties
van 1614, maar het hoofdwerk betreft de editie van 1611.
106 In het tweede deel van 1614 zijn in boek 29 (2X-3J6) de katernsignaturen
2X-3E6 (vanaf pagina 521) gedrukt over de signaturen i-q. Fol. 3F4 is in enkele
exemplaren ook gesigneerd als r4; Den Haag, KB: KW 3155 A 22. Dit moet verband
houden met het tweede deel van 1609 waarin de boeken 1 t/m 28 gesigneerd zijn a-h.
Voor het tweede deel van 1609 is al een toevoeging bekend van boek 29 gesigneerd
i-q6 r4 (vanaf pagina 97). De katernen in 1614 zijn echter gedrukt van ander zetsel.
Vergelijk in dit verband ook Den Haag, KB: KW 1788 B 105:1, genoemd in voetnoot
103. Om het nog ingewikkelder te maken: in sommige exemplaren van het tweede
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tot en met 36. Opnieuw blijkt dat er voortdurend vraag was naar het geschiedwerk van Emanuel van Meteren.
Jan Jansz heeft zijn Duitstalige uitgaven steeds met portretten geïllustreerd.
In 1604-1605 werden de prenten binnen de collatie opgenomen, daarna steeds
op losse bladen toegevoegd. De uitgaven van Jan Jansz kenmerken zich door
een grote variëteit aan portretten. Ook exemplaren van dezelfde uitgave verschillen qua illustraties nogal eens van elkaar. Als uitgangspunt voor de illustraties koos Jan Jansz meestal voor een serie prenten van de gouverneurs der
Nederlanden, afgebeeld ten voeten uit, gegraveerd door Christoffel van Sichem
(1581-1658) en Karel van Sichem (ca. 1575-na 1604). De serie bestond uit zestien
prenten. Deze prenten waren in 1603 nog als zelfstandige reeks uitgegeven.107
[5 17] Vanaf 1611 werden deze prenten in de uitgaven van Jan Jansz aangevuld
met een vergelijkbare reeks gegraveerd door Simon de Passe (ca. 1595-1647),
met zes portretten van de Bourgondische hertogen en twee portretten van de
graven van Egmont en Horne.108 De overige prenten die in de uitgaven van Jan
Jansz voorkomen - voornamelijk busteportretten - waren eveneens gegraveerd
door Van Sichem en De Passe óf ze waren afkomstig van Nicolaes de Clerck.
In de Niederländische Historien oder Geschichten aller deren Händel van 1612 zijn
voor het eerst prenten van Nicolaes de Clerck opgenomen: het portret van de
zeevaarder Jacob van Heemskerk, het portret van koning Filips II en de ‘Treves-maeckers’ met de achttien afgevaardigden voor de bestandsbesprekingen in
Den Haag. Deze drie prenten in het fonds van De Clerck kwamen eerder voor
in het Tweede deel van de commentarien ofte memorien van Emanuel van Meteren.
Omstreeks 1612 bestelde Jan Jansz een aantal afdrukken van deze prenten voor
zijn Niederländische Historien.109
deel van 1614 (München, BSB: 2 Belg. 147-2 en Wenen, ÖNB: 62.N.39, dl. 2) is boek
29 een combinatie van katernen uit de reeks i-q6 r4 van 1609 en katernen uit de serie
i-r (2X-3F) van 1614. In het tweede deel van 1614 in Leiden (UB: Thysia 248 II) is het
register gesigneerd i en niet A.
107 Hollstein Dutch, C. van Sichem I, nrs 52-62 en Hollstein Dutch, K. van
Sichem, nrs 6-10. Voor de zelfstandige reeks met beschrijvingen in boekdruk zie
Den Haag, KB: KW 314 B 26. De prenten van Van Sichem verdrongen in het
werk van Van Meteren een reeks circulaire portretten, gegraveerd in lijn met de
serie van de firma Hogenberg en navolgende Duitse uitgaven; zie paragraaf 4.3.1.
De overgeleverde exemplaren van de uitgaven van 1604-1605 zijn geïllustreerd met
circulaire prenten en/of de portretten van Van Sichem. Vergelijk in dit verband ook
de Latijnse uitgave van 1598, genoemd in voetnoot 72.
108 Hollstein Dutch, S. de Passe, nrs 42, 50, 64, 65, 88, 102, 103 en 104.
109 De volgende exemplaren bevatten één tot drie van deze prenten: Dresden,
SLUB: Hist.Belg.A.43.m-1/2,misc.1; Gotha, Forschungs- und Landesbibliothek:
H 2º 00074 (alleen het tweede deel); Heidelberg, UB: B 8131 Folio RES: 1-2;
Mannheim, UB (BB Schloss Schneckenhof, West): Ha O 016-1/2; Minneapolis
(US), University of Minnesota: TC Wilson Library Bell 1612 Me; München, BSB:
2 Belg. 146-1/3; Princeton, UB: oversize Goertz 10623; Stockholm, KB: 125 B 14 b
Fol; Stockholm, Skoklosters slott: Wr hist fol 89 en Wenen, ÖNB: 276846-C.1/C.2.



17 | Karel van Sichem, Dubbelportret van Albert en Isabella,
gravure en ets, 186 x 146 mm, met tekst in boekdruk, uit de
serie [Gouverneurs der Nederlanden], 1603. Den Haag, KB,
KW 314 B 26

conterfeijtsels vande voortreflijcste personagien

18 |Anoniem, Portret van Filips Willem van Nassau, gravure,
186 x 126 mm, in: Historie der Nederlandscher […] oorlogen
ende geschiedenissen, 1614, fol. 3B5r. Amsterdam, UB, KF
61-3749
19 |Anoniem, uitgegeven door Jan Jansz, Portret van Filips
Willem van Nassau, gravure, 188 x 125 mm. Amsterdam,
Rijksmuseum, RP-P-OB-104.090

20 |Crispijn van de Passe I, Portret van Filips Willem van
Nassau, gravure, 140 x 101 mm. Amsterdam, Rijksmuseum,
RP-P-1905-231

Nadat in 1614 bij Hillebrant van Wouw de Historie der Nederlandscher oorlogen
ende geschiedenissen was verschenen, bestelde Jan Jansz bij De Clerck afdrukken
van een selectie van de portretten die in dat werk voorkwamen om zijn tweedelige Duitstalige uitgave van 1614 te illustreren. Bovendien liet Jan Jansz kopieën
van deze prenten vervaardigen.
Ook de tweedelige Duitstalige uitgave van 1614 is in de basis geïllustreerd met
de 24 portretten ten voeten uit van Karel van Sichem, Christoffel van Sichem
en Simon de Passe. Bij de overige portretten is er sprake van een grote variëteit. In het ‘Register der Kupffer Stucken des eersten Theils’ en het ‘Register
der Kupfferen im ander Theil’ staan weliswaar de namen van de historische
personen die in het werk moesten worden afgebeeld, maar de prenten die daarvoor werden gebruikt, verschilden per exemplaar. Jan Jansz had bij een aantal
af te beelden personen meerdere mogelijkheden.110 Uit de door mij bekeken
exemplaren van deze uitgave blijkt dat Jan Jansz in ieder geval afdrukken van 25
verschillende portretten uit het fonds van De Clerck als illustraties liet meebinden.111 Van de meeste van deze prenten liet hij ook kopieën maken, spiegelbeeldig aan de prenten van De Clerck. De kopieën zijn vaak maar matig uitgevoerd
en soms ronduit slecht van kwaliteit. De portretten van De Clerck en de kopieën werden zonder problemen door elkaar heen gebruikt.112 Voor enkele van
de 25 portretten had Jan Jansz zelfs nog een derde prent als optie. Zo waren er
voor het portret van Filips Willem van Nassau in het tweede deel van 1614 drie
mogelijke prenten: de prent van Nicolaes de Clerck, een spiegelbeeldige kopie
van deze prent of een gravure vervaardigd door Crispijn de Passe (1564-1637).113
[5 18,19,20] Ook wanneer er bij Jan Jansz geen prent van De Clerck of een kopie
naar zijn prent voorhanden was, waren er vaak meerdere prenten per persoon

De prenten komen niet voor in Cambridge (UK), UB: U*.4.43(C); Freiburg, UB:
H 7676, ip-1 en Wolfenbüttel, HAB: Xb 4o 433. Ik kwam de prenten niet tegen in
de Niederländische Historien oder Geschichten […] in 28 Bücher verfasst van 1611 of in
het zelfstandig uitgegeven Niderlendischer Historien erster Theil van 1611. Ik dank alle
medewerkers van de hier genoemde buitenlandse bibliotheken voor hun hulp bij het
analyseren van deze exemplaren.
110 Veel exemplaren zijn bovendien qua illustraties niet (meer) compleet.
Compleet betekent in dit geval: met alle prenten die in het register worden genoemd.
111 Deze portretten komen eerder voor in de uitgaven van Canin en Van Wouw,
met uitzondering van het portret van Karel van Mansfeld. Dat portret ken ik alleen
uit de Chronycke van Hungarien van 1619; zie paragraaf 4.7.1. De prent zou in of vóór
1614 voor een ander doel kunnen zijn gemaakt. Dat de prent speciaal voor Jan Jansz
werd vervaardigd is wel mogelijk, maar acht ik minder waarschijnlijk.
112 Zie ook het schema in bijlage 3: 1614.02. Niet van alle 25 portretten van De
Clerck kwam ik kopieën tegen in de tweedelige uitgave van 1614. Een aantal kopieën
vond ik alleen in latere uitgaven van Jan Jansz of als losse prent. Ik vermoed dat ook
deze kopieën in 1614 werden gemaakt. Van De Clercks portretten van Frederik van
Toledo en Frederik Hendrik zijn twee kopieën bekend.
113 Hollstein Dutch, C. de Passe, nr 131ad.
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mogelijk.114 Overigens komt het ook voor dat in één boek beide prenten zijn
ingebonden. Hoe een exemplaar werd geïllustreerd hing af van de prenten die
Jan Jansz tot zijn beschikking had op het moment dat de illustraties aan het
boek werden toegevoegd. De prenten werden mogelijk pas ingevoegd op het
moment dat het betreffende werk werd verkocht. Dat kan jaren later zijn dan
dat de tekst van het boek was gedrukt.115
Net als in 1612, kocht Jan Jansz voor zijn tweedelige Duitstalige uitgave van
1614 een reeks afdrukken van de Ware afbeeldinge der H. Ambassadeurs ende Ge
comitteerde[n] tot het Bestant of ‘Treves-maeckers’. Van deze prent liet hij eveneens een eigen versie graveren: een prent met dezelfde achttien portretten, niet
weergegeven in drie rijen van zes portretten, maar in drie rijen van vijf plus een
vierde rij met drie portretten (244 x 153 mm).116 [5 21] Naast deze en andere
anonieme prenten en de prenten van De Clerck, Van Sichem en De Passe is de
tweedelige Duitstalige uitgave van 1614 geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina voor elk van beide delen, een kaart van de Nederlanden, een auteurs
portret en - eveneens in navolging van Hillebrant van Wouw - een prent van
het standbeeld van de hertog van Alva.117
Tot dusverre is er nog weinig aandacht geweest voor Jan Jansz als uitgever
van het geschiedwerk van Emanuel van Meteren. Gezien het voorgaande is dat
114 Ambrogio Spinola werd afgebeeld met een prent van Crispijn de Passe of
Christoffel van Sichem; Hollstein Dutch, C. de Passe, nr 830 of Hollstein Dutch,
C. van Sichem, nr 30. Voor het portret van Willem Lodewijk van Nassau gebruikte
Jan Jansz een prent van De Passe of een kopie van deze gravure; vergelijk Hollstein
Dutch, C. de Passe, nr 132ad en de prent in München, BSB: 2 Belg. 147-1. Ernst
Casimir van Nassau-Dietz werd eveneens afgebeeld met een prent van Crispijn de
Passe of een kopie van deze prent; vergelijk Hollstein Dutch, C. de Passe, nr 136ad
en de prent in Wenen, ÖNB: 62.N.38, dl 2. Zie voor de portretten van kardinaal
Andreas, Francesco de Mendoza, Karel van Bucquoy, Frederik V en zijn vrouw
Elisabeth Stuart achtereenvolgens Hollstein Dutch, C. de Passe, nr 677; Hollstein
Dutch, K. van Sichem, nr 14; Hollstein Dutch, C. de Passe, nr 691; Hollstein Dutch,
C. de Passe, nr 735 en Hollstein Dutch, C. de Passe, nr 715.
115 Zie de paragrafen 4.4.3 en 4.8.1 voor het voorkomen van De Clercks
portretten van Filips III en Jacobus I in twee verschillende staten, met de
uitgeversnaam ‘N. de Clerck exc’ en met de naam ‘J. Janssonius Exc’.
116 Voor deze prent van Jan Jansz zie Wenen, ÖNB: 62.N.38, dl 2. De prent is
ook te vinden in een exemplaar van de Niederländische Historien oder Geschichten aller
deren Händel […] in 28 Bücher verfasst, 1612 (Stockholm, KB: 125 B 14 b Fol.), maar ik
vermoed dat de prent pas omstreeks 1614 werd gemaakt.
117 De gegraveerde titelrand van het tweede deel van 1614 had Jan Jansz al eerder
gebruikt voor zijn Duitstalige uitgaven van Van Meteren van 1609 en 1611/1612. De
kaart is van Pieter van der Keere; zie Van der Heijden 1986, nr 6 en Van der Heijden
1998, nr 72. Het auteursportret (Hollstein Dutch, C.J. Visscher, nr 343) is een kopie
naar de prent van Robert de Baudous (Hollstein Dutch, R. de Baudous, nr 76) in
de ‘uitgave van 1608’ en het Tweede deel van circa 1610. Voor het standbeeld van Alva
vergelijk New Hollstein Dutch, P. Galle, nr 504.



21 | Anoniem, uitgegeven door Jan Jansz, Ware afbeeldinge
der H. Ambassadeurs ende Gecomitteerde[n] tot het Best[and],
in: Niderlendischer Historien ander Theil, 1614. Wenen, ÖNB,
62.N.38 dl 2
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onterecht. Toen de prenten van De Clerck door Canin en Van Wouw als illustraties in het werk van Van Meteren terechtkwamen, integreerde Jan Jansz een
selectie van De Clercks prenten en kopieën van die prenten in zijn Duitstalige
uitgaven. Het maakte hem niet uit dat in zijn uitgaven allerlei soorten prenten
te vinden waren die sterk van elkaar verschilden in uitvoering en kwaliteit. Het
doel was toch vooral om tegen relatief lage kosten aantrekkelijke en actuele
uitgaven te publiceren van het veelgevraagde werk van Emanuel van Meteren.

22 | Anoniem, uitgegeven door Jan Jansz, Portret van
keizer Ferdinand II. Wenen, ÖNB (Porträtsammlung),
PORT_00046402_01

23 | Crispijn de Passe I, Portret van Ferdinand II. Wenen,
ÖNB (Porträtsammlung), PORT_00046403_011

4.4.3 Jan Jansz en de werken van Baudartius en Van Reyd
Jan Jansz ging nog een stap verder dan het kopiëren van de prenten van Nicolaes de Clerck. Hij liet ook navolgingen van diens portretprenten maken. Hieronder versta ik prenten waarbij niet het portretontwerp, maar het prentontwerp
is gebaseerd op De Clerck. De navolgingen volgen de prenten van De Clerck
in de keuze om alle personen af te beelden achter een balustrade in een ovale
lijst met Latijnse tekst binnen een rechthoekig raamwerk en met Nederlands
onderschrift. Van de personen die op deze prenten zijn voorgesteld had Nicolaes meestal geen prenten in zijn fonds, niet op het moment dat de uitgever in
Arnhem zijn prenten liet graveren. Jan Jansz baseerde de ontwerpen van zijn
portretten op prenten van bijvoorbeeld Crispijn de Passe.
In 1620 gaf Jan Jansz een Duitstalig supplement uit op het geschiedwerk van
Emanuel van Meteren. Het supplement behandelde de gebeurtenissen vanaf
1613. In verschillende overgeleverde exemplaren van dit werk zijn portretten toegevoegd.118 Hier komen we ook de eerste navolgingen tegen van de portretten
van Nicolaes de Clerck. Het zijn portretten van keizer Ferdinand II, koning
Frederik V van Bohemen, zijn vrouw Elisabeth Stuart en de Hongaarse koning
Gabriël Bethlen.119 De uitvoering van de prenten is zoals bij de portretten van
De Clerck, maar de afbeeldingen van de personen zijn gegraveerd naar prenten
van Crispijn de Passe.120 [5 22,23] Deze navolgingen dateren niet van voor 1619
of 1620: Ferdinand II werd immers pas in 1619 tot keizer gekroond, Frederik V
en Elisabeth Stuart werden in 1619 koning en koningin van Bohemen en Gabriël Bethlen kreeg zijn kroon in augustus 1620. Vanaf 1620 kon Jan Jansz de portretten van Frederik V en Elisabeth Stuart ook als illustraties laten meebinden
in nog onverkochte exemplaren van zijn eerder gedrukte Duitstalige uitgaven
118 Zie Den Haag, KB: KW 2114 B 15; Leiden, UB: 1493 A 12:2; Göttingen, SUB:
4 H HOLL II, 2491/a:Suppl. en Wenen, ÖNB: 62.N.38, dl 3. Ongeïllustreerde
exemplaren zijn: Amsterdam, UB: OM 63-1994; Utrecht, UB: S. Fol. 1523 III en
München, BSB: 2 Belg. 147-2(2); zie ook Van Someren 1888-1891, dl 1, nr 26d.
119 Andere prenten in de geïllustreerde exemplaren van de uitgave van 1620 laat
ik hier buiten beschouwing. Opgenomen zijn verschillende portretten van Johan van
Oldenbarnevelt, Hugo de Groot, Egidius Ledenberg, Rumoldus Hogerbeets, Adolf
van Wael en Johannes Uutenbogaert. Het supplement van 1620 werd overigens uitgegeven met drie verschillende titelpagina’s.
120 Hollstein Dutch, C. de Passe, nrs 716, 736, 829 II. Voor het portret van Ferdinand II vergelijk Wenen, ÖNB (Porträtsammlung): PORT_00046403_01 en
Hollstein Dutch, C. de Passe, nrs 102ad, 152ad.
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van het werk van Emanuel van Meteren, zoals in de Niderlendischer Historien
van 1614, als alternatief voor de prenten van Crispijn de Passe die Jan Jansz in
andere exemplaren van zijn editie van 1614 liet meebinden.121
De portretten van Ferdinand II, Frederik V, Elisabeth Stuart en Gabriël
Bethlen werden ook wel meegebonden in de Memorien, ofte Kort verhael der ghe
denckweerdighste gheschiedenissen van Nederlandt van de predikant Willem Baudartius (1565-1640).122 De Memorien werd net als het Supplement hierboven uitgegeven als vervolg op Emanuel van Meteren en gepubliceerd in 1620. Baudartius
begon zijn Memorien met boek 33 om aan te sluiten bij de tekst van Van Meteren. De Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen van 1614 eindigde
met het 32e boek.
In 1624-1625 publiceerde Jan Jansz een tweede vermeerderde druk van Baudartius’ werk. Deze Memoryen werd uitgegeven in twee delen, in samenwerking met
Andries Jansz van Aelst, uitgever in Zutphen, de stad waar Baudartius predikant was.123 De Memoryen was een zelfstandig werk over de periode 1603-1624.
Het werd niet gepresenteerd als een vervolg op Van Meteren, maar via de illustraties - 46 portretten buiten de collatie - was het werk daarmee nog steeds
verbonden.124 De meeste prenten in de Memoryen zijn spiegelbeeldige kopieën
of navolgingen van de portretten van Nicolaes de Clerck.125 De ontwerpen van
121 München, BSB: 2 Belg. 147-2(1). Hetzelfde geldt vermoedelijk voor de prent
van Karel van Bucquoy die Jan Jansz ná 1620 liet maken, vermoedelijk voor het nog
te behandelen werk van Willem Baudartius van 1624-1625. De prent werd ook wel
meegebonden in het tweedelige Duitstalige geschiedwerk van Emanuel van Meteren
verschenen bij Jan Jansz in 1614; zie Wenen, ÖNB: 62.N.38, dl 2.
122 Leiden, UB: 1162 C 30. In Den Haag, KB: KW 444 B 20 zijn alleen prenten
van Van Oldenbarnevelt, Ledenberg en Hogerbeets ingebonden. Ongeïllustreerd
zijn de exemplaren Amsterdam, UB: K 61-5136 en Leiden, UB: 393 B 14; zie ook Van
Someren 1888-1891, dl 1, onder nr 46.
123 Over Baudartius zie Haitsma Mulier & Van der Lem 1990, pp 28-30, nr 35.
124 De volgende prenten in de Memoryen van 1624-1625 laat hier buiten
beschouwing: een door een anonieme graveur vervaardigde titelpagina voor het eerste
deel, een auteursportret (Hollstein Dutch, A. Poel, nr 2) en de portretten van Jan
Neyen (Hollstein Dutch, C. De Passe, nr 800), Adolf van Wael (Hollstein Dutch, C.
de Passe, nr 837), Johan van Oldenbarnevelt (Hollstein Dutch, C. de Passe, 339ad),
Gillis van Ledenberg (Mortzfeld A12177; FM-p 3135); Rumoldus Hogerbeets (FM-p
2431); Hugo de Groot (FM-p 2031; Beresteyn 1929, nr 6) en Johannes Uutenbogaert
(FM-p 5527). In Nijmegen, UB: OD 481 B 7 is een extra portret ingebonden van
Peter Plancius (Hollstein Dutch, W. Delff, nr 71).
125 De spiegelbeeldige kopieën zijn Filips III (in Leiden, UB: 1149 B 29), Rudolf
II, Matthias I, Christiaan IV van Denemarken, Filips Willem van Nassau, Maurits
van Nassau en Frederik Hendrik. Er werden ook kopieën gemaakt van prenten die De
Clerck pas na 1614 aan zijn fonds heeft toegevoegd: Gustaf Adolf van Zweden, Albert
van Oostenrijk en Isabella Clara Eugenia. Vergelijk ook de portretten van Lodewijk
XIII en Ambrogio Spinola bij Jan Jansz en De Clerck. Het portret van Ernst Casimir
van Nassau-Dietz lijkt een kopie naar de prent van De Clerck, maar de tekst verraadt
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de portretten op de navolgingen zijn wederom gebaseerd op een aantal prenten
van Crispijn en Simon de Passe.126
Toen Jan Jansz in 1626 nóg een werk over de geschiedenis der Nederlanden
uitgaf, illustreerde hij deze opnieuw met portretten buiten de collatie. De
Voornaemste gheschiedenissen inde Nederlanden ende elders werd geschreven door
Everhard van Reyd. Van Reyd (1550-1602) was in zijn leven secretaris en adviseur van zowel Jan VI van Nassau-Dillenburg (1536-1606) als diens zoon,
de Friese stadhouder Willem Lodewijk van Nassau (1560-1620). Daarnaast
was hij Gelders gedeputeerde ter Staten-Generaal en burgemeester van de
stad Arnhem.127 De Voornaemste gheschiedenissen verscheen maar liefst 24 jaar
na het overlijden van de auteur. Het werk werd geïllustreerd met een selectie
van de portretten uit de Duitstalige uitgaven van het geschiedwerk van Van
Meteren en de Memoryen van Baudartius, waaronder elf kopieën en navolgingen van prenten van Nicolaes de Clerck.128
dat ze werd gegraveerd naar een prent van De Passe (Hollstein Dutch, C. de Passe,
nr 136ad). Andere navolgingen in de Memoryen zijn de vier portretten die ook in het
Supplement van 1620 voorkwamen: Ferdinand II, Frederik V van Bohemen, zijn vrouw
Elisabeth en Gabriël Bethlen. Zie verder de keurvorsten Ferdinand van Beieren, Lothar
von Metternich, Georg William van Brandenburg, Johann Schweikhard, Johann Georg
I van Saksen, Maximiliaan van Beieren (twee prenten, vergelijk Amsterdam, UB: KF
62-4813 en Nijmegen, UB: 255 b 7) en de portretten van Henri du Val, Filips IV, Karel
van Bucquoy, Johan t’Serclaes van Tilly, Christiaan van Brunswijk, Johan Jacob van
Bronckhorst, Leopold van Oostenrijk, Osman II, Gonzalo Fernández de Córdoba,
Heinrich Matthias von Thurn, Sigismund III, Willem Lodewijk van Nassau (twee
prenten, vergelijk Amsterdam, UB: KF 62-4813 en Nijmegen, UB: 255 b 7), Peter Ernst
II van Mansfeld, de latere Engelse koning Karel I en Hendrik van den Bergh.
126 De portretten van de keurvorsten Ferdinand van Beieren, Lothar von
Metternich, Georg William van Brandenburg en Johann Schweikhard zijn
spiegelbeeldige kopieën van de prenten uit de reeks C[rispini] Passaei Eicones illustrium
Germaniae Principum S.R.I[mperatoris] VII Electorum, uitgegeven bij Jan Jansz in 1615
en heruitgegeven met enkele nieuwe portretten in 1619; Hollstein Dutch, nrs 140154ad. Het portret van Willem Lodewijk van Nassau (in Nijmegen, UB: OD 255 b
7) gaat terug op Hollstein Dutch, C. de Passe, nr 132ad. Het betreft een portret van
de Nassovischen Oraignen-boom, mede uitgegeven door Jan Jansz in 1615. Zie verder
Hollstein Dutch, C. de Passe, nr 691 (Karel van Bucquoy); Hollstein Dutch, S. de
Passe, nr 28 (Christiaan van Brunswijck) en Hollstein Dutch, S. de Passe, nr 81 (de
prins van Wales). Voor Peter Ernst II van Mansfeld vergelijk Hollstein Dutch, S. de
Passe, nr 81 en De Clercks prent in de Turcksche chronyck van 1623.
127 Over Van Reyd en zijn werk zie Haitsma Mulier & Van der Lem 1990, nr 396;
Janssen 1985, pp 23-27; Waterbolk 1981, pp 42-62 en Janssen 2014, pp 133-137.
128 Karel van Croÿ, hertog van Aerschot; Maximiliaan van Hénin-Liétard, graaf van
Bossu; Frederik Hendrik; Pedro Enríquez de Toledo, graaf van Fuentes; Willem II van
der Marck, heer van Lumey; Peter Ernst I van Mansfeld; Ernst Casimir van NassauDietz; Filips Willem van Nassau; Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg; Lodewijk
van Nassau en Adolf, graaf van Nieuwenaar. De Voornaemste gheschiedenissen werd verder
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Filips III, Jacobus I en Filips van Hohenlohe
Drie prenten in de Memoryen van Willem Baudartius en de Voornaemste gheschie
denissen van Everhard Van Reyd vragen nog om opheldering. In de Memoryen
komen naast de kopieën en navolgingen namelijk twee prenten voor die wél
afkomstig zijn van Nicolaes de Clerck, weliswaar beide in een latere staat. Het
gaat om de portretten van koning Filips III van Spanje en koning Jacobus I
van Engeland. In de Voornaemste gheschiedenissen is bovendien De Clercks portret opgenomen van de legeraanvoerder Filips van Hohenlohe.Jan Jansz kocht
afdrukken van deze drie portretprenten voor zijn Duitstalige uitgaven van het
geschiedwerk van Emanuel van Meteren van 1614.
De portretten van Filips III en Jacobus I zijn bekend in twee staten. Op de
eerste staat wordt Nicolaes de Clerck als uitgever genoemd, op de tweede staat
luidt de uitgeversnaam ‘J. Janssonius Exc’. Beide staten van de prenten komen
voor in uitgaven van Jan Jansz. Van meer prenten in het fonds van De Clerck
zijn op dezelfde manier twee staten gedrukt. De aanpassing van de betreffende
koperplaten vond plaats in of na 1615. Ondanks de verandering van de uitgeversnaam lijken de platen na 1615 in het bezit van De Clerck te zijn gebleven,
net als de plaat van het portret van Filips van Hohenlohe. Ik kom op deze
kwestie terug in paragraaf 4.8.1.
Dit zou betekenen dat Jan Jansz in 1624-1626 nog afdrukken had liggen van
deze prenten uit het fonds van Nicolaes de Clerck of dat hij ze in deze jaren
opnieuw heeft besteld bij diens erfgenamen. De Clercks portretten van Filips
III en Filips van Hohenlohe zijn ook niet te vinden in álle exemplaren van
de Memoryen en de Voornaemste gheschiedenissen. Jan Jansz heeft ook een kopie
laten maken van het portret van Filips III. In het ene exemplaar van de Me
moryen is de prent van De Clerck meegebonden, in het andere exemplaar de
kopie.129 Jan liet bovendien een alternatieve prent graveren voor De Clercks
portret van Filips van Hohenlohe. Het alternatief werd in 1626 vervaardigd
door Herman Breckerveld in Arnhem.130 [5 24] Een vervangende prent voor

geïllustreerd met twaalf prenten uit de gouverneursserie van Christoffel en Karel van
Sichem (Hollstein Dutch, C. van Sichem I, nrs 63-71 en Hollstein Dutch, K. van
Sichem, nrs 6, 7, 10), een portret van Franciscus de Mendoza gegraveerd door Karel van
Sichem (Hollstein Dutch, K. van Sichem, nr 14), een auteursportret (New Hollstein
Dutch, J. Muller, nr 19) en een gegraveerde titelpagina van een anonieme graveur.
129 Voor de prent van De Clerck zie Nijmegen, UB: OD 255 b 7; Den Haag, KB:
KW 1002 A 19 en Den Haag, KB: KW 3198 C 21. Voor de kopie zie Amsterdam,
VU: XL.05133:1; Gent, UB: BIB.ACC.002986 en Leiden, UB: 1149 B 29.
130 Hollstein Dutch, H. Breckerveld, nr 10. Over van Breckerveld zie Van
’t Zelfde 2007, pp 31-106; Beck/Veldhuijzen 1993 en Beck/Blaak 2014. Voor de
prent van Breckerveld in de Voornaemste gheschiedenissen van 1626 zie Amsterdam,
Rijksmuseum: 327 J 15; Dordrecht, RA: 489-39036 en Rotterdam, SA: 74 B 17. Voor
De Clercks portret van Filips van Hohenlohe zie Amsterdam, UB: O 63-4830 en
Leiden, UB: 1176 B 11. In Leeuwarden, Historisch Centrum: C 1552 ontbreekt het
portret van Hohenlohe.



24 | Herman Breckerveld, uitgegeven door Jan Jansz,
Portret van Filips van Hohenlohe, 1626, ets, 155 x 122 mm.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1878-A-640
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De Clercks portret van Jacobus I is mij echter niet bekend.131

25 | Anoniem, Portret van Gillis van Ledenberg, ets en
gravure, 189 x 129 mm, in: Sententie uyt-ghesproocken ende
ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch, 1619. Amsterdam,
UB, pfl BV 22b

4.4.4 Andere navolgers
Niet alleen Jan Jansz heeft de portretprenten in het fonds van Nicolaes de
Clerck gekopieerd en nagevolgd. Meer zeventiende-eeuwse graveurs en uitgevers hebben zich direct of indirect door zijn prenten laten inspireren. Ze
volgen het portretontwerp en/of prentontwerp van De Clerck. Ik beperk me tot
enkele voorbeelden. Zo lijken veel van de portretillustraties in de Oorsprong en
voortgang der Nederlandtscher beroerten ende ellendicheden van Johannes Gysius verschenen in 1616 in Leiden bij Henrick van Haestens - in hun portretontwerp
gebaseerd te zijn op prenten in het fonds van De Clerck.132 Ook de graveur die
de prenten vervaardigde voor de tweede en derde druk van de Voornaemste ge
schiedenissen van Everhard van Reyd - in 1633 en 1644 verschenen onder de titel
Oorspronck ende voortganck vande Nederlandtsche oorloghen - kende de portretten
van De Clerck.133 De portretprenten in beide drukken zijn eveneens gegraveerd
achter een balustrade in een ovale lijst met Latijnse tekst en in een rechthoekig
raamwerk met een Nederlands onderschrift. Verder interessant zijn de anonieme prenten van de gouverneurs van Oostende in Philippe Flemings Oostende
vermaerde, gheweldighe, lanckduyrighe, ende bloedighe belegheringhe, bestorminghe ende
stoute aenvallen, uitgegeven bij Aert Meuris in Den Haag in 1621.
Er zijn meer prenten die de portretten van De Clerck volgen, zoals de portretten
van Johan van Oldenbarnevelt, Gillis van Ledenberg en Rombouts Hogerbeets
in enkele exemplaren van de Nederlandstalige uitgave van hun vonnis of Sententie,
verschenen bij Hillebrant van Wouw in 1619.134 [5 25] Van Oldenbarnevelt, Ledenberg en Hogerbeets waren in augustus 1618 gearresteerd op verdenking van
hoogverraad. Van Oldenbarnevelt werd onthoofd. Ledenberg pleegde zelfmoord
in zijn cel en werd postuum ter dood veroordeeld. Hogerbeets kreeg een levens131 Overigens worden in de Memoryen ook twee prenten gebruikt voor de
portretten van Willem Lodewijk van Nassau en Maximiliaan van Beieren; vergelijk
Amsterdam, UB: KF 62-4813 en Nijmegen, UB: 255 b 7.
132 De illustraties komen ook voor in de Latijnse uitgave Origo & historia
Belgicorum tumultuum (Leiden, Bartholomeus van der Bildt, 1619) en de tweede
vermeerderde Nederlandstalige uitgave getiteld Oorspronck ende voortgang der
Nederlandscher beroerten (Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1626).
133 Van Someren 1888-1891, dl 1, nrs 52a en 52b. Het portret van Peter Ernst I
van Mansfeld kwam ook voor in de Voornaemste geschiedenissen van 1626. De andere
prenten zijn nieuw. Ze zijn een slag kleiner dan de prenten van Nicolaes de Clerck,
ca. 160 x 115 mm.
134 Zie de Sententie uutghesproken ende gepronuncieert over Johan van Oldenbarnevelt
(Den Haag, KB: KW Pflt 2885a), de Sententie, uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert
over Gielis van Ledenberch (Amsterdam, UB: pfl. BV 22b) en de Sententie, uytghesproocken ende gepronuncieert over Rombout Hogerbeetz (Amsterdam, UB: pfl. BV 24
of Gent, UB: BIB.MEUL 001675). Van Wouw drukte ook het vonnis van Hugo de
Groot maar een vergelijkbaar portret van De Groot ben ik in de exemplaren van dit
werk nog niet tegengekomen.
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lange gevangenisstraf opgelegd.135 Verder zijn er de portretten van Johan van
Oldenbarnevelt, Gillis van Ledenberg, Rombouts Hogerbeets, Hugo de Groot,
Adolph van Wael en Johannes Uutenbogaert bij de prent getiteld Justitie aen Jan
van Oldenbarnevelt geschiet van de Amsterdamse prentuitgever-graveur Claes Jansz
Visscher.136 [5 26 volgende pagina] Visscher gaf meer van dergelijke portretten
uit, geïnspireerd op prenten in het fonds van Nicolaes de Clerck, maar ook gekopieerd naar diens prenten.137 [5 27-30]
4.5 Nicolaes de Clerck en zijn Toneel en Cabinet
Laat ik nu terugkeren naar het fonds van Nicolaes de Clerck. In de jaren dat
135 Er zijn geen aanwijzingen dat Nicolaes de Clerck deze portretten voor
Van Wouw heeft laten graveren. De Clerck wordt in ieder geval niet als uitgever
op de prenten genoemd en de prenten komen niet voor in combinatie met andere
portretten van De Clerck.
136 Hollstein Dutch, C.J. Visscher, nr 31. Het portret van Ledenberg werd ook in
een andere samenstelling uitgegeven, zie Hollstein Dutch, C.J. Visscher, nr 32. Elk
portret is circa 175 x 120 mm.
137 Zie met name de volgende portretten van Visscher: Gustaaf II Adolf van
Zweden en Maria Eleonora van Brandenburg (Braunschweig, Herzog Anton
Ulrich-Museum: CJVisscher-Verlag AB 3.205 en CJVisscher-Verlag AB 3.208; niet
in Hollstein); Anna van Oostenrijk (idem: CJVisscher-Verlag AB 3.207; Hollstein
Dutch, nr 85); Christiaan IV van Denemarken (idem: P-Slg AB 3.647; niet in
Hollstein); Constantia van Oostenrijk (idem: CJVisscher-Verlag AB 3.206; niet
in Hollstein); Lodewijk XIII van Frankrijk (idem: CJVisscher-Verlag AB 3.199;
Hollstein Dutch, nr 123); Ambrogio Spinola (idem: CJVisscher-Verlag AB 3.209;
niet in Hollstein) en Wladislaus Wasa van Polen (idem: CJVisscher-Verlag AB 3.212;
niet in Hollstein). Vergelijk verder de portretten van Christiaan van Brunswijck
(Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum: Brunsvic. 1. III. 3.1; Hollstein
Dutch, nr 90); Frederik Christiaan van Denemarken (idem: CJVisscher-Verlag AB
3.192; Hollstein Dutch, nr 114); Filips IV van Spanje (idem: CJVisscher-Verlag AB
3.200; Hollstein Dutch, nr 134); Ferdinand II, met lauwerkrans (Wenen, ÖNB,
Porträtsammlung: PORT_00046399_02; niet in Hollstein) en Frederik Hendrik van
Nassau (in Daniël Souterius’ Sainctes funerailles, 1626). Net iets anders, maar eveneens
verwant zijn de portretten van Karel I van Engeland, als prins (Braunschweig,
Herzog Anton Ulrich-Museum: CJVisscher-Verlag AB 3.201; Hollstein Dutch,
nr 94); Karel Adolf van Zweden (idem: CJVisscher-Verlag AB 3.197; Hollstein
Dutch, nr 95); Elisabeth van Bohemen (idem: P-Slg AB 3.959; Hollstein Dutch, nr
99); Ferdinand II, portret met kroon (idem: CJVisscher-Verlag AB 3.198; Hollstein
Dutch, nr 105); Frederik V van Bohemen (idem: CJVisscher-Verlag AB 3.190;
Hollstein Dutch, nr 109); Frederik Hendrik van de Palts (idem: P-Slg AB 3.1325;
Hollstein Dutch, nr 115); Ernst van Mansfeld (idem: CJVisscher-Verlag AB 3.210;
Hollstein Dutch, nr 128), Jacobus I van Engeland (idem: CJVisscher-Verlag AB 3.195;
niet in Hollstein); Sigismund III van Polen (Berlijn, Staatsbibliothek: Portr. Slg, Slg
Hansen (Nachtrag), Bd. 1, nr 13; niet in Hollstein) en Gabriël Bethlen (Amsterdam,
Rijksmuseum: RP-P-1908-4587; niet in Hollstein).



27 | Anoniem, Portret van Christiaan IV van Denemarken,
gravure, 189 x 125 mm, in: Historie der Nederlandscher […]
oorlogen ende geschiedenissen, 1614, fol. 3C5r. Amsterdam,
UB, KF 61-3749
28 | Anoniem, uitgegeven door Claes Jansz Visscher,
Portret van Christiaan IV van Denemarken, gravure, 166 x 117
mm. Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, P-Slg
AB 3.647

29 | Anoniem, Portret van Gustaaf II Adolf van Zweden,
gravure, 196 x 131 mm, in: Princelyck cabinet, 1625, fol. D3r.
Amsterdam, UB, OM 63-1891
30 | Anoniem, uitgegeven door Claes Jansz Visscher,
Portret van Gustaaf II Adolf van Zweden, gravure, 169 x 122
mm. Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum,
CJVisscher-Verlag AB 3.205
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26 | Claes Jansz Visscher, De onthoofding van Johan van
Oldenbarnevelt, 1619, ets, 378 x 622 mm. Amsterdam,
Rijksmuseum, RP-P-OB-77.320

de Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen van 1614 bij Hillebrant
van Wouw en de Niderlendischer Historien van 1614 bij Jan Jansz in voorbereiding
waren, werkte De Clerck namelijk aan zijn eerste eigen boek met portretten.
Het Tooneel der keyseren ende coningen van christenryck sedert den onderganck van
het Griecks keyserdom publiceerde De Clerck in 1615. In 1617 volgde zijn tweede
boek getiteld Tooneel der beroemder hertogen princen graven ende krygs-helden van
christenrijck binnen dese drije laeste eeuwen. Postuum verscheen in 1625 het Prince
lyck cabinet, verthoonende t’leven afcomste ende afbeeldingen der voornaemste vorsten,
princen, graven ende heeren van Europa jegenwoordig regierende.
Terwijl de portretten van beroemde personen in de eerder genoemde geschiedwerken bestaande teksten illustreerden, ontstond het idee voor beide Tonelen en
het Cabinet vanuit de portretten en niet vanuit de tekst. De afgebeelde personen
waren het onderwerp van de door Nicolaes zelfgeschreven teksten. Uiteindelijk
werden woord en beeld in samenhang bepaald. Als schrijvende uitgever kon De
Clerck zijn boeken naar eigen inzicht vormgeven. Dus schreef hij levensbeschrijvingen van de personen die hij kon afbeelden en liet hij portretten maken van
diegenen over wie hij een biografie kon schrijven. Daarnaast dichtte De Clerck in
vier tot acht versregels een korte karakterisering van elke persoon.138
138 De versregels over Maurits van Nassau, Jan VII van Nassau-Siegen en
Maurits van Hessen-Kassel in het Tooneel van 1617 zijn gelijk aan die in het Princelyck
cabinet van 1625.
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HetTooneel der keyseren ende coningen en het Tooneel der hertogen princen zijn geen
portretboeken in strikte zin. De Tonelen houden het midden tussen een portretboek - een portretserie met tekst, in boekvorm - en een geïllustreerd biografisch geschiedwerk. De beschrijvingen zijn uitvoeriger dan bij portretboeken
gebruikelijk was. De Tonelen hebben ook overeenkomsten met werken in het
topografische en geografische genre. De beschreven personen zijn gegroepeerd
per territorium en komen daarbinnen in chronologische volgorde aan bod. Elk
land of domein wordt ingeleid met een opsomming van de eerdere machthebbers, informatie over de afkomst van het heersende geslacht en/of de geschiedenis en ontwikkeling van het rijk. Na de portretten en levensbeschrijvingen
van de belangrijkste personen volgt als afsluiting meestal een korte beschrijving
van de streek en haar inwoners.
Het Tooneel der keyseren ende coningen van 1615 begint met enkele Romeinse en
Rooms-Duitse keizers. Daarna komen levensbeschrijvingen van de koningen
van Frankrijk, Navarra, Spanje, Portugal, Engeland, Schotland, Denemarken,
Zweden, Polen, Hongarije, Napels en de grootvorsten en tsaren van Rusland
(Moskovië). Soms wilde Nicolaes de Clerck meer vertellen dan hetgeen hij in
de levensbeschrijvingen kwijt kon. Dan lastte hij extra paragrafen in over de
belangrijkste gebeurtenissen die gedurende de heerschappij van een bepaalde
keizer of koning hadden plaatsgevonden. Voor 1615 schreef De Clerck bijvoorbeeld een ‘cort verhael eenige der voornaemste gheschiedenisse der Turcken, die
voorghevallen sijn in de tijden der twee laetste Roomsche Keyser Carolus de
V ende Ferdinandus de I, voornamelyck in Hongarien’. Verderop in het werk
wordt deze tekst gecontinueerd voor de periode onder Maximiliaan II en Rudolf II.139 De sultans die in het ‘cort verhael’ worden genoemd - van Süleyman
de Grote tot en met Ahmed I - beeldde De Clerck niet af.
In het Tooneel der hertogen princen van 1617 begint Nicolaes de Clerck met de
beschrijvingen van de hertogen van Bourgondië en vervolgt hij met de aartshertogen van Oostenrijk, de keurvorsten van Saksen, de paltsgraven aan de
Rijn, de keurvorsten van Brandenburg, de landgraven van Hessen en de graven
van Nassau. In de tweede helft van het werk bespreekt De Clerck Zwitserse, Poolse, Boheemse, Hongaarse (krijgs)helden en enkele grootmeesters van
ridderordes. Daarna komen de machthebbers in de Italiaanse staten en andere bekende personen aan de orde: de hertogen en krijgsoversten van Venetië,
twee beroemde Genuesen (onder wie Columbus), de hertog en veldoverste van
Milaan, de groothertogen van Florence, de Florentijnse ontdekkingsreiziger
Amerigo Vespucci, de hertogen van Mantua en Valencia, Parma en Savoye. Na
139 De Clerck 1615, fol. D4r-D5r en F4r-G3v. Bij de Franse koningen Hendrik II
en Frans II werd een kort verhaal ingelast over de ‘Troublies van Vrancryck’ (fol. K1rK2v en K4v-K5v). Bij Ferdinand V van Spanje werd een paragraaf ingevoegd over de
ontdekking van de Nieuwe Wereld, een beschrijving van deze landen en het gedicht
‘America spreect’ van de mij onbekende R. Lubbei onder de zinspreuk ‘Vree comt uit
Liefde R.L’ (fol. O1v-O5r). Bij Emanuel I van Portugal volgde een beschrijving van de
ontdekking van de zeeweg naar Oost-Indië, inclusief het gedicht ‘Asia spreeckt’ (fol.
R4v-R6r).
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31 | Anoniem, Portret van István Bocskai, gravure, 181 x 143
mm, in: Tooneel der hertogen princen, 1617, fol. 2E4r. Amsterdam, UB, OM 63-1451

de hertogen van Lotharingen en de prinsen en krijgsoversten van Frankrijk en
Engeland behandelt De Clerck tot slot twee Spaanse generaals, twee Spaanse conquistadores - de heersers van het Aztekenrijk en Incarijk die door de
conquistadores ten val waren gebracht - en de Portugese ontdekkingsreiziger
Ferdinand Magellaan.
In de Tonelen van 1615 en 1617 zijn 62 respectievelijk 82 portretten opgenomen. De prenten zijn gedrukt binnen de collatie; 30 respectievelijk 21 van
deze prenten zijn bekend van de uitgaven die eerder zijn besproken. Van het
portret van Maurits van Nassau komen in de overgeleverde exemplaren van het
Tooneel der hertogen princen van 1617 twee prenten afwisselend van elkaar voor. De
ene prent is bekend uit de Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen
van 1614. De andere prent werd vóór 1614 gemaakt; waarover meer in paragraaf
4.8.2.140 [zie ook 5 72 en 73] Voor het portret van Julius Caesar in het Tooneel
der keyseren ende coningen gebruikte De Clerck dezelfde koperplaat als voor de
prent in de Historie van keyser Caerle de vijfde van 1610. Deze prent was een kopie
van een gravure van Wolfgang Kilian. [zie 5 6 en 7] Afwijkend in uitvoering
van de andere prenten van Nicolaes waren ook de portretten van Ferdinand II
van Tirol en de Transsylvanische vorst István Bocskai in het Tooneel der hertogen
princen. [5 31] Op beide prenten wordt de graveur Claes Jansz Visscher als uitgever genoemd.141 Toch waren de platen waarmee deze prenten werden gedrukt
vermoedelijk eigendom van De Clerck. Het portret van Bocskai komt twee jaar
na het Tooneel van 1617 nog eens voor in combinatie met prenten die door De
Clerck werden uitgegeven. De Clerck hoefde zelf geen prenten te laten maken
van Ferdinand II van Tirol of Bocskai. Hij had bestaande platen verworven die
hij kon gebruiken om hun portretten te drukken en vond het niet nodig om
oude uitgeversnamen van de platen te verwijderen.

4.5.1 De Tonelen in productie
Op verzoek van Nicolaes de Clerck schreef Aelbrecht Snel zowel voor het
Tooneel der keyseren ende coningen als voor het Tooneel der hertogen princen een

140 De prent van 1614 - bekend van de Historie der Nederlandscher oorlogen ende
geschiedenissen - komt voor in Amsterdam, UB: OM 63-1451; Amsterdam, VU:
XL.05209:1; Delft, SA: OD 21 A 1 en Utrecht, UB: MAG 214 A 27. De andere prent
is te vinden in Amsterdam, Rijksmuseum: 330 C 18; Dordrecht, RA: 489-39005(2);
Gent, UB: BIB.HIST.009266; Den Haag, KB: KW 661 E 20:2; Leeuwarden, Tresoar:
70 G fol; Leiden, UB: 1195 A 6; Leiden, UB: Thysia 1978 en Nijmegen: OD 132 b 16.
141 Voor het portret van Ferdinand II zie Hollstein Dutch, C.J. Visscher, p. 195, nr
108. Vergelijk voor deze prent ook de gravure van Dominicus Custos in zijn Atrium
heroicum Caesarum; Hollstein German, C. Custos, nr 58. Het portret van Bocskai
werd gegraveerd naar een prent die werd uitgegeven door Balthasar Caymox in
Neurenberg; Hollstein Dutch, B. Caymox, nr 19. Deze prent wordt toegeschreven
aan Lucas Kilian (Mortzfeld A20330) of Dominicus Custos (Amsterdam,
Rijksmuseum: RP-P-OB-7118).
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drempeldicht als aanbeveling van de desbetreffende boeken.142 Albertus Johannus Snellius was vanaf 1614 tot aan zijn dood in november 1646 ondermeester
van de Latijnse school in Delft.143 In 1613 maakte hij voor de Delftse uitgever
Adriaen Gerritsz een Nederlandse vertaling van De rebus gestis Alexandri Magni
van Quintus Curtius Rufus.144 In 1623 zou Snel nog een drempeldicht schrijven
voor de Waerachtighe treurige gheschiedenissen onses tijdts, De Clercks vertaling van
de novellebundel van François Rosset.
Nicolaes de Clerck zocht ook financiële partners voor zijn uitgaven van 1615
en 1617. Voor het Tooneel der keyseren ende coningen kreeg hij medewerking van
de al eerder genoemde Jan Jansz in Arnhem. Jan Jansz kocht een deel van de
oplage van het Tooneel van 1615. Het werk verscheen daarom in twee uitgaven:
één met het impressum ‘Tot Delf. Bij Niclaes de Clerck’ en de ander met ‘Tot
Arnhem. Bij Jan Jansz’.
Het Tooneel der hertogen princen van 1617 financierde De Clerck samen met
de in Delft woonachtige kramer Louis Willemsz de Somer. De Clerck beloofde zijn lezers in het Tooneel der keyseren ende coningen dat dit tweede deel - ‘het
welcke wy alreede hebben beginnen te bereyden, ende voor de handt te nemen’ - met ‘niet min doorluchtighe personagien’ zou verschijnen.145 De Somer
had Nicolaes daarbij een bedrag van 200 gulden ter beschikking gesteld. Dat
blijkt uit een notariële akte van 13 februari 1618.146 In 1618 verklaarde De Clerck
200 gulden schuldig te zijn aan de vrouw van Louis de Somer vanwege het
ontbinden van de ‘maetschappie of compagnieschappe’ tussen hem en haar in
februari overleden man voor het drukken en verspreiden van het ‘toneel der
deurluchtige personagien etc.’147 Er werd afgesproken dat De Clerck het bedrag,
inclusief de rente van 6,25 procent, in twee termijnen zou terugbetalen; de ene
helft na de Delftse kermis in september 1618, de andere helft in december van
hetzelfde jaar. De rente werd berekend vanaf december 1615, in welke maand de
142 De Clerck 1615, fol. A4r-A4v: ‘Ghedicht tot Lof des uyt-gevers ende Nut
deses Boecks’ en De Clerck 1617, fol. (.)4r: ‘De nutticheydt deses Boecks verbreydt in
Rijme’.
143 Over Albrecht Snel zie Abels 1994, pp 345-346, 350, 353 en p. 428, nr 26.
144 Een exemplaar van de druk van 1627 - Den Haag, KB: KW 1791 G 13 - bevat
een handgeschreven opdracht van Aelbrecht Snel aan de Delftse burgemeester
burgemeester Arent Jacobsz vander Graeff en het Hoogheemraadschap van
Delfland.
145 De Clerck 1615, fol. A3v en 2M1v.
146 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris A. Rijshouck: toegang 161, inv. 1770,
13 febr. 1618. De akte werd opgesteld in aanwezigheid van de smid Jan Heyndricks en
de houtkoper Arent Dircksz als getuigen.
147 Voor de begrafenisakte van De Somer zie Delft, SA: DTB, inv. 37, 13 febr.
1618. De kramer was in 1610 getrouwd met Marijtge Meessen; Delft, SA: DTB, inv.
5, 18 april 1610. Volgens hun testament van 21 maart 1615 woonden zij in Delft aan
de westzijde van de Voorstraat, tegenover de brouwerij de ‘swarten Eenhoorn’; Delft,
SA: Oud Notarieel Archief, notaris A. Rijshouck: toegang 161, inv. 1767, 21 maart
1615.
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oorspronkelijke mondelijke of schriftelijke overeenkomst moet zijn gemaakt.148
Het is niet ondenkbaar dat deze overeenkomst tussen De Clerck en De Somer
inhield dat De Clerck voor 200 gulden exemplaren van het Tooneel der hertogen
princen aan De Somer zou leveren. De handelswijze om een geleend geldbedrag
in exemplaren terug te betalen kwam vaker voor.149 De Somer was bovendien
kramer van beroep en kramers verkochten vaker drukwerk.150 Toen het Tooneel
der hertogen princen uitkwam - het voorwoord is gedagtekend 10 november 1617 en De Somer begin 1618 overleed, kreeg diens weduwe het bedrag in geld terug.
Het drukken van de tekst van beide Tonelen besteedde Nicolaes de Clerck uit.
De namen van de boekdrukkers worden niet vermeld in de boeken, maar zoals
bij eerdere publicaties kunnen de boekdrukkers worden geïdentificeerd aan de
hand van het gebruikte siermateriaal. Het Tooneel der keyseren ende coningen liet
De Clerck drukken bij de man die in 1612 ook het verzameld werk van Johannes
Sleydanus op de pers legde, de Rotterdamse boekdrukker en uitgever Matthijs
Bastiaensz.151 Het drukken van het Tooneel der hertogen princen werd uitbesteed
148 Een overeenkomst in de vorm van een contract heb ik niet in het Notarieel
Archief van Delft kunnen vinden. Overigens waren De Clerck en De Somer in juni
1615 allebei getuigen voor de familie Bogaert bij het opstellen van een overeenkomst
voor notaris Rijshouck; Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris A. Rijshouck:
toegang 161, inv. 1767, 18 juni 1615. De familie Bogaert woonde naast De Clerck in de
Hippolytusbuurt. De relatie tussen De Somer en de familie Bogaert is niet duidelijk.
149 De handelswijze is ook bekend van Jan I Moretus in Antwerpen, bijvoorbeeld
bij de terugbetaling van de Spaanse koopman en geldschieter Luis Perez; Bowen &
Imhof 2008, p. 119.
150 Het woord ‘kramer’ kan verwijzen naar iemand die zijn handelswaren
verkocht in een kraam of naar iemand die rondreisde als marskramer; WNT Online.
Over het verspreiden van drukwerk door (mars)kramers zie onder andere Salman
2001, p. 87 en Salman 2014.
151 Vergelijk het siermateriaal in het Tooneel der keyseren ende coningen met
Philippus Nisius, De wapenen, des geestelijcke leeken ofte boeren crijchs, 1609 (Amsterdam,
UB: Pfl. S 27ba); Samuel Lansbergen, Ghesprec over de leere, vande transubstantiatie,
1610 (Amsterdam, UB: K 61-7973); Petrus Cupus, Aenwysinghe vande onbehoorlicke
wyse van doen, 1610 (Amsterdam, UB: Pfl. V 1a); Jacobus Arminius, Copie. Van sekeren
brief eertijts gheschreven van Jacobo Arminio aen Gellium Snecanum, [1610] (Amsterdam,
UB: Pfl. V 15a); Sebastianus Castellio, Een nuttelijcke ende seer stichtelijcke uytlegginge [...] vande predestinatie of verkiesinge Gods, 1610 (Amsterdam, UB: Pfl. V 13a);
Joannes Uutenbogaert, Cort berecht. Nopende seeckere copije van een remonstrantie,
1612 (Amsterdam, UB: Pfl. A d 10a); Desiderius Erasmus, Vanden vrijen-wille
teghen Lutherum, 1612 (Den Haag, KB: KW Pflt 1996); Voorlooper. Over Adriani
Smoutij Schriftuerlyck jae, [1613] (Amsterdam, UB: Pfl. A k 4); Casparus Capriarius,
Cort ende grondich bericht op de swaricheden van sommighe litmaeten, der kercken in
Pernis, 1614 (Amsterdam, UB: Pfl. A m 9); Desiderius Erasmus, Onderwijsinge eens
christelijcken prince, [1615] (Gent, UB: BIB.ACC.024270); Nicolaas Grevinchoven,
Theologische verhandelinghe over twee poincten, 1615 (Amsterdam, UB: Pfl. A p 7);
Nicolaas Grevinchoven, Dissertatio theologica […], 1615 (Amsterdam, UB: K 61-7784);
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aan Henrick van Haestens, de Leidse boekdrukker-uitgever met wie Nicolaes
de Clerck al in 1599 samenwerkte.152 Het drukwerk van 1617 zag er verzorgder
uit dan de tekst in het Tooneel van 1615. De matige tot zeer matige kwaliteit van
het drukwerk in 1615 kan voor De Clerck een reden zijn geweest om de kopij
van het tweede deel naar een andere boekdrukker te brengen.153 Na 1615 heeft
De Clerck in ieder geval niet meer samengewerkt met Matthijs Bastiaensz.
Voor beide Tonelen liet Nicolaes de Clerck een titelpagina graveren. Deze
opdrachten legde hij neer bij zijn stadsgenoot Willem Jacobsz Delff. Delff graveerde eerder ook de titelpagina’s voor het verzameld werk van Johannes Sleydanus van 1612 en de Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen van
1614. Het ontwerp van de prent voor het Tooneel der keyseren ende coningen (259
x 176 mm) baseerde Delff op de titelprent van het Atrium heroicum van Dominicus Custos (1559/60-1612), een werk dat verscheen in Augsburg in de jaren
1600-1602.154 [5 32,33] Beide prenten tonen aan weerszijde van een titelschild
Johannes Uutenbogaert, Remonstrantie by de zes colloquenten vander remonstranten, 1618
(Amsterdam, UB: Pfl. B p 1) en Nicolaas Grevinchoven, Apologia publica et private,
[1617] (Amsterdam, UB: K 61-6700). Vergelijk ook de initialen en ornamenten in
Jean Taffin, Boetverdicheit des levens, 1613 (Amsterdam, UB: O 61-5867); Abraham
Coster, De grouwelijke ongehoorde blasphemien ende rasernijen van Thomas Leamer
Enghelsman, 1613 (Amsterdam, UB: Pfl. A k 15); Bernard Dwinglo, Protest des autheurs
van den Christalynen bril, 1614 (Amsterdam, UB: Pfl. A m 5a); Krijgshandel ende staet
des landts, 1615 (Leiden, UB: Thyspf 1968); Het leven van den hoochgeleerden Erasmus van
Rotterdam, [1615] (Amsterdam, UB: OK 62-6184) en Petrus Andreas Duyrcantius,
Ghereduceerde tafelen van interest, 1617 (Den Haag, KB: KW 2105 A 228).
152 Vergelijk het siermateriaal in het Tooneel van 1617 met de volgende uitgaven
gedrukt bij Henrick van Haestens: Richard Jean de Nerée, Inventaire general des
inconvenients des disputes de ce temps, 1610 (Amsterdam, UB: Pfl. V 15b); Theophrastus
Eresius, Graece & Latine opera omnia, 1613 (Amsterdam, UB: KF 61-2581); Henrick
van Haestens, De bloedige ende strenge belegeringhe der stadt Oostende, in Vlaenderen,
1613 (Amsterdam, UB: O 63-6958); Ubbo Emmius, Rerum Frisicarum historia,
1616 (Amsterdam, UB: KF 62-2466); Johannes Gysius, Oorsprong en voortgang der
Nederlandtscher beroerten ende ellendicheden, 1616 (Amsterdam, UB: O 61-3045);
Henrick van Haestens, De magnificentie ofte lust-hoff van gantsch christenrijck, 1619
(Amsterdam, UB: OG 63-4052) en Jan Orlers, Warachtige beschrijvinghe van alle de
belegeringhen ende victorien, te water ende te lande, 1619 (Leiden, UB: 1141 B 27).
153 De indruk is dat de tekst en veel ornamenten in het Tooneel van 1615 ‘vetter’
zijn gedrukt. Zie verder de fouten in de foliëring en paginering, de plakstrook aan
het eind van fol. B6v, het extra blad (chi) aan het eind van katern D en de afwisseling
van verschillende soorten gotische lettertypen in de katernen H, 2K, 2L en 2M.
154 Voor dit werk van Custos zie Hollstein German, D. Custos, nr 58 en Pelc
2002, p. 155, nr 42. Voor de titelpagina van Delff zie Franken 1872, nr 100 en
Hollstein Dutch, W. Delff, nr 100. Van de prent van Delff zijn twee staten bekend:
I) een ongesigneerde staat met de naam van Jan Jansz in het gegraveerde impressum;
II) een door Willem Delff gesigneerde staat met de naam van Nicolaes de Clerck als
uitgever.



32 | Willem Delff naar Dominicus Custos, Titelpagina, gravure, 259 x 176 mm, Tooneel der keyseren ende coningen, 1615.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1898-A-20695

33 | Dominicus Custos, Titelpagina, gravure, ca. 23 x 16 cm,
Atrium Heroicum, 1600-1602. Mannheim, UB, Sammlung
Desbillons H 920 D
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34 | Willem Delff naar Jacques de Gheyn II, Titelpagina,
gravure, 258 x 178 mm, Tooneel der hertogen princen, 1617.
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1898-A-20698

35 | Portret van Sebastiaan I van Portugal, gravure, 198 x 127
mm, in: Tooneel der keyseren ende coningen, 1615, verkeerd
geplaatst bij de beschrijving van Filips de Schone op fol.
O5v. Amsterdam, UB, OM 63-1108

de figuren Minerva en Hercules als personificaties van Sapientia (Wijsheid) en
Fortitudo (Kracht). Op de prent van Custos staat een tekst die verklaart dat de
Kracht niet kan worden gebroken als de Wijsheid regeert en dat de Wijsheid
overeind blijft als Kracht haar bescherming biedt.155 Willem Delff nam van de
prent van Custos ook de wereldbol met ouroboros boven de titel over, de twee
loftrompetten en een diadeem met lauwerkrans in een auerool. Op de prent van
Custos staat daarbij: ‘Virtus se inserit coelo’ (Deugd plaatst zichzelf in de hemel). De beeldelementen verwijzen naar de eeuwigdurende roem van goede en
deugdzame vorsten. Portretboeken en biografische werken verspreiden immers
de naam en faam van de beschreven personen. Toegevoegd op de titelpagina van
Willem Delff zijn de wapenschilden van het keizerrijk en de koninkrijken die
in het Tooneel van 1615 aan bod kwamen.
Ook de titelpagina van het Tooneel der hertogen princen (258 x 178 mm) werd
gegraveerd door Willem Delff, dit keer naar een ontwerp dat wordt toegeschreven aan Jacques de Gheyn II.156 [5 34] De prent toont een cartouche in de vorm
van een leeuwenhuid met de titel van het werk. Aan weerszijden van de titel
hangen in drie rijen boven elkaar negen wapenschilden. Daarboven blaast Fama
op haar trompet. Onderaan knielen de personificaties van Tijd en Geschiedenis
naast een harnas en andere wapentrofeeën.
Na het drukken van de teksten en het graveren van alle koperplaten kon
Nicolaes de Clerck als plaatdrukker aan de slag. Bij het Tooneel der keyseren ende
coningen van 1615 ging dat niet helemaal goed. In verschillende exemplaren van
dit werk komt het portret van koning Sebastiaan I van Portugal twee keer voor,
de eerste keer foutief gedrukt op de plaats waar een afbeelding van Filips de
Schone had moeten staan. [5 35] In enkele exemplaren van het Tooneel van 1615
is het portret van Filips over de prent van Sebastiaan heen geplakt.157
Opmerkelijk genoeg werden de prenten in het Tooneel der keyseren ende conin
gen van 1615 eerder gedrukt dan de illustraties in de Historie der Nederlandscher
oorlogen ende geschiedenissen van Emanuel van Meteren die in 1614 bij Hillebrant
van Wouw verscheen.158 De portretten van Karel V, Rudolf II en Hendrik IV
155 Op de titelpagina van het Atrium heroicum staat: Rectrice sub Sapientia // Nec
Fortitudo frangitur // Nec laeditur Sapientia // Quam Fortitudo protegit (Onder
leiding van de Wijsheid wordt Kracht niet gebroken, en Wijsheid niet gekwetst, die
door Kracht wordt beschermd).
156 Hollstein Dutch, W. Delff, nr 100a; New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II,
nr 261 en Van Regteren Altena 1983, dl 2, cat. II, nr 285. De titelpagina voor het
verzameld werk van Johannes Sleydanus van 1612 was eveneens vervaardigd naar een
ontwerp van De Gheyn II.
157 Voor het portret van Sebastiaan I op de plaats van Filips de Schone zie
Amsterdam, UB: OM 63 1108. De prent van Filips is over de prent van Sebastiaan
heen geplakt in Delft, SA: OD 21 A 2; Leiden, UB: 21220 B 30 en Utrecht, UB:
234 A 11. Het portret van Filips is correct gedrukt in Amsterdam, UB: K 616759; Amsterdam, VU: XL.05187:2; Dordrecht, RA: 489-39005; Gent, UB: BIB.
HIST.009265 en Den Haag, KB: KW 661 E 20:1.
158 Dat is het geval in alle exemplaren van de werken die ik heb bekeken.
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die zowel in het Tooneel van 1615 als in de Historie van 1614 te vinden zijn, komen
voor in twee staten. De vroegste staten zijn steeds te vinden in het Tooneel, de
latere staten in de Historie van Van Meteren.159 Uit een brief van 28 april 1614 geschreven door Daniël Tresel, de eerste klerk van de Staten-Generaal, aan de
raadpensionaris van de Staten van Utrecht, Gillis van Ledenberg - is bekend
dat Van Wouw in april 1614 al een eind was gevorderd met het drukken van de
tekst van de Historie.160 In november of december 1614 was hij bijna klaar. Hij
ontving een privilege voor zijn uitgave en kreeg de opdracht om exemplaren te
leveren op kosten van de Staten-Generaal. Het voorwoord van het Tooneel der
keyseren ende coningen is weliswaar gedateerd 1 juni 1615, maar gezien de katern
opbouw werd het voorwoord als laatste aan het werk toegevoegd. De laatste
beschreven gebeurtenis in het Tooneel van 1615 heeft betrekking op juni en juli
1614.161 Niet veel later moeten de hoofdtekst en de portretten zijn gedrukt.
4.5.2 Contemporaine vorsten
Het Princelyck cabinet van Nicolaes de Clerck verscheen postuum in 1625. Voor
dit werk beschreef De Clerck de contemporaine machthebbers: paus, keizer,
koningen, hun echtgenotes en oudste kinderen, keurvorsten, aartshertogen,
hertogen en graven van Duitsland en Italië, prinsen van Oranje, graven van
Nassau, krijgsoversten en krijgsheren en tot slot de Turkse sultan. In totaal
werden er 54 personen behandeld en afgebeeld, 19 prenten kwamen al in eerdere boekuitgaven voor. Het portret van Juliana van Hessen - geboren Nassau-Siegen - wijkt af van de andere portretten in het Princelyck cabinet, net als
de portretten van Julius Caesar, Ferdinand II van Tirol en István Bocskai in de
Tonelen van 1615 en 1617. [5 36] De prent van Juliana was gegraveerd en eerder uitgegeven door de graveur Crispijn van den Queborn (1604-1652).162 De
titelpagina van het Princelyck cabinet (223 x 153 mm) toont de titel in een architecturale omlijsting, behangen met kronen, scepters, lauwerkransen en portretmedaillons. [5 37] De ontwerper en graveur van de titelpagina zijn onbekend.
In het Princelyck cabinet wordt een strak stramien gevolgd waarbij elke opening
van het boek één persoon behandelt. Op de linker pagina van elke opening is
159 Op de balustrade van het portret van Karel V staat in het Tooneel der keyseren
ende coningen geen tekst, overeenkomstig de prent in de Historie ende het leven van
keyser Caerle de vijfde van 1610. Op de prent in de Historie der Nederlandscher oorlogen
ende geschiedenissen van 1614 staat inmiddels in welk jaar Karel V overleed en op welke
leeftijd. De Clercks koperplaten met de portretten van Rudolf II en Hendrik IV zijn
na verloop van tijd ingekort, vermoedelijk vanwege beschadigingen aan de onderkant
van beide platen. In het Tooneel van 1615 trof ik steeds afdrukken aan van de nog niet
ingekorte plaat. De prent van Rudolf II in de Historie van 1614 is wel gedrukt van de
ingekorte plaat. Van de prent van Hendrik IV komen beide staten in de Historie voor;
vergelijk Amsterdam, UB: KF 62-4709 en Amsterdam, UB: KF 61-3043.
160 Dodt van Flensburg 1841-1842, p. 207.
161 De Clerck 1615, fol. 2H5v.
162 Hollstein Dutch, C. van den Queborn, nr 46; Amsterdam, Rijksmuseum:
RP-P-OB-105.973.



36 | Crispijn van den Queborn, Portret van Juliana van
Nassau-Siegen, ets en gravure, 182 x 125 mm, in: Princelyck
cabinet, 1625, fol. I2r. Amsterdam, UB, OM 63-1891

37 | Anoniem, Titelpagina, gravure, 223 x 153 mm, Princelyck
cabinet, 1625. Amsterdam, UB, OM 63-1891

conterfeijtsels vande voortreflijcste personagien

38 | Beschrijving en portret van Maurits van Nassau, in:
Princelyck cabinet, 1625, fol. L1v-L2r. Amsterdam, UB, OM
63-1891

steeds een korte levensbeschrijving van de betreffende persoon gedrukt, op de
rechter pagina staan een portret en enkele versregels in boekdruk. [5 38] Voor
deze opmaak werd, waar nodig, het typografisch materiaal aangepast. Wanneer
de biografische beschrijving kort was dan werd de tekst met een grote letter en
met meer witregels gezet om de betreffende pagina te kunnen vullen; was er
veel tekst dan werd een kleine letter of zeer kleine letter gebruikt om alle tekst
op één pagina te krijgen.163 Er werd overigens gekozen voor letters in romein
en cursief, in tegenstelling tot de teksten in de Tonelen van 1615 en 1617. Die
waren gezet uit een gotisch lettertype. De gotische letter was de standaard letter
voor het Nederlands. Het gebruik van romein en cursief bleef lang beperkt tot
werken in het Latijn. Het Princelyck cabinet kreeg een moderne uitstraling. De
uitgever gaf het signaal af dat het werk zeker ook bedoeld was voor een meer
geleerd publiek. In de laatste dertig pagina’s van het Princelyck cabinet beschreef
De Clerck de staat, het inkomen en de bezittingen van de belangrijkste vorsten.164 Aan bod kwamen ook de ‘staet, gelegentheyt, ende macht van de Republijcke der Vrye Vereenichde Nederlanden’.
Het Princelyck cabinet was in voorbereiding vanaf het begin van de jaren twintig
van de zeventiende eeuw. Het werk was in 1623 inhoudelijk zo goed als voltooid.
Nicolaes de Clerck overleed in september 1623. Na zijn dood is er niets of nauwelijks iets veranderd aan de inhoud van het voorgenomen werk. Volgens het
163 Op fol. K4v wordt halverwege de tekst over Cosmus III de’ Medici
overgeschakeld op een kleinere letter. Ook bij Maurits van Nassau op fol. L1v heeft
de zetter moeite moeten doen om de tekst op één pagina te krijgen.
164 Fol. O3v-S2v: ‘Beschrijvinge van den staet, landen, rijckdommen ende
incomsten van de bysonderste potentaten ende princen hier voor verthoont, ende
haer leven ende alliantien cortelijck beschreven.’
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Princelyck cabinet was de paus van dat moment Gregorius XV. Deze paus was
echter in juli 1623 overleden en opgevolgd door Urbanus VIII. Meer personen
die in het Cabinet worden behandeld en afgebeeld waren inmiddels overleden
toen het boek in 1625 werd gepubliceerd.165 De laatste gedateerde informatie in
het Cabinet heeft betrekking op de Vrede van Montpellier getekend in oktober
1622 tussen de Franse koning Lodewijk XIII en de protestantse hertog Hendrik
II van Rohan. Verderop in de tekst refereert De Clerck nog aan het beleg en de
verovering van schans Papenmuts (Pfaffenmutsz) door het Spaanse leger onder
leiding van Hendrik van den Bergh op 3 januari 1623.166 Dat er na de dood van
Nicolaes de Clerck niet meer aan de tekst is gewerkt, blijkt eveneens uit een
aantal lege plekken in de tekst van het Princelyck cabinet. Op deze plaatsen in de
tekst had een jaartal moeten staan. De jaartallen die De Clerck nog had moeten
opzoeken werden niet meer ingevuld door zijn erfgenamen.167
In of na 1623 ging de kopij voor het Princelyck cabinet naar de Leidse boekdrukker en boekuitgever Jan Claesz van Dorp. Henrick van Haestens, de drukker
van de tekst in het Tooneel der hertogen princen van 1617 was in 1621 of begin 1622
naar Leuven vertrokken. In 1623 drukte Van Dorp voor De Clerck ook de Grou
welen der voornaemster hooft-ketteren en de Waerachtighe treurige gheschiedenissen
onses tijdts. In die werken wordt Van Dorp als drukker genoemd.168 Zijn naam
staat niet in het Princelyck cabinet. Aan de hand van het siermateriaal is hij wel
als boekdrukker van dit werk te identificeren.169 Na het drukken van tekst en
165 Cosmus de’ Medici (1590-1621); Antonio Priuli, doge van Venetië (1548-1623);
keurvorst Lothar von Metternich (1551-1623); Hendrik II, hertog van Lotharingen
(1563-1624); Maurits van Nassau (1567-april 1625). De dood van deze personen wordt
niet in de tekst vermeld. Met uitzondering van het portret van Cosmus de’ Medici
waren de prenten van deze personen speciaal vervaardigd voor het Princelyck cabinet.
166 Zie respectievelijk fol. A4v en fol. M4v. In de tekst over Christiaan van
Brunswijk (fol. I3v) wordt wel de Slag bij Fleurus in augustus 1622 genoemd maar
niet de Slag bij Stadtlohn in augustus 1623. Ook het Beleg van Breda vanaf augustus
1624 kwam niet aan de orde in het Princelyck cabinet.
167 Zie bijvoorbeeld fol. C3v waar negen punten werden gezet op de plaats waar
het geboortejaar van de prins van Wales had moeten staan. Op fol. O2v mist het
sterfjaar van de vader van sultan Mustafa I.
168 Zie hoofdstuk 3.5.2 en 3.6.
169 Vergelijk de initialen in het Princelyck cabinet met die in werken gedrukt door
Van Dorp: Johannes Tayus, Proeve vande leere der wederdooperen, 1601 (Amsterdam,
UB: K 61-6113); Desiderius Erasmus, Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis, 1611
(Amsterdam, UB: OF 63-584); Biblia: dat is, De gantsche Heylige Schriftuere, 1613
(Amsterdam, UB: OF 63-1052,1053); Paulus Merula, Tijdt-threzoor, 1614 en Twede
vervolch, 1627 (Amsterdam, UB: KF 62-1240); Pierre du Moulin, Ontledinge vande
arminiaensche leere, 1620 (Amsterdam, UB: K 61-7050); Simon Stevin, Dialectike
ofte bewysconst, 1621 (Gent, UB: BIB.ACC.010975); Sententien by schepenen der stadt
Leyden ghearresteert jeghens Jan Pietersz Lijndraeyer, 1623 (Amsterdam, UB: Pfl. C n
6); Vernieuwinghe ende vermeerderinghe vande burgherlicke keure ende ordonnantie deser
stadt Leyden, 1627 (Amsterdam, UB: O 99-1229) en Sententien, uytgesproken ende
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prenten kwam het Princelyck cabinet uiteindelijk in 1625 op de markt.170 De productie van het boek heeft vermoedelijk niet alleen vertraging opgelopen door
het overlijden van Nicolaes de Clerck in 1623, maar ook door de dood van zijn
vrouw in 1624, zijn zoon Jan in 1625 en door de zware economische omstandigheden in de Republiek en het uitbreken van de pest.171

39 | Proefdruk van het Portret van Paulus IV, gravure,
197 x 126 mm. Wenen, ÖNB (Porträtsammlung),
PORT_00030700_01

40 | Portret van Paulus IV, gravure, 197 x 126 mm, in: III
Boecken van de vier monarchien (en andere werken), 1612, fol.
2R7r. Amsterdam, UB, KF 61-5118

4.6 Portretten in productie
Van een aantal portretten in het fonds van Nicolaes de Clerck is een proefdruk
bewaard gebleven.172 [5 39,40] Deze prenten zijn gedrukt voordat de teksten op
de koperplaat werden gegraveerd. Ze geven een indruk van de wijze waarop de
prenten van De Clerck werden vervaardigd. De gevonden proeven zijn werkexemplaren die De Clerck en zijn graveur hebben gebruikt bij de voorbereiding van de
volgende staat mét tekst. Met pen en bruine inkt is op de afdrukken geschreven
wat er in het Latijn en Nederlands op de prenten moest komen te staan. De tekst
werd als laatste op de platen gegraveerd, nadat de voorstelling was voltooid.173
Over de vervaardiging van de portretten in zijn fonds schreef Nicolaes de
Clerck in het besluit van zijn Tooneel der keyseren ende coningen van 1615: ‘de afbeeldingen hebben wij met grooten arbeyt ende costen laeten snijden, na verscheyden autentijcke schilderyen, ooc ten deele nae de beste printen by de vermaertste plaetsnyders op verscheyden tyden uutgegeven, mede eenige na medalien’.174
Nicolaes de Clerck was geen graveur. De opmerking dat hij de prenten heeft
‘laten snijden’ roept de vraag op welke graveur dat dan voor hem deed. Volgens
De Clerck zijn de portretten bovendien gebaseerd op bestaande afbeeldingen.
Dat kan ook eigenlijk niet anders, maar welke voorbeelden waren dit dan en
hoe ging De Clerck bij zijn selectie te werk?

gepronuncieert [...] over dr. Carel Lenards, Pieter van Goetthem, ende Albert Harmansz.
Dingstee, [1629] (Amsterdam, UB: Pfl. D f 15).
170 Van Someren 1888-1891, dl 1, nrs 2*a en 2*b noemt een uitgave van het
Princelyck cabinet zonder jaartal die hij met een vraagteken dateert in 1623, vóór de
‘nieuwe [titel-]uitgave’ van 1625. Deze eerste uitgave is mij niet bekend. Wellicht
gaat het om één exemplaar van het boek van 1625 met een titelpagina waarop het
impressum in boekdruk ontbreekt.
171 Zie hoofdstuk 2.
172 Zie in bijlage 4 Christiaan van Brunswijk, Filips de Strijdbare, Julius III, Karel
de Grote, Matthias van Oostenrijk, Giovanni de’ Medici, Paulus III, Paulus IV en
John Talbot.
173 Griffiths 2016, pp 42-43.
174 De Clerck 1615, fol. 2M1v. Zie ook fol. A3v: ‘Voor het laetste hebbe alleen met
een woord’ uwe E.E. aen te dienen, ende te verzekeren, dat de conterfeytinghen die
wy hier geven, niet slordichlijck, veel min op het onzeker daer henen zyn ontworpen:
ghelijc dan wel somtyds tot zonderlinghe cleynicheyt, ja spot der aenschouwers ende
lesers pleech te geschieden: maer met groote moeyten, ooc kosten, uyt geloofweardige
copyen by een vergadert ende trouwelijc ghepresenteert: alles t’uwen dienste en
verghenoeghen.’
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4.6.1 ‘Laeten snijden’
De portretten van Nicolaes de Clerck werden uitgegeven zonder monogram
of naam van een graveur. Ook uit mijn archiefonderzoek is niet gebleken wie
de prenten voor De Clerck vervaardigde. Er zijn eerder in dit hoofdstuk wel
enkele graveurs genoemd. Bartholomeus Dolendo (1570/72-1626) graveerde de
titelpagina van de Historie ende het leven van keyser Caerle de vijfde van 1610. Er zijn
echter geen aanwijzingen dat Dolendo ook de portretillustraties voor dat boek
vervaardigde. Van een samenwerking tussen Dolendo en De Clerck ná 1610
is ook niets bekend. De graveur Crispijn van den Queborn (1604-1652) zette
zijn naam op enkele kopieën van prenten van De Clerck. De kopieën werden
omstreeks 1618 gemaakt in opdracht van Hillebrant Jacobsz van Wouw voor
Histoire des Pays-Bas. Maar Van den Queborn was toch wel erg jong om daarvóór - vanaf 1610 - ook de prenten van De Clerck zelf gegraveerd te hebben. In
de jaren 1612-1618 zou Van den Queborn als leerling werkzaam zijn geweest bij
Crispijn de Passe in Utrecht.175
Bij de mogelijkheid dat Willem Jacobsz Delff portretten voor De Clerck graveerde, wil ik hier wat langer stilstaan. Willem Delff (1580-1638) was de jongste
zoon van de portretschilder Jacob Willemsz Delff (ca. 1550-1601). Hij trouwde
in januari 1618 met Geertruid van Mierevelt, een dochter van de succesvolle
portretschilder Michiel van Mierevelt. Delff werd vooral bekend door de prenten die hij graveerde naar de schilderijen van zijn schoonvader. Over zijn productie in de jaren vóór zijn huwelijk weten we minder. Zijn vroegste gedateerde
prent - een portret van Christiaan van der Goes, edelman en voormalige schout
van Delft - maakte hij in 1600.176 Willem Delff graveerde titelpagina’s voor boeken met portretten van De Clerck in 1612, 1614, 1615 en 1617. In 1610 graveerde
Delff een portret van de Delftse predikant Arnoldus Cornely (1547-1605) die
door De Clerck werd uitgegeven. Zijn gravure van de Twaalf Artikelen van het
Geloof, getiteld Symbolum Apostolorum, verscheen eveneens bij De Clerck.177
Interessant voor de vraag of Willem Delff portretprenten voor De Clerck
graveerde, is een overgeleverd blad met aan de ene zijde een portret van aartshertog Albert van Oostenrijk (1559-1621) met de naam van Nicolaes de Clerck
als uitgever, en aan de andere zijde - verticaal omgekeerd - een proefdruk van
het portret van de in Delft wonende kalligraaf Felix van Sambix (1553-1642),
gegraveerd door Willem Delff naar het ontwerp van Michiel van Mierevelt.178
[5 41,42] Het portret van Albert van Oostenrijk werd vervaardigd in of vóór
1621.179 Het portret van Van Sambix werd in of kort na 1619 gegraveerd: de

175 Veldman 2001a, pp 177, 200, 204, 218.
176 Hollstein Dutch, W. Delff, nr 29. Over 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 664-665; Plomp 2001, pp 178-179 en Jansen
e.a. 2011, pp 57-58.
177 Zie voor deze prenten hoofdstuk 6.
178 Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-1888-A-12488.
179 De prent komt voor in de Wereld spiegel van 1621; zie paragraaf 4.7.2.



41,42 | Anoniem, Portret van Albert van Oostenrijk, gravure,
191 x 126 mm. Op de achterkant (verticaal omgekeerd):
Willem Delff naar Michiel van Mierevelt, Portret van de
kalligraaf Felix van Sambix, 1619, gravure, proefdruk. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1888-A-12488
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schrijfmeester en onderwijzer werd afgebeeld op 76-jarige leeftijd.180 Hoe kwamen beide prenten op één blad terecht? Mogelijk werd de net voltooide plaat
met het portret van Albert uitgeprobeerd op een blad met de eerder gemaakte
proefdruk van Van Sambix. De prenten werden gedrukt in de werkplaats van
Willem Delff of bij Nicolaes de Clerck. Veel graveurs hadden geen eigen pers
en brachten hun werk naar de dichtstbijzijnde drukker met een plaatpers.181 De
kunsthistoricus Daniel Franken vermoedde dat Willem Delff beide prenten
drukte en vond het waarschijnlijk dat het portret van de aartshertog, net als
dat van Van Sambix, door Willem Delff was gegraveerd.182 Franken was van
mening dat ook verschillende portretten in het Tooneel der keyseren ende coningen
en het Tooneel der hertogen princen aan Delff konden worden toegeschreven.183
Volgens Hollstein zou het portret van Gustaaf II Adolf van Zweden in het
Princelyck cabinet door Willem Delff zijn gemaakt.184
Feit blijft dat de portretprenten van Nicolaes de Clerck zonder naam van de
graveur werden uitgegeven. Dat zou te maken kunnen hebben met de ondergeschikte positie van de graveur als werknemer van De Clerck. Voor een uitgever
was het alleen zinvol om de graveur toestemming te geven om zijn naam op de
plaat te graveren wanneer diens naam de verkoop van de prenten zou kunnen
bevorderen.185 Het valt nog te bezien of Willem Delff past in de rol van de (nog
onbekende) graveur die in anonimiteit werkte in opdracht van een uitgever. Delff
was een zelfstandig prentmaker en bouwde al een zekere reputatie op. Zou hij
dan als graveur voor De Clerck geen enkel portret signeren? Daar komt bij dat
de prenten in een periode van tien tot vijftien jaar werden gemaakt. In 1610 waren
de prenten zeer uniform, maar de variëteit in uitvoering werd steeds groter.186 De
180 Hollstein Dutch, W. Delff, nr 78.
181 Griffiths 2016, p. 40.
182 Franken 1872, nr 78.
183 Franken 1872, p. 9 en nrs 48 en 100. Als voorbeelden noemde Franken de
portretten van keizer Matthias; koning Hendrik IV van Frankrijk; troonopvolger
Carlos van Spanje en keurvorst Joachim II van Brandenburg. Matthias en Hendrik
IV staan ook in de Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen van 1614.
184 Hollstein Dutch, W. Delff, nr 87a. Vergelijk ook het prentontwerp van De
Clercks portretten met de portretten van Petrus Moraeus en Philippe de Mornay van
Willem Delff; Hollstein Dutch, nrs 48 en 48a. De Hollstein zag Delff als mogelijke
leerling van De Clerck. Dat is niet waarschijnlijk. Inmiddels wordt Willem Delff
genoemd als leerling van Johannes Wierix en/of Hendrick Goltzius; Hollstein
Dutch, Wierix, dl 1, p. xvi; Plomp 2001, pp 178-179 en R.E.O. Ekkart in Dictionary of
Art 1996, dl 8, pp 664-665.
185 Griffiths 2016, pp 82, 92-93.
186 Vergelijk bijvoorbeeld de afmetingen van de verschillende prenten; de
breedte van de balustrades waarachter de personen zijn afgebeeld; het gebruik van
schaduwarceringen binnen de ovalen, de gebruikte symbolen in de ovaalrand en de
kalligrafische handen van de teksten in de ondermarge. Het indelen van de portretten
in groepen op basis van overeenkomstige kenmerken lukt tot 1614 nog aardig, maar
wordt daarna steeds lastiger.
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variaties zijn niet alleen te verklaren uit de chronologische volgorde waarin de
prenten werden gemaakt, of vanuit de voorbeelden waarnaar werd gewerkt. De
prenten zijn hoogstwaarschijnlijk gemaakt door meer dan één graveur.
4.6.2 ‘Uyt geloofwaerdige copyen by een vergadert’
Nicolaes de Clerck schreef in zijn Tooneel der keyseren ende coningen dat zijn portretten waren gegraveerd naar afbeeldingen van de betreffende personen op
schilderijen, prenten en medaillons.187 Dat De Clerck de portretten liet graveren naar bestaande voorbeelden is vanzelfsprekend. Het is immers onaannemelijk dat de beroemde personen zelf voor de prenten zouden hebben geposeerd.
Veel personen waren bovendien al overleden. De zinssnede dat elk portret ‘nae ’t
leven’ was gemaakt - zoals staat op de titelpagina van de in 1612 verschenen uitgave van het verzameld werk van Johannes Sleydanus - betekende dan ook niet
dat er voor de portretten was geposeerd. Bedoeld werd dat elk portret terugging
op een voorbeeld waarvan men zeker kon zijn dat het de ware gestalte van de
betreffende persoon toonde. De Clercks portretten waren naar eigen zeggen
reproducties van zulke waarheidsgetrouwe afbeeldingen, maar vaker een kopie
van een kopie van deze afbeeldingen.188 Het was dus geenszins tegenstrijdig om
in het voorwoord van het Princelyck cabinet te schrijven dat alle portretten ‘zeer
constich ende naar ’t leven, na de beste copyen, in coper syn ghesneden’.189 Nicolaes de Clerck schreef in het Tooneel der hertogen princen en Princelyck cabinet dat
hij bepaalde personen niet zou behandelen omdat hij van hen geen (goede) afbeeldingen had weten te bemachtigen.190 Deze ‘kritische houding’ van de auteur
ten aanzien van zijn bronnen moest de lezer overtuigen van de authenticiteit
van de andere portretten.

43 | Tobias Stimmer, Portret van Matthias Corvinus,
houtsnede, 106 x 82 mm, met sierrand, uit: Elogia virorum
bellica virtute illustrium, 1575. Wenen, ÖNB (Porträtsamm
lung), PORT_00045272_02

Prenten in portretboeken als voorbeeld
De authenticiteit van portretten was een thema in veel boeken met portretprenten.191 Nicolaes de Clerck plaatste zijn Tonelen en Cabinet in dezelfde traditie
en noemde in de voorrede bij zijn Tooneel der keyseren ende coningen de werken
van de Italiaan Paulo Giovio, de Fransman André Thevet en de Duitser Jacob
Schrenck von Notzing.192 Nicolaes gebruikte hun werken als tekstbron, 193 maar
liet ook portretten graveren naar de prenten in deze werken.
De historicus en biograaf Paulo Giovio (1483-1552) bracht in de tweede helft van
de zestiende eeuw een grote verzameling geschilderde portretten bijeen in zijn
speciaal daarvoor gebouwde villa net buiten Como in Italië. In 1575, 1577 en 1578
verschenen bij Peter Perna in Basel de Elogia virorum bellica virtute illustrium, de Elo
187
188
p. 64.
189
190
191
192
193

De Clerck 1615, fol. 2M1v.
Zie over de zinssnede ‘naar het leven’ ook Veldman 2001a, p. 87 en Pelc 2002,
De Clerck 1625, fol. A1r.
De Clerck 1617, fol. 3D4v en De Clerck 1625, fol. S2v.
Pelc 2002, pp 64-85.
Jacob Schrenck von Notzing noemde De Clerck foutief ‘Matthias Schrenkius’.
Zie hoofdstuk 3.



44 | Anoniem, Portret van Matthias Corvinus, gravure, 184 x
123 mm, in: Tooneel der keyseren ende coningen, 1615, fol. 2J2r.
Amsterdam, UB, OM 63-1108
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45 | Anoniem, Portret van Jan van Orléans, gravure, 175 x 144
mm, in: Les vrais pourtraits, 1584, dl 2, fol. 3E2r. Amsterdam,
UB, KF 62-4016

46 | Anoniem, Portret van Jan van Orléans, gravure, 187 x 123
mm, in: Tooneel der hertogen princen, 1617, fol. 2X5r. Amsterdam, UB, OM 63-1451

gia virorum literis illustrium en de Vitae illustrium virorum tomis duobus comprehensae et
propriis imaginibus illustratae met door Tobias Stimmer (1539-1584) gemaakte houtsneden naar de portretten in de collectie van Giovio.194 De Clerck liet een tiental
van zijn portretten graveren naar prenten van Stimmer.195 [5 43,44] Ook vertaalde hij delen van de bij Perna uitgegeven teksten uit het Latijn.
Nicolaes de Clerck was ook bekend met het boek van André Thevet (1516-1590)
getiteld Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres grecz, latins, et payens recueilliz de
leurs tableaux, liures, medailles antiques, et modernes. Het verscheen in Parijs in 1584
met 233 levensbeschrijvingen van beroemde personen.196 Thevet bracht tijdens
zijn leven een verzameling portretten bijeen en claimde bijzonder veel moeite gedaan te hebben om authentieke afbeeldingen te verkrijgen die als voorbeeld konden worden gebruikt voor de prenten in zijn werk van 1584. Bij tien beschrijvingen
in Les vrais portraits werd geen portret gedrukt, omdat het volgens Thevet nog niet
was gelukt om goede afbeeldingen van deze personen te vinden. Daar waar de
portretten gedrukt hadden moeten worden, trof de lezer een leeg kader aan, alsof
de prenten later nog zouden volgen. In zijn werk noemde Thevet met enige regelmaat de (al dan niet fictieve) herkomst van zijn portretten.197 De Clerck vertaalde
niet alleen delen van de beschrijvingen uit het werk van Thevet, maar liet ook een
dertigtal portretten voor zijn Tooneel der hertogen princen kopiëren naar de prenten
in dit boek.198 [5 45,46] De informatie over de herkomst van de afbeeldingen
nam hij met regelmaat van Thevet over. Aldus schreef De Clerck dat het portret
van Philippe Villiers de l’Isle Adam, grootmeester van de Orde van Sint Jan van
Jeruzalem, was afgeleid van een schilderij in de kapel in Parijs dat Villiers een jaar
voor zijn dood had laten maken.199 De afbeelding van Christoffel Columbus had
Thevet in Lissabon gekregen en het konterfeitsel van Ferdinand Cortez had hij

194 Pelc 2002, pp 86-87 en pp 182-185, nrs 72-74.
195 Vergelijk Hollstein German, T. Stimmer, nrs 506-639: Cesare Borgia, Karel
VIII van Frankrijk, Ivan IV van Rusland, Lodewijk XII van Frankrijk, Matthias I
Corvinus, Romulus, Ludovico Sforza, Sigismund I van Polen, Süleyman II de Grote
en Tuman Bay II.
196 Pelc 2002, nr 155 en FB 49237. Zie over André Thevet ook Lestringant 1991.
197 Zie hierover Haskell 1993, pp 51-52; Adhémar 1943, pp 41-54; Dwyer 1993, pp
467-480 en Hajovsky 2009.
198 Vergelijk de portretten van Atahualpa, Christoffel Columbus, Gonzalo
Fernández de Córdoba, Hernán Cortés, Eduard III van Engeland, Gaston van Foix,
Odet van Foix, Bertrand du Guesclin, Jan van Orléans, Jeanne d’Arc, Antonio de
Leyva, Lodewijk I van Orléans, Ferdinand Magellaan, Cosimo de’ Medici, Cosimo
I de’ Medici, Jacques de Molay, Motecuhzoma II, Francisco Pizarro, George
Castriota Skanderbeg, Willem Tell, Pierre Terrail, Lodewijk de la Trémoille, Gian
Giacomo Trivulzio, Amerigo Vespucci, Philippe Villiers de l’Isle Adam. Het gaat om
spiegelbeeldige kopieën, alleen Francesco II Gonzaga en John Talbot zijn gegraveerd
in dezelfde richting. Nicolaes de Clerck heeft waarschijnlijk ook het portret van
Jacques Chabannes in Les vrais portraits laten kopiëren; zie paragraaf 4.7.1.
199 De Clerck 1617, fol. 2G4r.
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verworven van een koopman van Sevilla.200
Een derde werk dat Nicolaes de Clerck kende en gebruikte is het reeds genoemde Atrium heroicum van Dominicus Custos, een verzameling portretten van
heersers, edelen, staatslieden, beroemdheden, militaire leiders en prominente zakenlieden uit de zestiende eeuw. Het werk werd gepubliceerd in vier delen in de
jaren 1600-1602.201 Custos (1559/60-1612) was werkzaam in Augsburg. Hij leerde
het graveren aan zijn zonen Raphael, Jakob en David Custos en aan zijn stiefzonen Lucas en Wolfgang Kilian.202 De prenten in het Atrium heroicum waren overwegend gegraveerd door Dominicus. Enkele portretten waren van de hand van
Lucas Kilian. Eerder in dit hoofdstuk werd duidelijk dat de titelpagina van het
Atrium heroicum als voorbeeld diende voor de titelpagina van het Tooneel der keyse
ren ende coningen van 1615. Door de jaren heen liet De Clerck bovendien bijna dertig van zijn portretten graveren naar prenten in het Atrium heroicum.203 [5 47,48]
Nicolaes de Clerck liet ook enkele portretten graveren naar prenten in twee
andere werken van Custos, getiteld Saxoniae ducum caesarib. creand. VIIvirum
(…) a Friderico I. ad Christianum II. fratres et agnatos (1601) en Regum Neapoli
tanorum vitae et effigies (1605).204 Nog andere gravures van de stiefzonen van Dominicus Custos - Lucas en Wolfgang Kilian - hebben De Clerck eveneens als
voorbeeld gediend.205
Dominicus Custos graveerde ook de prenten voor het Armamentarium heroi
200 De Clerck 1617, fol. 2M8v en 3F1r. Zie ook fol. 2C4r, 2F1r, 2G1v, 2P2r, 2X4r,
2X5r, 2Z2v, 3B5r en 3D4r.
201 Pelc 2002, nr 42 en Hollstein Dutch, D. Custos, nr 58.
202 Over Dominicus Custos en de graveurs Kilian zie Appuhn-Radtke 1997, pp
736-765; Hollstein Dutch, D. Custos en Hollstein German, Kilian.
203 Vergelijk onder andere de portretten van Giorgio Basta, Stefanus Báthory,
Emanuel Filibert van Savoye, Feodor van Rusland, Ferdinand I, Ferdinand van
Oostenrijk, Frans I van Frankrijk, Frederik II van Denemarken, Pedro Henriquez
de Acevedo (Fuentes), Gustaaf I van Zweden, Karel III van Bourbon, Karel van
Lotharingen (hertog van Mayenne), Karel III van Lotharingen, Karel van Mansfeld,
Peter Ernst I van Mansfeld, Maximiliaan I van Beieren, Maximiliaan III van
Oostenrijk, Michaël de Dappere, Nikola Zrinski, Koca Sinan Pascha, Süleyman
Pascha van Boeda, Herman Christoph Rusworm, Adolf von Schwarzenberg,
Lazarus von Schwendi, Sigismund II Augustus van Polen, Christoph von
Teuffenbach, Jan Valette en Jan Zamoyski.
204 Pelc 2002, nrs 43, 46 en Hollstein Dutch, D. Custos, resp. nrs 65, 43. Vergelijk
de portretten van Frederik III van Saksen, Maurits van Saksen, Johan Frederik van
Saksen en Frederik van Napels.
205 Vergelijk voor Lucas Kilian de portretten van Cosimo II de’ Medici en
Mustafa I; Hollstein German, L. Kilian, nrs 345, 353 of Mortzfeld A22094 en
Mortzfeld A22383. Vergelijk voor Wolfgang Kilian de portretten van Johan George
I van Saksen, Lothar von Metternich, Johan Schweikhard en Eleonora Gonzaga;
Hollstein German, W. Kilian, nrs 226, 250-250A, 325-326, 368-369 of Mortzfeld
A18461/A18462, Mortzfeld A22228/A22230, Mortzfeld A13292/A13298 en Mortzfeld
A4491/A25797.



47 | Dominicus Custos, Portret van Michaël de Dappere,
gravure, 179 x 120 mm, uit: Atrium heroicum, 1600-1602.
Londen, British Museum, 1873,0510.2856

48 | Anoniem, Portret van Michaël de Dappere, gravure, 183
x 126 mm, uit: Chronycke van Hungarien, 1619, fol. R4v. Den
Haag, KB, KW 1782 D 101
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cum. Dit werk werd uitgegeven in Innsbruck in 1601 met portretten van allerlei
keizers, koningen, aartshertogen en andere vorsten en veldheren. De personen
in dit boek zijn ten voeten uit afgebeeld, in harnassen die Ferdinand van Tirol
in zijn kasteel Ambras bij Innsbruck bijeen had gebracht. Jacob Schrenck von
Notzing (1539-1612) schreef korte biografische teksten over de oorspronkelijke
eigenaren van de harnassen.206 Nicolaes de Clerck vertaalde delen van de tekst
voor zijn Tooneel van 1617 en zeker negen prenten in het Armamentarium heroi
cum dienden als voorbeeld voor zijn prenten.207 [5 49,50]

49 | Dominicus Custos, Portret van Filips de Strijdbare,
gravure, 429 x 293 mm, uit: Armamentarium heroicum, 1601.
Londen, British Museum, 1871,0812.435

50 | Anoniem, Portret van Filips de Strijdbare, gravure, 189
x 131 mm, in: Tooneel der hertogen princen, 1617, fol. S5v.
Amsterdam, UB, OM 63-1451

Prenten, schilderijen en penningen
Nicolaes de Clerck liet de portretten in zijn fonds niet alleen kopiëren naar
prenten in de boeken van Paulo Giovio, André Thevet, Dominicus Custos en
Jacob Schrenck von Notzing, maar het is niet eenvoudig om voor al zijn portretten het voorbeeld aan te wijzen. Portretten werden vele malen gekopieerd.
Dus blijft het vaak de vraag of een portret werd gegraveerd naar het ‘prototype’
of naar één van de kopieën, of een kopie van een kopie. Toch krijgen we een idee
hoe Nicolaes de Clerck te werk ging.
Zo lijken verschillende van De Clercks portretten van Franse vorsten en hertogen gegraveerd te zijn naar prenten van de in Frankrijk werkzame graveur
Thomas de Leu (1560-1612).208 De portretten van Martin Bucer, Johannes Calvijn, Martin Luther, Philipp Melanchthon en Huldrych Zwingli zijn kopieën
van de prenten in de serie getiteld Virorum doctorum de disciplinis benemerentium
effigies, gegraveerd door Philips Galle (1537-1612) in 1567.209 [5 51,52] Ook De
Clercks portretten van pausen werden gegraveerd naar prenten van Galle.210
206 Pelc 2002, nr 140; Hollstein Dutch, D. Custos, nr 60 en Schrenck von
Notzing/Thomas 1981. Een Duitstalige uitgave van het Armamentarium heroicum
verscheen in 1603.
207 Vergelijk Albert Achilles van Brandenburg, Agostino Barbarigo, Bartolomeo
Colleoni, Sigismund van Oostenrijk, Filips de Strijdbare, Joachim II Hector, Ottavio
Farnese, Sebastiano Veniero en Jan Ziska.
208 Voor Thomas de Leu zie Robert-Dumesnil 1835-1871. Vergelijk bijvoorbeeld
de portretten van Frans van Anjou (dl 10, nr 296); Anton van Bourbon (nr 298);
Catherina de’ Medici (nr 332); Karel IX van Frankrijk (nr 338); Karel Emanuel van
Savoye (nr 484); Frans II van Frankrijk (idem, nr 373); Hendrik II van Lotharingen
(nr 307); Hendrik III van Frankrijk (nr 392); Hendrik I van Lotharingen, hertog van
Guise (nr 381); Johanna van Albret (nr 422); Philippe Emmanuel van Lotharingen,
hertog van Mercoeur (nr 458). Het portret van Hendrik II van Frankrijk is een kopie
naar de prent van Frans Huys (1522-1562); Hollstein Dutch, F. Huys, nr 106.
209 Voor Bucer, Calvijn, Luther, Melanchthon en Zwingli zie New Hollstein
Dutch, P. Galle, dl 4, pp 24-25 en nrs 599, 602, 643, 650, 691. De Engelse kardinaal
Reginald Pole daarentegen is een spiegelbeeldige kopie van de prent gegraveerd door
Philips’ zoon Theodoor Galle (1571-1633), gepubliceerd in 1598 als onderdeel van de
serie XII cardinalium pietate doctrina rebusque gestis maxime illustrium imagines et elogia;
New Hollstein Dutch, P. Galle, dl 4, p. 32; Gent, UB: BIB.ACC.028336, fol. D1r.
210 Vergelijk de serie Pontificum maximorum XXVII effigies, 1572; New Hollstein
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Het portret van Desiderius Erasmus in het fonds van De Clerck gaat terug
op de beroemde houtsnede van Albrecht Dürer (1471-1528) en de beeltenis van
keizer Maximiliaan I op het werk van Lucas van Leyden (1494-1533).211 Het
portret van koning Christiaan II van Denemarken is een spiegelbeeldige kopie
van de prent van de graveur en schilder Jacob Binck (1494/1500-1569), gemaakt
naar een tekening van Jan Gossaert (ca. 1478-1532).212
Op dezelfde manier verzamelde Nicolaes de Clerck voorbeelden voor zijn portretten van Engelse vorsten. Hendrik VII, Hendrik VIII en Edward VI van Engeland werden gegraveerd naar een door Hendrick Goltzius in 1584 vervaardigde
prentserie.213 Daarbij liet De Clerck een portret van Maria Tudor vervaardigen
naar een gravure van de Italiaan Nicòlo Nelli (overleden 1579).214 Het portret van
haar opvolgster Elisabeth I werd gegraveerd naar de prent die Crispijn de Passe
(ca. 1564-1637) maakte naar een tekening van Isaac Oliver.215 De beeltenis van de
Engelse graaf Robert Devereux (Essex) werd afgeleid van een prent van Robert
Boissard (ca. 1570-na 1601) of een kopie naar dezelfde prent.216 Het voorbeeld
van het portret van Leicester was opnieuw een prent van Hendrick Goltzius.217
De portretten van de Engelse prins Karel en zijn beoogde huwelijkskandidate,
de Spaanse Infante Maria Anna, werden gekopieerd naar prenten van Simon de
Passe (ca. 1595-1647).218 Daarentegen is de prent van Lord Darnley vermoedelijk
gebaseerd op het dubbelportret van Darnley en Maria Stuart, vervaardigd door
de Engelse graveur Renold Elstrack (1570-na 1625).219
Zijn portretten van keizer Rudolf II en de twee Transsylvanische prinsen
Sigismund Báthory en Gabriel Bethlen liet Nicolaes de Clerck kopiëren naar
prenten van Aegidius Sadeler (1570-1629).220 Sadeler was werkzaam als graveur
aan het Habsburgse hof in Praag. Voor het portret van Dimitri I van Rusland
was een prent van de Antwerpse uitgever Pieter de Jode I (1570-1634) het voorbeeld, voor het portret van Willem V van Kleef een prent van Abraham de

Dutch, P. Galle, nrs 692-719. De portretten van Galle zijn kopieën van de gravures
van Philippe Soye in de XXVII Pontificorum maximorum van Onofrio Panvinio. Voor
het portret van Adrianus VI zie New Hollstein Dutch, P. Galle, nr 584.
211 Hollstein German, A. Dürer, nr 105 en New Hollstein Dutch, L. van Leyden,
nr 172.
212 Hollstein German, J. Binck, nr 245.
213 New Hollstein Dutch, H. Goltzius, nrs 370-377.
214 Vergelijk Londen, British Museum: O,7.189.
215 Hollstein Dutch, C. de Passe I, nr 712; Veldman 2001a, p. 81, afb. 37; Boon
1958, pp 3-9; Strong 1963, p. 152, nrs 3-4 en Strong 1987, pp 143-145, 162.
216 O’Donoghue & Hake 1908-1925, nrs 12, 13; Londen, British Museum: O,7.28
en 1862,0712.391.
217 New Hollstein Dutch, H. Goltzius, nr 213. De prent van De Clerck wordt
genoemd als kopie d.
218 Hollstein Dutch, S. de Passe, nrs 39 en 83.
219 Hind 1952-1964, dl 2, p. 183, nr 43; Londen, British Museum: 1884,0412.16.
220 Hollstein Dutch, A. Sadeler, nrs 274, 277, 323.



51 | Philips Galle, Portret van Johannes Calvijn, gravure, 176
x 123 mm, uit de serie Virorum doctorum de disciplinis benemerentium effigies, 1567. Wenen, ÖNB (Porträtsammlung),
PORT_00115184_02

52 | Anoniem, Portret van Johannes Calvijn, gravure, 194 x
125 mm, in: III Boecken van de vier monarchien (en andere
werken), 1612, fol. Q6r. Amsterdam, UB, KF 61-5118
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53 | Michiel van Mierevelt, Portret van Filips Willem van Nassau, ca. 1608, olieverf op doek, 122 x 108 cm. Amsterdam,
Rijksmuseum, SK-A-256

54 | Jacob Matham naar Michiel van Mierevelt, Portret van
Filips Willem van Nassau, ca. 1610-1618, gravure, 413 x 294
mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1889-A-14439

Bruyn (1538/40-1587).221 De gravure van de zeevaarder Jacob van Heemskerk
was een kopie van zijn portret op de prent van Claes Jansz Visscher (1587-1652)
over de Slag van Gibraltar. Heemskerk sneuvelde tijdens deze zeeslag tussen de
Staatse en Spaanse vloot op 25 april 1607. De Clercks portret volgt de tweede
staat van de prent van Visscher, waarop Heemskerk is afgebeeld met een molensteenkraag.222 De portretten van Alexander de Grote en Timoer Lenk liet
De Clerck vermoedelijk kopiëren naar twee anonieme illustraties in de Historie
van t’leven ende de daden van den grooten Tamerlanes van Jean du Bec (Rotterdam
1613) en de Hoog-beroemde historie vant’ leven ende de daden van Alexander de Groote
van Quintus Curtius Rufus (Delft 1613).223
Nicolaes de Clerck schreef in het Tooneel der keyseren ende coningen van 1615
dat er ook prenten naar het ontwerp van ‘verscheyden autentijcke schilderyen’
waren gegraveerd. Dat hoeft niet te betekenen dat de schilderijen de directe
voorbeelden waren. Vaker zal het voorbeeld een prent zijn geweest die gemaakt
was naar een schilderij. De prent van keizer Rudolf II gegraveerd door Aegidius
Sadeler die De Clerck als voorbeeld nam, was vervaardigd naar een schilderij
van Hans von Aachen (1552-1615).224 Het portret van Christiaan IV van Denemarken in het fonds van De Clerck was een spiegelbeeldige kopie van de
prent van Jan Harmensz Muller (1571-1628) die op haar beurt was gebaseerd op
een schilderij van de in Denemarken werkzame Remmert Petersen (ca. 15751649).225
Meerdere portretten van De Clerck gaan terug op schilderijen van de in Delft
werkzame schilder Michiel Jansz van Mierevelt (1566-1641) of naar de gravures
die in opdracht van Van Mierevelt naar zijn schilderijen waren gemaakt.226 Het
gaat bijvoorbeeld om de portretten van de diplomaat Jan Neyen, de militair
strateeg Ambrogio Spinola en de Engelse militair Horace Vere.227 Nicolaes liet
ook portretten van Willem van Oranje, Filips Willem, Maurits, Frederik Hendrik en Willem Lodewijk naar ontwerp van Van Mierevelt graveren en had naar
diens ontwerp eveneens prenten laten maken van Frederik V van Bohemen,

221 Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum: WHondius AB 3.22. De prent
van Pieter de Jode is ook te vinden in het pamflet La legende de la vie et de la mort de
Demetrius dernier grand duc de Moscovie. Amsterdam, Cornelis Claesz, 1606; Den Haag,
KB: KW Pflt 1341. Voor de prent van Abraham de Bruyn zie Hollstein Dutch, A. de
Bruyn, nr 512; Londen, British Museum: 1927,1008.269.
222 Hollstein Dutch, C.J. Visscher, nr 19. De prent werd eerder toegeschreven aan
Floris Balthasarsz van Berckenrode; Hollstein Dutch, F.B. van Berckenrode, nr 13.
Voor de tweede staat van de prent zie Amsterdam, Scheepvaartmuseum: A.2980.
223 Du Bec 1613, fol. 4v en Curtius Rufus 1613, fol. <…>8v.
224 Hollstein Dutch, A. Sadeler, nr 323 en New Hollstein German, H. von
Aachen, nr 93.
225 New Hollstein Duch, H.J. Muller, nr 61.
226 Zie over deze prentproductie onder andere Jansen e.a. 2011, pp 57-58.
227 New Hollstein Dutch, H.J. Muller, nrs 59, 60. Voor het schilderij van Horace
Vere zie Jansen e.a. 2011, pp 205-207, afb. 1.
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Elisabeth Stuart en de militair leider Christiaan van Brunswijk.228 [zie 5 18 en
53,54] Het portret van Ernst Casimir van Nassau in het fonds van De Clerck
werd daarentegen gekopieerd naar de prent van Willem Isaacz van Swanenburgh (1580-1612) die hij op zijn beurt vervaardigde naar een schilderij van Paulus Moreelse (1571-1638).229 Voor het portret van Johan Willem van Gulik-BergKleef was een andere prent van Van Swanenburgh het voorbeeld. Die prent
was in 1608 gemaakt naar een schilderij van de hofschilder Johan Malthan.230
Nicolaes de Clerck had naar eigen zeggen ook enkele portretten ‘na medalien’
laten graveren. Deze bewering was op zich niet vreemd. In de zoektocht naar
waarheidsgetrouwe afbeeldingen van personen stonden munten en penningen
als bron hoog aangeschreven.231 Wederom is niet gezegd dat De Clerck rechtstreeks naar munten heeft laten snijden. Van een medaillon met een afbeelding
van Maria Tudor, vervaardigd in 1554 in opdracht van de Spaanse koning Filips
II door Jacopo Nizzola da Trezzo (ca. 1514-1589), was ook een prent in omloop,
gegraveerd door Nicòlo Nelli in 1568.232 De Clerck baseerde zijn portret op de
prent. De Clercks portret van landvoogdes Margaretha van Parma ging terug
op een penning met haar beeltenis. [5 55,56] Die was in 1567 vervaardigd door
Jacques Jonghelinck (1530-1606).233

55 | Jacques Jonghelinck, Penning met het portret van Margaretha van Parma, zilver, diameter 61 mm. Amsterdam,
Rijksmuseum, NG-VG-1-352

4.7 Voorgenomen boeken die niet verschenen
Nicolaes de Clerck verzamelde en selecteerde dus allerlei afbeeldingen van beroemde personen, voornamelijk prenten, en liet deze kopiëren voor zijn eigen
portretten. De beschrijvingen in boekdruk die hij in zijn Tonelen en Cabinet bij
de prenten publiceerde, stelde hij samen uit allerlei beschikbare tekstbronnen.
Als het aan De Clerck had gelegen waren er op dezelfde wijze meer boeken
samengesteld. Nicolaes kondigde allerlei plannen aan in zijn Tooneel der keyseren
ende coningen en het Tooneel der hertogen princen, maar ook in de Grouwelen der
voornaemster hooft-ketteren. In het boekje van 1623 eindigde De Clerck met de
aankondiging dat er nog twee werken op stapel stonden: ‘eerstelijck ’t begin,
228 Vergelijk Jansen e.a. 2011, m.n. pp 57-58, p. 63, noot 75, pp 78-79, afb. 16a-16b,
pp 109-126, pp 139-153, nr 5 en pp 157-159, nr 7. Zie ook de volgende prenten naar
de schilderijen van Van Mierevelt: New Hollstein Dutch, J.H. Muller, nr 58
(Maurits); New Hollstein Dutch, J. Matham, nr 240 (Frederik Hendrik) en nr
252 (Filips Willem); Hollstein Dutch, B.A. Bolswert, nr 382 (Frederik V) en nr 388
(Willem Lodewijk); Hollstein Dutch, A. Stock, nr 31 (Willem Lodewijk); Hollstein
Dutch, W. Delff, nrs 8-9 (Frederik V en Elisabeth Stuart) en nr 14 (Christiaan van
Brunswijk).
229 Hollstein Dutch, W.I. van Swanenburgh, nr 35 en Veldman 2001a, p. 177.
230 Hollstein Dutch, W.I. van Swanenburgh, nr 41.
231 Haskell 1993, hfst 1 en 2.
232 Attwood 2003, nr 80. In het jaar dat het medaillon werd gemaakt trouwden
Maria Tudor en Filips II.
233 Amsterdam, Rijksmuseum: NG-VG-1-352 en Van Loon 1723-1731, dl 1, p. 87.
Vergelijk ook De Clercks portret van de graaf van Egmont met een gedenkpenning
van 1567; Van Loon 1723-1731, dl 1, p. 102.



56 | Anoniem, Portret van Margaretha van Parma, gravure,
182 x 128 mm, in: Historie der Nederlandscher […] oorlogen
ende geschiedenissen, 1614, fol. D2v. Amsterdam, UB, KF
61-3749
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voortganck, ende teghenwoordigen stant des Machometschen oft Turkschen
rijcks’ en daarna een ‘corte beschrijvinghe onser Nederlandtscher gheschiedenissen’, handzaam voor onderweg want ‘in sulcken forme, dat een yeder die bequaemelijck sal moghen over wech reysende, met hem nemen’.234 Beide werken
zijn nooit verschenen. Een publicatie over het Turkse rijk kwam als plan vaker
ter sprake, in tegenstelling tot het boek ‘voor onderweg’, aangenomen dat De
Clerck met zijn hierna te bespreken voornemen om een boek uit te geven over
het leven van de Nederlandse helden iets anders bedoelde. Misschien waren de
opmerkingen in zijn boeken over nieuwe werken proefballonnen om de reactie
van zijn publiek te peilen en lezers voor verdere publicaties te interesseren. Het
kan ook zijn dat we hier te maken hebben met het optimisme dat schrijvers en
uitgevers wel vaker overvalt. Toch zijn er redenen om te denken dat De Clerck
nieuwe boeken in voorbereiding had.
4.7.1 ‘Boeck vant leven der Nederlandtsche helden’
Nicolaes de Clerck beloofde zijn lezers in het voorwoord van het Tooneel der key
seren ende coningen van 1615 dat zijn volgende boek zou verschijnen met ‘niet min
doorluchtighe personagien: als hertoghen, princen, graven ende crijchs-oversten […] onder welcke ooc in sonderheyt de helden onser Nederlantscher
oorloghen hare behoorlycke plaetse hebben zullen’.235 Hij schreef niet in dit
voorwoord dat er in het Tooneel der hertogen princen van 1617 ook prenten en
beschrijvingen te vinden zouden zijn van ontdekkingsreizigers als Christoffel
Columbus, Amerigo Vespucci, Francisco Pizarro en Ferdinand Magellaan. De
belofte dat deze ‘avonturiers’ ook nog eens aan bod zouden komen volgt echter
kort daarna in het verhaal over de ontdekking van de Nieuwe Wereld ten tijde
van Ferdinand V. De Clerck liet aan het einde van zijn verhaal weten dat hij niet
verder zou uitweiden over dit onderwerp totdat hij zou komen ‘tot de beschryvinghe ende afbeeldinge van eenighe der voornaemster personagien der vinders
ende ontdeckers’.236 Hij verwees hiermee vermoedelijk naar zijn Tooneel van 1615
en niet naar een zelfstandige uitgave met ‘avonturiers’.
Toch had het Tooneel der hertogen princen van 1617 deels een andere inhoud
dan dat De Clerck zich in 1615 had voorgenomen. Het lijkt erop dat Nicolaes
in zijn Tooneel van 1617 ook een beschrijving had willen geven van de Franse
legerofficier Jacques Chabannes (1470-1525). De Clerck had een portret van
deze man laten maken naar de prent in Les vrais pourtraits et vies des hommes
illustres van André Thevet, maar het komt in geen van zijn boeken voor.237
Daarnaast zouden de ‘helden onser Nederlantscher oorloghen’ volgens het
voorwoord van 1615 een prominente plaats krijgen in 1617. In het besluit van
234 Grouwelen 1623, fol. N5v.
235 De Clerck 1615, fol. A3v.
236 De Clerck 1615, fol. O2v.
237 Zoals gezegd liet De Clerck meer prenten in het werk van Thevet kopiëren
voor zijn Tooneel der hertogen princen. Een latere staat van de prent van Chabannes
komt voor in de Grooten emblemata sacra van Jan Philipsz Schabaelje (Amsterdam
1654), in samenhang met andere portretten van de Clerck; zie hoofdstuk 8.5.4.
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het Tooneel der hertogen princen schreef De Clerck dat hij dit oorspronkelijke
plan had gewijzigd.238
Wy hadden voorgenomen, ende dat te rechten daer in niet te vergheten oft over
te slaen onse beroemde Nederlantsche crijchs-helden, als die niet de minste
en zijn onder alle helden van Europa, maer also wy het getal der selver groot
vinden, heeft ons goet ghedacht, ter eere vande selve, ende om haren naam van
onsterffelicheyt, te bevrijden (soo vele in ons is) haer een bysonder boeck toe te
eyghenen, in t’welcke wy sullen mede als de voorgaende stellen haere af-beeldinghen ende heroicke daden, daer by voegende oock eenighe uutheemsche,
die hare befaemheyt in dese Nederlanden hebben verkregen, ende haren roem
doen clincken door de werelt.
Dit ‘boeck vant leven der Nederlandtsche helden’ kwam ook verschillende
keren ter sprake in de lopende tekst van het Tooneel der hertogen princen.239
Zo schreef De Clerck dat in de oorspronkelijk opzet na het portret en de
beschrijving van Maurits van Nassau zijn jongere broer Frederik Hendrik en
andere graven van Nassau hadden moeten volgen. Zij bleven nu achterwege
met het oog op het voorgenomen zelfstandige ‘heldenboek’.240 Na de prent
en beschrijving van de Engelse legeraanvoerder John Talbot liet De Clerck
zijn lezers weten dat hij van andere beroemde Engelse krijgshelden nog geen
geschikte afbeeldingen had kunnen vinden, maar ook dat zij vanwege dit andere boek nu niet aan bod kwamen. Met zeevaarders Francis Drake en Thomas Cavendish wilde De Clerck zijn lezers ook niet vervelen, aangezien ‘hare
journalen in onse tale int breede sijn uytgegaen’.241 Bij de beschrijving van de
hertogen van Saksen werden Albrecht van Saksen en zijn zoon George van
Saksen - gouverneurs van Friesland - niet afgebeeld en slechts kort genoemd
‘daer wy voorghenomen hebben insonderheyt te beschrijven de levens van
alle generale ende particuliere gouverneurs der Nederlanden, ende met eenen
van alle treffelicke helden die hen inde selve landen hebben laten gebruy
cken’.242 Het bleef bij plannen. Nog in het Princelyck cabinet - verschenen na
de dood van Nicolaes de Clerck in 1625 - stond dat Frederik Spinola en zijn
neef Gaston Spinola aan bod zouden komen in het ‘boeck van de beroemde
chrijchs-helden in Nederlant’.243
Er zijn redenen om te denken dat er wel aan het boek is gewerkt. Zo is er een
portret bekend van de Spanjaard Julian Romero dat in geen van de boeken van
De Clerck voorkomt maar wel in zijn opdracht moet zijn gemaakt.244 Romero
238 De Clerck 1617, fol. 3H1v.
239 Voor de benaming ‘boeck vant leven der Nederlandtsche helden’ zie De Clerck
1617, fol. Z8v.
240 De Clerck 1617, fol. 2B4v.
241 De Clerck 1617, fol. 3D4v.
242 De Clerck 1617, fol. Q3v.
243 De Clerck 1625, fol. M3v.
244 De prent is meegebonden in één exemplaar van de Historie der Nederlandscher
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was de ‘Spaanse held van de Nederlandse Opstand’, een Spaanse bevelhebber
in de Nederlanden tijdens de Tachtigjarige Oorlog.245 De prent past volledig in
het voorgenomen heldenboek van De Clerck. Het zou dus ook niet verbazen
als Nicolaes nog andere, nu nog onbekende portretprenten van legeraanvoerders heeft laten maken.246
Er zijn ook portretten bekend van twee graven van Nassau die in geen van
de besproken boeken van De Clerck voorkomen. Het gaat om portretten van
Johan Ernst van Nassau-Siegen en Adolf van Nassau-Siegen.247 [5 57,58] Het
portret van hun broer Jan VIII van Nassau-Siegen zou ook veel vroeger kunnen zijn gemaakt dan voor het Princelyck cabinet van 1625. De drie prenten zijn
in de ontwikkeling van de prenten in het fonds van De Clerck eerder te dateren
omstreeks 1614-1616. Van andere leden van het geslacht Nassau had De Clerck
in de jaren 1614-1617 portretten laten graveren.248 Het blijft onduidelijk of de
portretten van Johan Ernst, Jan VIII en Adolf van Nassau-Siegen daadwerkelijk werden vervaardigd voor het geplande boek der Nederlandse helden. De
prenten zouden ook als zelfstandige reeks voor de losse verkoop kunnen zijn
gemaakt, waarover later meer.
57 | Anoniem, Portret van Johan Ernst van Nassau-Siegen,
gravure, 187 x 128 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-POB-105.913

58 | Anoniem, Portret van Adolf van Nassau-Siegen, gravure, 183 x 129 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-POB-105.934

4.7.2 ‘Het leven van alle Turcsche keyseren’
Een ander plan van Nicolaes de Clerck was om een boek over sultans te publiceren. De Turkse sultan was net als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in oorlog met de katholieke Spanjaarden. De belangstelling voor het
oorlogen ende geschiedenissen. Den Haag, H.J. van Wouw, 1614; Amsterdam, VU: XL
05106. Voor een tweede afdruk van de prent zie Wenen, ÖNB (Porträtsammlung):
PORT_00151322_01. Een derde afdruk bevindt zich in de Biblioteca Nacional in
Madrid; Fagel 2011, p. 34.
245 Over Julian Romero zie Fagel 2011.
246 Vergelijk bijvoorbeeld het portret op fol. b1v in het Toonneel der ambachten
of den winckel des handtwercken en konsten van Johan van Nyenborgh (Groningen
1659). Deze prent werd gedrukt van een versneden koperplaat met een afbeelding
van Balthasar Marradas (1560-1638), Spaans edelman en maarschalk tijdens de
Dertigjarige Oorlog. Het betreft een spiegelbeeldige kopie naar een prent van
Aegidius Sadeler; Hollstein Dutch, A. Sadeler, nr 308. Van de prent van Sadeler
zijn meerdere kopieën gemaakt, maar de eerste staat van de prent in het Tooneel der
ambachten is mij niet bekend.
247 Voor de prent van Johan Ernst van Nassau-Siegen zie Amsterdam,
Rijksmuseum: RP-P-OB-105.913. Voor Adolf zie Amsterdam, Rijksmuseum: RP-POB-105.934.
248 Willem van Oranje (1614), zijn broers Lodewijk van Nassau (1614) en Jan
VI van Nassau-Dillenburg (1617) en zijn zonen Filips Willem van Nassau (1614),
Maurits (1614, 1617) en Frederik Hendrik (1614). Daarbij de zonen van Jan VI:
Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1614); Jan VII van Nassau-Siegen (1617);
Filips van Nassau (1614), Ernst Casimir van Nassau-Dietz (1614) en Lodewijk
Günther van Nassau (1614). Johan Ernst, Jan VIII en Adolf van Nassau-Siegen zijn
de zonen van Jan VII.
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Ottomaanse rijk was ongetwijfeld verder toegenomen nadat in 1612 Cornelis
Haga werd benoemd als eerste ambassadeur van de Republiek aan het hof in
Istanbul. Al vrij snel na de aankomt van Haga in Istanbul ontstonden de eerste
handelsbetrekkingen tussen de Republiek en het Ottomaanse rijk. Het voornemen van Nicolaes de Clerck om een boek over de ‘Turcsche keyseren’ te publiceren kan tegen deze achtergrond worden begrepen. Zijn plan bestond al in
1615. In het Tooneel der keyseren ende coningen, aan het eind van twee korte verhalen over de geschiedenis der Turken tijdens de regeerperiode van keizer Karel
V tot en met keizer Rudolf II, schrijft De Clerck dat hij voornemens was om
‘int licht te brengen, het leven volcomelyck van alle Turcsche keyseren, desghelycx mede van de Sophianen [Bulgaren], als oock der soldanen van Egipten’.249
In het Tooneel der hertogen princen van 1617 en in de Grouwelen der voornaemster
hooft-ketteren van 1623 herhaalt De Clerck zijn plan voor een boek ‘vant leven der
Turksche keyseren’, over het begin, verloop en de tegenwoordige toestand van
het Turkse rijk.250
Ook nu zijn er aanwijzingen dat Nicolaes de Clerck daadwerkelijk met de
voorbereidingen was begonnen. Er zijn in ieder geval achttien prenten van sultans gegraveerd die in uitvoering overeenkomen met de andere portretten in
het fonds van De Clerck. Alleen de Nederlandse onderschriften ontbreken,
maar op de platen waarmee de prenten werden gedrukt zouden nog onderschriften kunnen worden gegraveerd.251 Met uitzondering van de laatste sultan
in de reeks - sultan Ahmed I - zijn alle portretten spiegelbeeldige kopieën naar
anonieme prenten in het boek Histoire de la decadence de l’empire grec, et establis
sement de celuy des Turcs, verschenen in Parijs in 1612.252 [5 59,60] De Clerck
was bekend met dit werk. Hij noemde zowel de auteur, de Byzantijns-Griekse
schrijver Laonikos Chalkokondyles (1423-1490), als de maker van de Franse
vertaling, Blaise de Vigenère (1523-1596), als bron in zijn Tooneel der hertogen
princen van 1617.253 Bovendien is er een relatie tussen de serie losse portretten
gemaakt naar prenten in het werk van Chalkokondyles en illustraties van Nicolaes de Clerck in twee hierna te behandelen boekuitgaven van Jan Evertsz
Cloppenburgh. In diens Chronycke van Hungarien van 1619 en de Wereld spiegel
van 1621 komen vier kopieën voor van prenten uit de losse reeks sultans. [5 61]
Andersom lijkt het portret van Ahmed I uit de losse reeks gegraveerd te zijn
naar de prent in de Chronycke van Hungarien. De prent in de Chronycke is niet in
249 De Clerck 1615, fol. G3v.
250 De Clerck 1617, fol. P3v en Grouwelen 1623, fol. B8v, N5v.
251 Prenten uit de reeks worden bewaard in Wenen (ÖNB) en in Londen
(British Museum); zie bijlage 4: Süleyman Pasha (prent 1); Murat I; Bayezid I; İsa
Çelebi, zoon van Bayezid I; Musulman, zoon van Bayezid I; Musa, zoon van Bayezid
I; Mehmet I; Murat II; Mehmet II (prent 1); Bayezid II; Selim I (prent 1); Süleyman
II de Grote (prent 2); Selim II (prent 1); Murat III (prent 1); Mehmet III (prent
1); Ahmed I (prent 2). Zie ook de - weliswaar in prentontwerp wat afwijkende portretprenten van de eerste twee sultans: Osman I en Orhan I.
252 In 1620 verscheen in Parijs een heruitgave met dezelfde prenten als in 1612.
253 De Clerck 1617, fol. (.)v.



59 | Anoniem, Portret van sultan Murat III, gravure, uit:
Histoire de la decadence de l’empire grec, et establissement de
celuy des Turcs, 1612. Wenen, ÖNB (Porträtsammlung),
PORT_00034114_01

60 | Anoniem, Portret van sultan Murat III, gravure, 190 x
135 mm. Londen, British Museum, O,2.127
61 | Anoniem, Portret van sultan Murat III, gravure, 185 x 129
mm, in: Chronycke van Hungarien, 1619, fol. P4v. Den Haag,
KB, KW 1782 D 101
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1619 gegraveerd maar vermoedelijk al in of vóór 1617. Volgens het onderschrift
van de prent was Ahmed I de huidige sultan van het Ottomaanse rijk. Ahmed
I was sultan vanaf 1603 tot zijn dood in november 1617.254 Dat De Clerck vaker
kopieën liet maken van zijn eigen prenten zal nog blijken in paragraaf 4.7.3.
4.7 Portretten in uitgaven van Jan Evertsz Cloppenburgh
In 1619 verscheen bij Jan Evertsz Cloppenburgh de Chronycke van Hungarien met
de ‘warachtige beschryvinghe van alle de vreeslicke oorlogen ende veltslagen tusschen de Turcken ende christen princen’ in de Oostenrijks-Hongaarse regio en
Transsylvanië in de jaren 1395 tot en met juli 1612. De tekst is een vertaling van
het werk van Hieronymus Oertel (1543-1614). Oertel was notaris en procureur
aan het keizerlijk hof in Wenen totdat hij vanwege zijn protestantse opvattingen werd verbannen.255
De Chronologia van Hieronymus Oertel256 werd uit het Duits vertaald door
Petrus Neander, predikant te Giessen en Rijswijk van 1609 tot 1648.257 Neander droeg zijn vertaling op aan prins Maurits. In zijn voorwoord vergeleek hij
Maurits met de Hongaarse en Transsylvanische prinsen en krijgsoversten die
in naam van God streden voor vestiging en behoud van de ware religie. In 16041606 was de calvinistische prins István Bockskai in opstand gekomen tegen het
Habsburgse gezag. De opstand leek op de onafhankelijkheidsstrijd die in de
Nederlanden gaande was. De overeenkomst tussen beide opstanden bleef in de
Republiek niet onopgemerkt en de belangstelling in de Nederlanden voor de
gebeurtenissen in Hongarije en Transsylvanië nam hierdoor toe. De interesse
werd gevoed door vlugschriften en nieuwsberichten en niet in de laatste plaats
door het geschiedwerk van Emanuel van Meteren. Van Meteren besteedde al
in zijn Commentarien ofte memorien vanden Nederlandtschen staet, handel, oorloghen
ende gheschiedenissen van onsen tyden van 1608 uitgebreid aandacht aan de opstand
van Bocskai. In zijn ogen draaide die opstand om de vrijheid van godsdienst.
254 De prent zou kunnen zijn gegraveerd voor het Tooneel der keyseren ende coningen
van 1615, al werd ze daarin niet opgenomen. Op de kopie van de prent is de Latijnse
tekst veranderd en aangepast aan de overige prenten in de losse serie sultans. Ahmed
I wordt in de nieuwe tekst als achttiende sultan geïdentificeerd.
255 Over Hieronymus Oertel zie E. Mummenhoff in ADB 24, pp 445-446.
256 De volledige Duitstalige titel luidt: Chronologia oder Historische beschreibung
aller Kriegs Empörungen und Belägerungen der Stätt und Vestungen auch Scharmützeln
und Schlachten so in Ober und Under Ungern auch Sibenbürgen mit dem Türcken von Ao.
1395 biss auff gegenwertige Zeitt gedenckhwürdig geschehen. De Chronologia werd in delen
gepubliceerd in de jaren 1602-1613; zie VD17. Deel 1 (bestaande uit drie parten)
behandelde de jaren 1395-1602; deel 2 (of continuatie) de periode van januari 1603 tot
december 1603; deel 3 (of part 4) de jaren 1604 tot februari 1607 en deel 4 (appendix)
de periode juni 1608 tot juli 1612. In de vertaling werden dit vier delen met een
appendix op het vierde deel.
257 Over Petrus Neander zie Van Deursen 1998, pp 39-40 en Van Lieburg 1996, dl
1, p. 175.
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Hij schreef zelfs over een vermeende gemeenschappelijke afstamming van de
Hongaren en de Nederlanders en benadrukte zo de lotsverbondenheid van beide volken.258
De Chronycke van Hungarien werd in 1623 opnieuw uitgegeven, nu onder
de titel Turcksche chronyck oft de memorabelste oorloghen, ende ghedenckweerdighste
gheschiedenissen, die in de heftighste velt-slaghen ende belegheringen der Turcken
ende christen koninghen voor-ghevallen zijn. De Turkse kroniek is een titeluitgave van de Hongaarse kroniek: bij een deel van de oplage van de Chronycke
van Hungarien werd het titelblad verwijderd en vervangen door een nieuwe
titelpagina, alsof de Turcksche chronyck een nieuwe druk betrof. Aan de vier
delen met appendix van de Chronycke van Hungarien werd wel een vijfde deel
toegevoegd.259 Die tekst werd geschreven door Nicolaus Jansz van Wassenaar
(1571/72-1629), medicus en geschiedschrijver in Amsterdam. Van Wassenaar
schreef ook een nieuw voorwoord bij de Turcksche chronyck.260
Een boek over de gebeurtenissen in Hongarije en Transsylvanië kon in de
Nederlanden evengoed worden verkocht als een geschiedenis van de Ottomanen. Dat kwam omdat het Hongaarse koninkrijk na de Turkse overwinning
in de Slag bij Mohács in 1526 in drie delen uiteen was gevallen: het westen en
noorden van het land werd Koninklijk Hongarije genoemd en was in handen
van de Oostenrijkse Habsburgers, het midden en zuiden werd bezet door de
Turkse sultan - inclusief de hoofdstad Boeda - en in het oosten lag het semi-onafhankelijke vorstendom Transsylvanië. Transsylvanië zocht in de strijd met de
Habsburgers regelmatig steun bij de sultan. In de Noordelijke Nederlanden
was men zich ervan bewust dat het lot van de Republiek deels afhing van het
Habsburgse en Ottomaanse beleid met betrekking tot Hongarije en Transsylvanië. Zolang de Habsburgers soldaten en voorraden nodig hadden om de situatie in Oost-Europa te beheersen, waren die niet beschikbaar voor een offensief
tegen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Steunde het Ottomaanse hof Transsylvanië dan zouden de Habsburgers hun handen vol hebben
in het oosten. Cornelis Haga, de eerste ambassadeur van de Republiek in het
Ottomaanse rijk, had daarom ook als opdracht om het beleid van de sultan op
dit punt te beïnvloeden. Veel informatie over de toestand in Hongarije bereikte
de Republiek vanuit Istanboel.261
Het drukken van de teksten van zowel de Chronycke van Hungarien van
1619 als het vijfde deel in de Turcksche chronyck van 1623 besteedde Jan Evertsz
Cloppenburgh uit aan de Utrechtse boekdrukker Abraham van Herwijck, zo
258 Van Meteren 1608, fol. 4R3v-4R6r, 5B5r-5B5v. Zie ook Teszelszky 2012, pp
135-153; Teszelszky 2014a en Teszelszky 2014b, pp 156-166.
259 In de exemplaren in het streekarchief Midden-Holland in Gouda (538 A
6:2) en de Universiteitsbibliotheek in Nijmegen (OD 117 b 7 nr 2) is het vijfde deel
ingebonden achter de Chronycke van Hungarien van 1619.
260 Over Van Wassenaar zie Haitsma & Van der Lem 1990, nr 511.
261

Teszelszky 2014a, pp 145-147 en Teszelszky 2014b, pp 161-166.
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blijkt uit het gebruikte siermateriaal.262 Voor de portretillustraties wendde
Cloppenburgh zich tot Nicolaes de Clerck.
4.7.1 De Hongaarse en Turkse kroniek geïllustreerd
Verschillende Duitstalige uitgaven van de Chronologia van Hieronymus Oertel
waren geïllustreerd met in totaal 58 of 59 prenten van Johann Sibmacher (overl.
1611). Naast een titelpagina ging het om een of twee kaarten van Hongarije,
31 historieprenten en 26 portretten van de hoofdpersonen in de behandelde
geschiedenis.263 De Chronycke van Hungarien kreeg eveneens een gegraveerde titelpagina (286 x 181 mm), gemaakt door een anonieme graveur.264 [5 62] De
kaart van Hongarije (353 x 533 mm) die buiten de collatie werd opgenomen, was
gegraveerd door Joannes van Doetecum de Jongere (ca. 1560-1630). Volgens de
tekst was de kaart uitgegeven door David de Meyne (ca. 1569-1620) in Amsterdam.265 Vermoedelijk kocht Jan Evertsz Cloppenburgh een aantal afdrukken
van de prent om in de Chronycke te laten meebinden. Voor de Turcksche chronyck
werd de gegraveerde titelpagina vervangen door een typografische pagina met
een kleine prent van Europa (85 x 122 mm), gedrukt van een koperplaat die in

62 | Anoniem, Titelpagina, gravure, 353 x 181 mm, Chronycke
van Hungarien, 1619. Den Haag, KB, KW 3188 C 20

63 | Titelpagina van de Turcksche chronyck, 1623. Den Haag,
KB, KW 1782 D 101

262 Vergelijk de initialen in andere werken gedrukt door Abraham van Herwijck:
Arthur Dent, Voet-pat der eenvoudigher menschen, 1614 (Amsterdam, UB: O 622888); Karel van Mander, Uutlegghingh, op den Metamorphosis P. Ovidij Nasonis, 1615
(Amsterdam, UB: OK 61-2694); Jean Taffin, De merck-teeckenen der kinderen Gods, 1617
(Amsterdam, UB: OK 61-2166); William Perkins, Een dialogue, oft t’samen-sprekinghe
vanden staet van een christen mensche, 1619 (Amsterdam, UB: OK 62-6733); William
Cowper, Een seer troostelijcke t’samensprekinghe tusschen den Heere ende de siele, 1620
(Amsterdam, UB: OK 62-570); Abraham Scultetus, Kerck-postille ofte predicatien,
1621 (Leiden, UB: 179 F 51); Adam Westerman, Spieghel der gheestelijcker ende
alderheylsaemster ghenesinghe der krancken, 1621 (Amsterdam, UB: O 62-7391; Wilhelm
Zepper, Christelycke bedenckinge voorslach en raedt, 1622 (Amsterdam, UB:K 61-7985);
Daniel Besemer, Epithalamium dicatum nuptijs praestantissimi viri D. Iacobi Verschuyr
nec non [...] D. Iohannae vander Ameyden, 1622 (Den Haag, KB: KW 852 F 321) en
Ratramnus Corbeiensis, Het boeck Bertrami presbyteri van het lichaem ende bloedt des
Heeren, 1628 (Amsterdam, UB: Pfl. D d 28). Het uitgeversvignet op de titelpagina van
het vijfde deel in de Turcksche chronyck is gemonogrammeerd AvH. Voor vergelijkbare
merken gebruikt door Herwijck zie onder andere Thomas Scott, Vox regis of de
stemme des conincks van Enghelant, 1624 (Amsterdam, UB: Pfl. C q 4); Thomas Scott,
Vox Dei of de stemme des Heeren, 1625 (Amsterdam, UB: Pfl. C t 13) en Thomas Scott,
Vox populi ofte der ghemeynten stemme, 1625 (Amsterdam, UB: Pfl. C t 12a). Abraham
van Herwijck drukte meerdere werken voor Jan Evertsz Cloppenburgh; zie de
STCN.
263 New Hollstein German, J. Sibmacher, nrs 234-292.
264 De man rechts op de titelpagina van de Chronycke van Hungarien is gebaseerd
op een figuur in de ornamentrand van het portret van Rudolf II gegraveerd door
Aegidius Sadeler; Hollstein Dutch, nr 323.
265 New Hollstein Dutch, Van Doetecum, nr 966 II. Over David de Meyne zie
Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916, pp 425-426.
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1598 voor het eerst werd gebruikt voor de Caert-thresoor van Barent Langenes en
Cornelis Claesz.266 [5 63]
Historieprenten liet Jan Evertsz Cloppenburgh achterwege in zijn Chronycke
van Hungarien. Wel koos hij ervoor om - in samenwerking met Nicolaes de
Clerck - 23 portretten in de tekst te plaatsen. De keuze welke personen zouden worden afgebeeld, werd slechts gedeeltelijk bepaald door de illustraties van
Sibmacher. Negen van de 26 personen in de Chronologia zijn niet in de Nederlandse vertaling afgebeeld. Zeven andere personen werden toegevoegd, zoals
István Bocskai en de sultans Selim II, Murat III en Ahmed I.267 De portretten
van Sibmacher - van de personen die wél in de Chronycke van Hungarien werden
afgebeeld - zijn ook niet als voorbeeld gebruikt voor de prenten van De Clerck, met uitzondering wellicht van het doodsportret van András Báthori. Meer
dan de helft van de portretten in de Chronycke van Hungarien is gegraveerd naar
een prent in het Atrium heroicum van Dominicus Custos. Acht van de 23 prenten in de Chronycke van Hungarien kwamen eerder voor in de reeds beschreven
uitgaven van de werken van Alfonso Ulloa (1610), Johannes Sleydanus (1612),
Emanuel van Meteren (1614) of het Tooneel der hertogen princen (1617), inclusief
de prent van István Bocskai met de uitgeversnaam van Claes Jansz Visscher.268
Ook het vijfde deel in de Turcksche chronyck van 1623 werd geïllustreerd met
portretten van Nicolaes de Clerck. De Clercks portret van keizer Ferdinand
II komt twee keer voor. Daarnaast bevat dit deel prenten van de militaire bevelhebbers Peter Ernst II van Mansfeld en Christiaan van Brunswijk. Twee in
uitvoering afwijkende prenten - de portretten van Gabriel Bethlen en Frederik
V - waren vermoedelijk níet afkomstig van Nicolaes de Clerck. Er is in ieder geval geen reden om te veronderstellen dat de koperplaten waarmee deze prenten
werden gedrukt in zijn bezit waren.269

266 De kaart is getiteld ‘Germania’. Vergelijk de prent in Caert-thresoor 1598, fol.
K3r en de latere staat van dezelfde prent met toegevoegde lengte- en breedtegraden
in bijvoorbeeld Viverius 1609, fol. K6r. Over de Caert-thresoor zie Burger 1929, met
name pp 301, 327-328; Koeman & Van der Krogt 1997, dl IIIA, §341, p. 373 e.v. en
Koeman, Schilder e.a. 2007, pp 1332.
267 Wel in de Chronologia maar niet in de Nederlandse vertaling: Rudolf II,
Nikola Zrinski, Ruprecht von Eggenberg; Nicolás Pálffy; Melchior von Redern;
Michael Adolf von Althan; Ali Pascha von Ofen; Siegfried von Colonitsch en Karl
Ludwig zu Sulz. Toegevoegd werden de portretten van de sultans Selim II, Murat III
en Ahmed I, aartshertog Ferdinand van Oostenrijk, Jan Zamoyski en István Bocskai.
268 Zie paragraaf 4.5.
269 Op de prent van Gabriel Bethlen (172 x 122 mm) wordt Pieter van der
Keere als uitgever genoemd. Het portret van Frederik V (178 x 113 mm) werd
uitgegeven door Dirk Eversen Lons. Van deze prent is een latere staat bekend met
de uitgeversnaam van Gottfried Müller, werkzaam in Braunschweig in de jaren
1620-1656 (zie Mortzfeld A16270 en Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum:
GMüllerVerlag AB 3.22). In De Clercks Princelyck cabinet van 1625 komen andere
portretten voor van Gabriel Bethlen en Frederik V.
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64 | Adriaen Matham naar David Vinckboons, Titelpagina,
gravure, 300 x 183 mm, Wereld spiegel, 1621. Den Haag, KB,
KW 108 B 17:1

4.7.2 De spiegel van de wereld
In de jaren tussen het verschijnen van de Chronycke van Hungarien in 1619 en de
Turcksche chronyck in 1623 publiceerde Jan Evertsz Cloppenburgh ook een Nederlandse vertaling van Les estats, empires et principautez du monde van de schrijver
Pierre d’Avity (1573-1635). In dit geografische-historische werk gaf d’Avity beschrijvingen van de landen, rijken en vorstendommen van de wereld, hun ligging, landschap, rijkdom, militaire macht, regering, zeden, gewoontes en religie.
Daarna volgden verhandelingen over de herkomst van de verschillende religies
op de wereld en de ridderorden die door keizers en koningen waren ingesteld.
Les estats, empires et principautez du monde verscheen voor het eerst in Parijs in 1613
en werd daarna nog vele malen opnieuw gedrukt.270
De tekst van Pierre d’Avity werd uit het Frans in het Nederlands vertaald
door Govert van der Eembd, lid en factor van de Haarlemse rederijkerskamer
de Wijngaertrancken.271 Van der Eembd deed verschillende aanpassingen. Zo
kortte hij de verhandelingen van de katholieke d’Avity drastisch in, plaatste hij
de beschrijving van de Nederlanden aan het begin van zijn vertaling en schreef
hij een voorwoord waarin hij zijn vertaling opdroeg aan de Staten-Generaal,
prins Maurits, de Staten van alle Provincies, de Raden ter Admiraliteit en de
steden der Nederlanden. De Staten-Generaal beloonden Van der Eembd met
een bedrag van 25 gulden.272 De tekst van de Wereld spiegel waer in vertoont word
de beschrijvinge der rijken staten, ende vorstendommen des gantsen aerdbodems werd volgens het colofon - gedrukt door Jan Claesz van Dorp in Leiden.
De edities die vóór 1621 verschenen van Les estats, empires et principautez du mon
de waren, afgezien van een gegraveerde titelpagina, ongeïllustreerd. De Wereld
spiegel had daarentegen een gegraveerde titelpagina en - in de tekst - 38 kleine
kaarten en 82 portretten van vorsten. De titelpagina liet Cloppenburgh graveren
door Adriaen Matham (1590-1660) naar een ontwerp van David Vinckboons
(1576-ca. 1632).273 [5 64] Deze prent (300 x 183 mm) toont een met lauwerkrans omgeven portret van Maurits, geflankeerd door de personificaties van de
deugden Kracht (Fortitudo) en Voorzichtigheid (Prudentia). Links en rechts
van de titel staan in een nis de Status Ecclesiasticus en de Status Politicus,
de leerstand en de regeerstand. Ze worden ingesloten door de personificaties
van de vier werelddelen: Europa, Azië, Amerika en Afrika. De graveur liet hen
plaatsnemen op een paard, een kameel, een gordeldier en een krododil. Aan de
270 Over Pierre d’Avity en zijn werk zie Gilbert 1919. De editie van 1613 onbekend bij Gilbert - verscheen in twee uitgaven: met het impressum ‘A Paris,
Chez Olivier de Varennes’ (Toronto, University - Thomas Fisher Rare Book
Library: D-11 00917 en Wenen, ÖNB: 51.G.25) en met het impressum ‘A Paris,
Chez Pierre Chevalier’ (München, BSB: 4 Geo.u. 42). In 1615 verscheen een Engelse
vertaling van het werk van d’Avity. Latijnse en Duitstalige edities verschenen ná de
Nederlandstalige uitgave van 1621.
271 Over Van der Eembd zie Van Bork & Verkruijsse 1985, p. 189.
272 Resolutiën b, dl 5, pp 159-160, nr 994, 26 mei 1621.
273 Hollstein Dutch, A. Matham, nr 65 en New Hollstein Dutch, A. Matham, nr
57.



conterfeijtsels vande voortreflijcste personagien

bovenzijde van de prent zijn de koningen van Frankrijk, Engeland, Spanje en
Denemarken afgebeeld, met in het midden de Rooms-Duitse keizer. Aan de
onderzijde staan de koning van China, de vorst van Mongolië, de sultan van het
Ottomaanse rijk, de koning van Polen en de tsjaar van Rusland.
De kleine kaarten (ca. 98 x 135 mm) in de Wereld spiegel van 1621 werden
gedrukt met koperplaten die eigendom waren van de uitgever Jodocus II Hondius (1595-1629). Ze waren onderdeel van een grotere serie van 219 prenten gegraveerd voor het Tabularum geographicarum contractarum libri septem van Petrus
Bertius (1565-1629), verschenen bij Hondius in 1616 en 1618. 58 van de prenten
van het Tabularum werden in 1621 ook opgenomen in de Cosmographiae generalis
libri tres van Paulus Merula, gedrukt door Jodocus II Hondius voor Isaac Elzevier in Leiden.274
Voor de portretten in de Wereld spiegel deed Jan Cloppenburgh een beroep
op platen van Nicolaes de Clerck. Op slechts twaalf portretten in de Wereld
spiegel wordt De Clerck als uitgever genoemd, maar 42 van de 82 portretten
in de Wereld spiegel - acht met uitgeversnaam - komen eerder voor in de hierboven besproken boekuitgaven van 1610, 1612, 1614, 1615, 1617 en 1619.275 Zeven
van deze prenten plus nog eens acht van de overige prenten vinden we ook in
De Clercks Princelyck cabinet van 1625 en/of werden door Nicolaes uitgeleend
aan de weduwe van Hillebrant van Wouw voor de Nederlandstalige heruitgave
van het geschiedwerk van Emanuel van Meteren in 1623.276 Ook voor de Wereld
spiegel heeft De Clerck zijn platen vermoedelijk uitgeleend.277 Overigens werd in
minstens één exemplaar van de Wereld spiegel één van de koperplaten verkeerd
om afgedrukt.278 [5 65]

274 De prenten in het Tabularum waren kopieën van de kaarten in de Caert-thresoor
van 1598; de tekst in het Tabularum was een revisie van Bertius’ herschrijving van dit
werk uitgegeven in 1600; zie Koeman & Van der Krogt 1997, dl IIIA, §341-§342. Na
de dood van Hondius in 1629 kwamen de platen in handen van Joan Blaeu.
275 Dat is inclusief het in uitvoering afwijkende portret van Julius Caesar,
gegraveerd naar een prent van Wolfgang Kilian; zie paragraaf 4.2.1. Op vier prenten
van De Clerck stond inmiddels de uitgeversnaam ‘J. Janssonius Exc’; zie hierover
paragraaf 4.8.1. De prenten van Frederik Hendrik, George Willem van Brandenburg
en Willem van Oranje zijn opgewerkt.
276 De prent met het portret van de Byzantijnse keizer Justinianus I zou nog een
andere oorsprong kunnen hebben. Deze prent wijkt in prentontwerp en afmetingen
sterk af van de andere portretten in het fonds van De Clerck en ik kom de prent
alleen tegen in de Wereld spiegel van 1621.
277 Meerdere koperplaten uit het bezit van De Clerck zijn afgedrukt op hetzelfde
tekstblad als de platen van Jodocus II Hondius. Het is dus waarschijnlijk dat de
kaarten en portretten in dezelfde werkplaats zijn gedrukt.
278 Zie het portret van Frederik Hendrik van Nassau op fol. B6v in Amsterdam,
UB: OM 63-277.



65 | Anoniem, Portret van Frederik Hendrik van Nassau, gravure, 186 x 125 mm, verkeerd om gedrukt in: Wereld spiegel,
1621, fol. B6v. Amsterdam, UB, OM 63-277
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66, 67 | Anoniem, Portretten van Albert van Oostenrijk en
Isabella Clara Eugenia, gravure, 193 x 124 en 192 x 124 mm,
in: Tweede deel van de commentarien ofte memorien, [1610].
Amsterdam, UB, OG 63-7511

68, 69 | Anoniem, Portretten van Albert van Oostenrijk en
Isabella Clara Eugenia, gravure, 191 x 126 en 192 x 128 mm, in:
Wereld spiegel, 1621, fol. A4v en A5r. Den Haag, KB, KW
108 B 17:1

4.7.3 Een tweede of derde koperplaat
Op de portretprenten in de Wereld spiegel die nog niet in eerdere boekuitgaven
voorkwamen zijn - op een enkele uitzondering na - personen afgebeeld van wie
De Clerck al eens een portret in koper had laten snijden. Maar liefst 34 van
deze prenten werden aldus gedrukt van een ‘tweede koperplaat’ in eigendom
van Nicolaes de Clerck. Acht keer ging het portret van de tweede prent op
een ander ontwerp terug dan de eerste prent en zijn de twee beeltenissen van
dezelfde persoon dus verschillend.279 Zo zijn de eerste portretten van Albert en
Isabella van Oostenrijk in het fonds van Nicolaes de Clerck - voorkomend in
het Tweede deel van de commentarien ofte memorien van Emanuel van Meteren van
1610 - gegraveerd naar prenten die Johannes Wierix vervaardigde in 1600.280 [5
66,67] De portretten in de Wereld spiegel werden gegraveerd naar prenten die
Jan Harmensz Muller in 1615 maakte naar schilderijen van Peter Paul Rubens,
hofschilder van de aartshertog.281 [5 68,69] Bij de meeste prenten in de Wereld
spiegel is de tweede prent echter een kopie van de eerste prent of gaat het portret
terug op hetzelfde ontwerp. We zouden deze prenten replica’s kunnen noemen,
een kopie gemaakt in opdracht van dezelfde uitgever. De eerste en tweede prent
waren in feite verwisselbaar.282 [5 70,71] Dat blijkt ook in 1623 wanneer vier koperplaten die voor de Wereld spiegel van 1621 waren gebruikt worden uitgeleend
aan de erfgenamen van Hillebrant Jacobsz van Wouw voor de tweede editie
van de Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen, in plaats van de
vier oorspronkelijke platen die voor de eerste editie van 1614 waren vervaardigd.
Dat de betreffende prenten onderdeel waren van het fonds van Nicolaes de
Clerck - niet van de uitgever Jan Evertsz Cloppenburgh - leid ik vooral af uit
de andere portretprenten van De Clerck in de Wereld spiegel en het voorkomen
van deze prenten ná 1621. Zo werden acht van de prenten in kwestie werden nog
opgenomen in de Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen van 1623
en/of in De Clercks Princelyck cabinet van 1625.283
Ik heb nog geen verklaring waarom Nicolaes de Clerck voor de Wereld spiegel
zoveel ‘tweede koperplaten’ liet graveren in plaats van zijn koperplaten van de
eerdere uitgaven te gebruiken. In een enkel geval werd een verouderd portret
misschien vervangen door een meer eigentijdse of betere afbeelding van dezelfde persoon, zoals bij Albert en Isabella. Wie weet liet De Clerck om dezelfde
279 Zie Albert van Oostenrijk, Isabella Clara Eugenia, Maria I Tudor, Jacobus I
van Engeland, Lodewijk XIII van Frankrijk, Filips III van Spanje, keizer Karel V en
Gustaaf II Adolf van Zweden.
280 Vergelijk Hollstein Dutch, Wierix, nrs 2047-2048.
281 Vergelijk New Hollstein Dutch, J.H. Muller, nrs 62-63.
282 Voor het gebruik van de term replica zie Griffiths 2016, pp 119-120.
283 Ook treffen we meerdere van deze prenten aan - opnieuw in combinatie met
andere prenten van De Clerck - in heruitgaven van het geschiedwerk van Emanuel
van Meteren verschenen bij Johannes Janssonius in Amsterdam in de jaren 1627-1640,
en in de Grooten emblemata sacra van Jan Pietersz Schabaelje van 1654. Het heeft er
alle schijn van dat de koperplaten van deze prenten werden verkocht op de veiling
van De Clercks platen in 1626; zie hierover hoofdstuk 8.
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reden een nieuw portret van Maria Tudor graveren. De afbeelding op het eerste
portret van De Clerck ging terug op een in 1568 vervaardigde prent van Nicòlo
Nelli. De Clercks tweede portret van Maria Tudor werd gegraveerd naar een
prent van Francis Delaram (werkzaam 1615-1627), opgenomen in de Baziliolo
gia: a Booke of Kings, in 1618 uitgegeven door Compton Holland in Londen.284
Op dezelfde wijze lijkt Nicolaes de Clerck andere portretten in zijn fonds te
hebben geactualiseerd. Deze ‘vernieuwde’ portretten komen niet alleen voor in
de Wereld spiegel van 1621, maar ook in de Turcksche chronyck van 1623 en in het
Princelyck cabinet van 1625. De Clerck heeft bijvoorbeeld ook een nieuw portret
laten maken van Frederik Hendrik. Nicolaes’ eerste portret - voorkomend in
het geschiedwerk van Emanuel van Meteren van 1614 en de Wereld spiegel van
1621 - werd gemaakt naar de prent die Jacob Matham in 1610 graveerde naar een
schilderij van Michiel van Mierevelt van omstreeks 1607.285 De tweede prent - in
het Princelyck cabinet van 1625 - werd gebaseerd op een schilderij dat Van Mierevelt maakte in de jaren 1620-1624.286 Van aartshertog Ferdinand werd na 1619
een portret gegraveerd waarop hij niet langer als aartshertog werd voorgesteld,
maar als keizer Ferdinand II. Van het portret van sultan Süleyman II liet De
Clerck eerst een portret graveren naar de houtsnede van Tobias Stimmer. Enkele jaren daarna volgde een portret naar de prent in de Histoire de la decadence
de l’empire grec, et establissement de celuy des Turcs van 1612. Van Gustaaf Adolf
II van Zweden en Maurits van Nassau liet De Clerck zelfs drie verschillende
portretten graveren.
De keuze om bepaalde portretten te actualiseren, verklaart niet waarom er
in de Wereld spiegel replica’s voorkomen: kopieën die De Clerck naar zijn eigen
prenten of naar hetzelfde ontwerp had laten graveren. Replica’s werden over
het algemeen gemaakt wanneer er meer afdrukken gewenst waren dan van één
koperplaat konden worden gedrukt. De eerste versleten plaat werd dan vervangen door een tweede plaat of meerdere koperplaten waren tegelijkertijd in
gebruik. Het drukken ging sneller wanneer voor één afbeelding twee of meer
koperplaten naast elkaar of om-en-om konden worden afgedrukt. Bij Nicolaes
de Clerck echter werden twee platen met een portret van één en dezelfde persoon niet beide gebruikt voor één en dezelfde uitgave.287 Ook de illustraties in
de door mij bekeken exemplaren van de Wereld spiegel zijn steeds gedrukt van
dezelfde platen. Dat de platen van De Clercks eerste prenten kwijt, beschadigd
of versleten waren, kan wel een reden zijn geweest, maar toch niet de voornaamste reden om de replica’s te laten maken. De oorspronkelijke prent en de
replica bestonden naast elkaar. In ieder geval is een twintigtal oudere platen na
1621 goed genoeg bevonden om nog eenste worden afgedrukt, weliswaar na het
284 Voor het portret van Delaram zie Londen, British Museum: O,7.193 en
Levis 1913, pp 86-87. Het portret gaat vermoedelijk terug op een schilderij van Hans
Eworth (ca. 1520-1574).
285 New Hollstein Dutch, J. Matham, nr 240.
286 Jansen e.a. 2011, p. 139, nr 5c.
287 Met uitzondering van twee portretten van Maurits in het Tooneel der hertogen
princen; zie paragraaf 4.8.2.



70 | Anoniem, Portret van Sigismund III van Polen, gravure,
188 x 125 mm, in: Tooneel der keyseren ende coningen, 1615, fol.
2H1v. Amsterdam, UB, OM 63-1108

71 | Anoniem, Portret van Sigismund III van Polen, gravure,
192 x 126 mm, in: Wereld spiegel, 1621, fol. 2D3v. Den Haag,
KB, KW 108 B 17:1
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overlijden van Nicolaes de Clerck.
Ook voor de Chronycke van Hungarien van 1619 liet Nicolaes de Clerck enkele
replica’s maken van bestaande potretten in zijn fonds. De portretten van de
Turkse sultans Selim I, Selim II, Mehmed III en Murat III in de Wereld spiegel
en de Chronycke van Hungarien werden waarschijnlijk gekopieerd naar de prenten die nog niet eerder in boekvorm waren verschenen. Moesten de oorspronkelijke koperplaten worden gespaard voor het geplande boek over het ‘leven van
alle Turcsche keyseren’? Ik ben er niet van overtuigd dat dit de reden was om
de replica’s te laten maken. Het was immers wenselijk om de dure koperplaten
zo optimaal mogelijk te gebruiken. Bij de andere potretten waarvoor De Clerck
een replica liet maken, is het zeker onwaarschijnlijk dat De Clerck de originele
platen wilde ontzien. Er zijn eveneens geen aanwijzingen dat de koperplaten in
1621 om een andere reden niet beschikbaar waren, bijvoorbeeld omdat ze ergens
anders werden gebruikt.
4.8 De losse verspreiding van portretprenten
Vandaag de dag zijn de portretten van Nicolaes de Clerck niet alleen te vinden in exemplaren van de hierboven genoemde boekuitgaven, maar ook los in
particuliere verzamelingen, prentenkabinetten en bibliotheken in binnen- en
buitenland. Veel van deze prenten zijn uit boeken afkomstig.288 Zo kwamen
verschillende portretten uit boeken terecht in de prentencollectie van Hans
Willem Bentinck (1649-1709). Bentinck was een vriend van stadhouder koning Willem III.289 In de Leidse universiteitsbibliotheek wordt een exemplaar
bewaard van een pamflet van Jan Fruytiers getiteld Corte beschryvinghe vande
strenghe belegheringhe ende wonderbaerlicke verlossinghe der stadt Leyden met twee
portretten uit het fonds van De Clerck. Het pamflet werd uitgegeven in Delft
in 1574. De twee prenten in het Leidse exemplaar zijn uit een boek gesneden
en toegevoegd aan het pamflet. De tekst in boekdruk op de versozijde van de
portretten van Francisco de Valdèz en Lodewijk van Boisot is nog zichtbaar.290
Ook in exemplaren van andere vroege pamfletten zijn portretten van De Clerck
te vinden die door particuliere eigenaren moeten zijn toegevoegd. Of het ging
om illustraties uit boeken of om zelfstandige afdrukken van de koperplaten van
288 De boekhistoricus en neerlandicus Piet Verkruijsse (1943-2012) kocht in
1992 in Mechelen een verknipt exemplaar van de Chronycke van Hungarien waarin het
merendeel van de portretten ontbrak.
289 De collectie van Hans Willem Bentinck bleef lang in het bezit van zijn familie.
Ze werd in of voor 2011 verworven door Kunsthandel Th. Laurentius. Ik dank Frans
Laurentius voor zijn informatie over de verzameling.
290 Leiden, UB: THYSPF 224. In dit pamflet is nog een derde portret geplakt.
Het is een prent van Lodewijk van Nassau, afkomstig uit Everhard van Reyds
Oorspronck ende voortganck vande Nederlantsche oorloghen van 1633 of 1644. Verder vinden
we in dit exemplaar een prent van het Ontzet van Leiden, in 1574 geëtst door Simon
Frisius voor Willem Baudartius’ Afbeeldinghe, ende beschrijvinghe van alle de veld-slagen,
[...] ghevallen in de Nederlanden, geduerende d’oorloghe teghens den coningh van Spaengien
van 1615 en latere edities; New Hollstein Dutch, S. Frisius, nr 256.
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De Clerck is hier niet direct te bepalen. Op de versozijde van de prenten staat
geen tekst, maar omdat de betreffende prenten ook op losse bladen zijn gedrukt
om buiten de collatie van een bepaald boek te worden ingebonden, kunnen we
hieruit niet meteen iets opmaken.291
Er zijn aanwijzingen dat de portretten van Nicolaes de Clerck ook los aan particulieren zijn verkocht. De Clercks stads- en tijdgenoot Willem Luytsz van Kittensteyn (ca. 1568-1625) die een collectie prenten bijeenbracht in een album met
de titel Spieghel ofte Af-beeldinge der Nederlandtsche geschiedenissen had prenten van De
Clerck in zijn bezit die niet als illustratie maar als losse prent waren gedrukt.292
Het album bevat onder meer een met de hand ingekleurde gravure van de Waere
afbeeldinghe der sittinge der Vaderen des vermaerden Consiliums inde stadt Trenten. [zie
5 8] Deze prent was in 1612 als illustratie opgenomen in het verzameld werk van
Johannes Sleydanus. Op de achterzijde van het dubbelblad stond in boekdruk het
‘Cort verhael van de merckelijcste saecken ghehandelt in ’t Concilie van Trenten’.
De versozijde van de afdruk in het album van Kittensteyn is blanco. Hetzelfde
geldt voor De Clercks portret van paus Sixtus V, bekend als tekstillustratie in de
Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen van Emanuel van Meteren
van 1614 en 1623. In het album van Kittensteyn is het portret vastgezet aan een
prent van de antieke obelisk op het plein voor de Sint-Pieterskerk in Rome. Deze
anonieme prent van 1589 werd uitgegeven door Nicolaus van Aelst in Rome. De
obelisk was door Caligula vanuit Egypte naar Rome gebracht, maar het was Sixtus V die het monument verplaatste naar het Sint-Pietersplein.
Kittensteyn had meer portretten van De Clerck in zijn bezit, maar nadat
de Spieghel ofte Af-beeldinge der Nederlandtsche geschiedenissen in de vorige eeuw
opnieuw werd ingebonden, missen er 82 van de 570 folia. Volgens het handgeschreven register in het album ontbreken er ook portretprenten. Aangezien
Kittensteyn de chronologie en de inhoud van het werk van Emanuel van Meteren als leidraad van zijn prentcollectie nam en hij ook allerlei historieprenten
had die eerder in samenhang met dat werk waren uitgegeven - bijvoorbeeld allerlei nieuwsprenten van Nicolaes en Frans Hogenberg - is het zeer waarschijnlijk dat er meer portretten van De Clerck de weg naar zijn album vonden. Dat
vermoeden werd onlangs bevestigd. In de grafische verzameling van de nationale bibliotheek van Oostenrijk wordt een afdruk bewaard van De Clercks portret
van Robert Devereux die afkomstig is uit het album Kittensteyn.293 [5 72] Het
291 Zie de portretprenten van Albert van Oostenrijk en Franciscus Mendoza,
meegebonden in Den Spaenschen ende Arragoenschen spiegel. [Haarlem, G. Rooman],
1599; Amsterdam, Rijksmuseum: BI-TN-31-03. Zie ook het portret van Jacobus VI
van Schotland geplakt in de Proclamatie waer inne den coninck van Enghelant verclaert, dat
hij […] hem schrijven sal coninck van groot Bretanien. Nae de copye: Londen, R. Barker,
1604; Den Haag, KB: KW Pflt 1256. Hetzelfde portret van Jacobus VI is te vinden
in By den coninck een proclamatie omme de behoorlijcke executie van alle voorgaende wetten
tegen de paepsche refusanten. Amsterdam, P.A. van Ravensteyn, nae de copye Londen,
R. Barker, 1610; Londen, British Library: 3935.cc.28.
292 Rotterdam, Atlas van Stolk: inv. nr 50442.
293 Wenen, ÖNB (Porträtsammlung): PORT_00099775_01.



72 | Anoniem, Portret van Essex, Robert Devereux, gravure,
194 x 122 mm, afkomstig uit het Album van Willem
van Kittensteyn. Wenen, ÖNB (Porträtsammlung),
PORT_00099775_01

conterfeijtsels vande voortreflijcste personagien

portret van de graaf van Essex liet De Clerck maken voor het Tweede deel van
de commentarien ofte memorien van Emanuel van Meteren. Dat deze afdruk in
Wenen afkomstig is uit het album Kittensteyn blijkt uit de met pen aangebrachte referentie ‘metri-23-bo-foly-42vs’, een verwijzing naar de Commentarien
ofte memorien van-den Nederlandtschen staet, handel, oorloghen ende gheschiedenissen
van onsen tyden, etc. van Emanuel van Meteren, uitgegeven in 1608.294 Andere
prenten in het album Kittensteyn zijn op dezelfde manier gemarkeerd.
Ook interessant met het oog op de losse verspreiding van De Clercks portretprenten zijn de exemplaren van de Historie der Nederlandscher oorlogen ende
geschiedenissen van 1614 die worden bewaard in de bibliotheek van de Vrije Universiteit van Amsterdam en in het Regionaal Archief van Dordrecht.295 De His
torie werd uitgegeven bij Hillebrant van Wouw met portretten van Nicolaes de
Clerck in de tekst, maar deze exemplaren hebben extra prenten, gedrukt - soms
geplakt - op toegevoegde bladen buiten de collatie. In het exemplaar in Amsterdam vinden we, naast drie historieprenten en een zestal portretten gegraveerd door Thomas de Leu (1560-1612), eenentwintig extra portretten van De
Clerck.296 In het exemplaar in Dordrecht zijn een anoniem portret en twintig
prenten van De Clerck toegevoegd.297 De meeste extra prenten van De Clerck
294 Van Meteren 1608, boek 23, fol. 42v.
295 Amsterdam, VU: XL 05106 en Dordrecht, RA: 489-49530.
296 Bij de historieprenten gaat het om een anonieme prent van de gestrande
walvis bij Noordwijk in 1614 (New Hollstein, J. Matham, nr 202, kopie b); een prent
toegeschreven aan Crispijn van den Queborn van de Casuaris meegebracht uit OostIndië en geschonken aan prins Maurits in 1614 (Hollstein Dutch, C. v.d. Queborn, nr
8, staat I) en een anonieme prent van de overleden keizer Rudolf II op zijn praalbed
in 1612. Vergelijk voor deze prent FM 413.408 en Amsterdam, Rijksmuseum: RPP-OB-78.785-358. Voor de portretten van Thomas de Leu zie Robert-Dumesnil
1835-1871, dl 10, nrs 303, 316, 321, 354, 362, 382. De volgende portretten van Nicolaes
de Clerck zijn ingebonden: Anton van Bourbon, Robert Devereux, Eduard VI van
Engeland, Ferdinand I (prent 1.I.), Frederik II van Denemarken, Hendrik I van
Portugal, Hendrik VII van Engeland, Hendrik VIII van Engeland, Jacobus IV van
Schotland, Johanna van Albret, Karel IX van Zweden (prent 1.I.), Sigismund III
van Polen (prent 1.I), Henry Stuart, Süleyman II de Grote, Maria Tudor (prent
1.I.) en Willem V van Kleef (staat II). Daarbij de portretten van Ferdinand II van
Oostenrijk en István Bocskai, beide met de uitgeversnaam CJVisscher excudebat, ook
bekend uit De Clercks Tooneel der hertogen princen. Opgeplakt op extra bladen zijn de
portretten van Julian Romero (zie paragraaf 4.7.1); Reginald Pole en Christiaan II
van Denemarken.
297 De anonieme prent is opgeplakt. Het betreft een portret van
Kenau Simonsdochter Hasselaer. Vergelijk voor deze prent Wenen, ÖNB
(Porträtsammlung): PORT_00104274_01. De volgende portretten van Nicolaes
de Clerck zijn ingebonden: Anton van Bourbon, Anton I van Portugal, Robert
Devereux, Eduard VI van Engeland, Ferdinand I (prent 1.I.), Frederik II van
Denemarken, Hendrik I van Portugal, Hendrik VII van Engeland, Hendrik VIII
van Engeland, Jacobus V van Schotland, Johanna van Albret, Karel IX van Zweden
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komen zowel in het exemplaar in Amsterdam als dat in Dordrecht voor.298 De
prenten werden voor het eerst afgedrukt als illustraties in de Historie van keyser
Caerle de vijfde van Alfonso Ulloa (1610), het Tweede deel van de commentarien
ofte memorien van Emanuel van Meteren (1610), het verzameld werk van Johans
Sleydanus (1612), het Tooneel der keyseren ende coningen (1615) of het Tooneel der
hertogen princen (1617). De portretten in Amsterdam en Dordrecht zijn niet uit
deze boeken gesneden, maar als zelfstandige prenten gedrukt en in opdracht
van particulieren als extra illustraties meegebonden. Dat de afdrukken eigentijds zijn - gedrukt tijdens de werkzame jaren van De Clerck - is aannemelijk
op grond van de contemporaine band van beide exemplaren van de Historie der
Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen. Bovendien zijn zeker drie prenten in
Amsterdam en Dordrecht gedrukt tussen 1615 en 1621. Van deze prenten zijn
namelijk ook latere staten bekend.299
In meer bibliotheken en prentenkabinetten worden losse afdrukken van portretten van Nicolaes de Clerck bewaard die wel bekend zijn van, maar niet afkomstig zijn uit één van de besproken boekuitgaven. Het is in het kader van dit
onderzoek nog niet gelukt om deze afdrukken te dateren aan de hand van watermerken in het papier. Deze prenten zouden dus ook na de dood van De Clerck
kunnen zijn gedrukt, nadat de platen tijdens de veiling in juni 1626 van eigenaar
waren gewisseld. Een aantal van de prenten die ik vond is echter dusdanig scherp
en zwart, zonder veel sporen van slijtage van de koperplaat, dat ik vermoed dat
deze afdrukken wel degelijk door Nicolaes werden gemaakt. Soms is het ook te
zien aan de vroege staat van de prent. Voor particulieren waren de prenten aantrekkelijk om als extra illustraties in een boek te laten inbinden, om aan een eigen
collectie portretprenten toe te voegen en wellicht ook om als afbeeldingen aan
de muur te hangen. Indien gewenst waren uit het assortiment van De Clerck
verschillende series te formeren: geloofshervormers, pausen, keizers, keurvorsten
of een serie portretten van Nassau. Van Willem van Oranje, Maurits en Frederik
Hendrik had Nicolaes de Clerck in zijn fonds twee of drie verschillende prenten.
De koperplaten van deze portretten werden vaker opgewerkt, wat erop wijst dat
er extra veel afdrukken van de betreffende platen zijn gemaakt.300
(prent 1.I.), Sigismund III van Polen (prent 1.I), Henry Stuart, Süleyman II de
Grote, Maria Tudor (prent 1.I.), Willem V van Kleef (staat II). Op de versozijde van
het blad met het portret van Jacobus V van Schotland is het portret van Jacobus IV
van Schotland geplakt. Daarbij zijn ingebonden de portretten van Ferdinand II van
Oostenrijk en István Bocskai, beide met de uitgeversnaam CJVisscher excudebat.
298 De portretten van Anton I van Portugal en Jacobus V van Schotland zijn wel
toegevoegd in Dordrecht, RA: 489-49530 maar niet in Amsterdam, VU: XL 05106.
De op losse bladen opgeplakte portretten van Julian Romero, Reginald Pole en
Christiaan II van Denemarken ontbreken in het exemplaar in Dordrecht.
299 Ferdinand I, Maria Tudor en Hendrik I van Portugal. De uitgeversnaam van
Nicolaes de Clerck op deze prenten werd vóór 1621 veranderd in ‘J. Janssonius Exc’;
zie hierover paragraaf 4.8.1.
300 Zie bijlage 4. Ook het portret van keurvorst George Willem van Brandenburg
werd een keer opgewerkt.
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Feitelijk bestelde ook Jan Jansz in Arnhem voor zijn Duitstalige uitgaven
van Emanuel van Meteren losse afdrukken van bestaande portretten. En hij
lijkt niet de enige collega van Nicolaes de Clerck te zijn geweest die portretten
afnam. In de boedelinventaris van de Amsterdamse graveur en kaartuitgever
Pieter van der Keere (1571-1646) van 16 juni 1623 worden bij de ongekleurde
prenten ‘300 trongien Clerck’ genoemd. Deze prenten hadden een waarde van
7 gulden en 10 stuivers, dat is 8 penningen per prent.301 Het is aantrekkelijk om
ze als afdrukken van de prenten van De Clerck te herkennen.

73 | Anoniem, Portret van Karel V, met de uitgeversnaam
van J. Janssonius, gravure, 193 x 129 mm, in: III Boecken van
de vier monarchien (en andere werken), 1630, fol. J7v. Amsterdam, UB, OG 73-20

4.8.1 N. de Clerck exc. en J. Janssonius exc.
De losse verspreiding van portretten zou nog andere aspecten van de prenten
van Nicolaes de Clerck kunnen helpen verklaren. Ten eerste een groep van
(minstens) vijftien prenten van keizers en koningen in het fonds van De Clerck
waarop - in een latere staat - niet langer de uitgeversnaam van De Clerck stond,
maar ‘J.Janssonius exc(udit)’. [5 73] Afdrukken van deze prenten met de naam
van De Clerck komen voor in verschillende uitgaven van 1610 tot en met 1614,
maar alle in het Tooneel der keyseren ende coningen van 1615.302 Afdrukken van de
vijftien prenten met de naam van Janssonius ben ik tot nog toe alleen los van elkaar tegengekomen, als enkelblad met een blanco versozijde en in verschillende
boekuitgaven. Vier prenten komen voor in de Wereld spiegel van 1621. De eerste
toepassing van de prenten met de naam van Janssonius als uitgever is daarom
te dateren tussen het verschijnen van het Tooneel van 1615 en de Wereld spiegel
van 1621.303 De afdrukken met de naam van Janssonius in de Wereld spiegel, maar
ook in de Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen van 1623, wekken
bovendien de indruk dat de koperplaten waarmee de prenten werden gedrukt
- ondanks de verandering van de uitgeversnaam - eigendom van Nicolaes de
Clerck zijn gebleven. De prenten blijven in boekuitgaven voorkomen in combinatie met andere portretprenten van De Clerck. De betreffende koperplaten
301 Amsterdam, SA: Oud Notarieel Archief, notaris P. Carelsz: toegang 5075,
inv. 713, fol. 66-71 (m.n. fol. 69r), 16 juni 1623; Bredius 1888-1890b, pp 316-321 en
Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916, pp 1205-1208.
302 Zie bijlage 4: het gaat om de prenten met de portretten van de keizers
Frederik III (prent 1), Maximiliaan I (prent 1), Karel V (prent 1), Ferdinand I (prent
1) en Maximiliaan II (prent 1). Daarbij de koningen Ferdinand V, Filip de Schone,
Filip III van Spanje, Johan III van Portugal, Hendrik I van Portugal, Frans I van
Frankrijk, Hendrik II van Frankrijk (prent 1), Maria Tudor (prent 1), Jacobus I van
Engeland (prent 1) en Lodewijk II van Hongarije (prent 1). Dit zijn bijna alle prenten
in het Tooneel der keyseren ende coningen waarop de uitgeversnaam van Nicolaes de
Clerck stond. Alleen van de portretten van Lodewijk XIII van Frankrijk, Emanuel
I van Portugal, Sebastiaan I van Portugal en Christiaan IV van Denemarken ken ik
geen latere staat met de naam van Janssonius.
303 Ook in enkele exemplaren van de Niderlendischer Historien ander Theil van
1614 - zie paragraaf 4.4.2 - komen enkele prenten voor met de uitgeversnaam van
Janssonius. Deze prenten zijn buiten de collatie opgenomen en zeker niet vóór 1615
als illustratie toegevoegd.
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werden - naar het zich laat aanzien - pas verkocht op de veiling van De Clercks
platen in juni 1626. De platen van De Clerck kunnen eerder natuurlijk wel een
periode zijn uitgeleend of verhuurd.304
Ik vermoed dat vijftien of meer prenten in het Tooneel der keyseren ende coningen
van 1615 - na het verschijnen van dit werk - ook als zelfstandige portretten werden uitgegeven, zonder begeleidende boekdrukteksten, op naam van De Clerck
en eveneens op naam van Janssonius. Interessant daarbij is dat ook van de titelpagina van het Tooneel van 1615 twee impressumvarianten werden gedrukt. Het
ene deel van de gedrukte oplage van het boek werd verkocht onder de naam
van De Clerck, het andere deel onder de naam van de in Arnhem werkzame
uitgever Jan Jansz (of Janssonius).305
4.8.2 Prenten die eerder gemaakt zijn dan de boeken waarin ze voorkomen
Nog andere prenten in het fonds van Nicolaes de Clerck wachten op een verklaring. Een aantal prenten blijkt bijvoorbeeld veel eerder te zijn gemaakt dan
de boekuitgaven waarin ze voor het eerst voorkomen. Zo werd de plaat van het
portret van Maurits van Nassau - afgedrukt in meerdere, maar niet álle exemplaren van het Tooneel der hertogen princen van 1617 en in de Wereld spiegel van 1621
- al in of kort na 1610 vervaardigd en kunnen we de plaat voor het portret van
Frederik V in de Wereld spiegel dateren omstreeks 1612.
Nicolaes de Clerck had drie prenten met steeds verschillende busteportretten
van Maurits. De portretten werden alle drie gegraveerd naar schilderijen van Michiel van Mierevelt of naar prenten die hij van zijn schilderijen had laten maken.
Van Mierevelt schilderde vele portretten van de stadhouder. Ze waren het handelsmerk van zijn atelier. Er werden borststukken en kniestukken geschilderd en
portretten waarop Maurits ten voeten uit was afgebeeld. De stadhouder werd in
harnas maar ook in kostuum weergegeven. We zien Maurits op de schilderijen
van Van Mierevelt ook steeds ouder worden.306 De chronologische ordening van
de schilderijen uit het atelier van Van Mierevelt doet al vermoeden dat De Clercks
portret van Maurits dat voorkomt in het Tooneel der hertogen princen van 1617 en in
de Wereld spiegel van 1621 eerder is vervaardigd dan het portret van Maurits in de
Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen van 1614. [5 74,75] De prent
in de Historie toont Maurits als ridder in de Orde van de Kousenband. Om zijn
nek hangt een ronde draagpenning met een afbeelding van Sint Joris en de draak.
De ridderorde wordt ook expliciet genoemd in het onderschrift van de prent.
Maurits onving de ridderorde op 4 februari 1613 van de Engelse koning Jacobus I.
Op de eerste prent van De Clerck is Maurits afgebeeld zonder de betreffende on304 Vergelijk de graveur en prentuitgever Philips Galle die vermoedelijk enkele
koperplaten met zijn uitgeversnaam afdrukte die toen nog in het bezit waren van de
weduwe van Hieronymus Cock, wat suggerereert dat andere uitgevers Cocks platen
konden huren of lenen. Zie hierover Sellink 1997, p. 20 en noot 70.
305 De naam Janssonius zou ook kunnen verwijzen naar de Amsterdamse
uitgever, de zoon van Jan Jansz in Arnhem. Gezien de bemoeienis van Jan Jansz met
het Tooneel van 1615 acht ik dat dus minder waarschijnlijk.
306 Jansen e.a. 2011, pp 109-126.



74 | Anoniem, Portret van Maurits van Nassau, gravure, 182
x 123 mm, zoals voorkomend in meerdere exemplaren van
het Tooneel der hertogen princen, 1617 en in de Wereld spiegel,
1621. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-104.242
75 | Anoniem, Portret van Maurits van Nassau, gravure, 183
x 126 mm, in: Historie der Nederlandscher […] oorlogen ende
geschiedenissen, 1614, fol. 2F6v. Amsterdam, UB, KF 61-3749

76 | Anoniem, Portret van Maurits van Nassau, gravure, 190
x 123 mm, geplakt in Discours veritable, 1587. Den Haag, KB,
KW Pflt 973
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77 | Anoniem, Portret van Frederik V, gravure, 190 x 128
mm, (a) eerste staat, met toevoegingen en aanpassingen
in pen en bruine inkt, (b) tweede staat. Wenen, ÖNB
(Porträtsammlung), PORT_00051063_01 en Verenigd
Koninkrijk, Royal Collection Trust: RCIN 611031

78 | Anoniem, Portret van Frederik V, gravure, derde staat,
in: Wereld spiegel, 1621, fol. 2A1v. Den Haag, KB, KW 108
B 17:1

derscheiding. Aangezien Van Mierevelt de draagpenning weergaf op al zijn schilderijen vanaf 1613, moet in ieder geval het ontwerp van deze prent in het fonds
van De Clerck teruggaan op een schilderij dat vóór dat jaar werd vervaardigd. Dat
ook de prent zelf ouder is dan gedacht blijkt als we de afdrukken van de prent in
het Tooneel der hertogen princen en de Wereld spiegel nader bekijken. Deze afdrukken
dragen sporen van een eerdere staat: een staat waarbij in de ondermarge niet drie
regels, maar minstens vier regels tekst stonden. Toen de koperplaat later werd
ingekort, bleven enkele stokken van de letters van de vierde tektregel zichtbaar.
Onlangs kwam mij inderdaad een eerdere staat van de prent onder ogen. Deze is
te vinden in één exemplaar van het pamflet Discours veritable de la deffaicte de l’armee
du roy d’Espaigne tenant la campagne en Brabant, & de la victoire obtenue par [...] Mau
rice de Nassau, verschenen in 1597 bij Aelbrecht Hendricksz in Den Haag. In het
exemplaar dat wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft
een particulier een vroege afdruk van de prent op het schutblad tegenover de titel
geplakt. [5 76] De afdruk is aan de onderzijde kort afgesneden, maar een vierde
en een deel van een vijfde tekstregel zijn nog zichtbaar.307 De koperplaat waarmee
deze prent werd gedrukt was nog niet ingekort. Ook de tekst op de balustrade
waarachter Maurits op de prent werd afgebeeld was anders dan op de afdrukken
van dit portret in het Tooneel van 1615 en de Wereld spiegel van 1621. De tekst ‘Aetatis
suae, 49’ (op de leeftijd van 49) luidde oorspronkelijk ‘Aetatis suae, 43’ (op de leeftijd van 43). Dus moet dit portret al in of kort na 1610 zijn vervaardigd. Het blijkt
één van de vroegste portretprenten in De Clercks fonds te zijn, maar het is niet
duidelijk met welke intentie de koperplaat werd gemaakt. Omstreeks 1614 - en
nog eens in de jaren twintig van de zeventiende eeuw - liet Nicolaes een nieuwe
prent graveren met een actueel portret van Maurits. [zie 5 38 en 74]
Iets vergelijkbaars is aan de hand met het portret van Frederik V van Bohemen in de Wereld spiegel van 1621. Van deze prent in het fonds van De Clerck zijn
mij twee eerdere staten bekend. [5 77] In de eerste staat - waarvan een afdruk
wordt bewaard in Wenen - is de keurvorst van de Palts nog weergegeven zonder
de draagpenning van de Orde van de Kousenband die hij in 1612 ontving van
zijn toekomstige schoonvader Jacobus I van Engeland.308 De draagpenning op
de afdruk in Wenen is met de hand toegevoegd in pen en bruine inkt. Deze en
andere met de hand aangebrachte correcties bij de kraag, haren, mondhoeken
en ogen van Frederik V lopen vooruit op de tweede staat van de prent. De
afdruk in Wenen is mogelijk een werkexemplaar geweest die de graveur heeft
gebruikt bij de voorbereiding van die tweede staat. Alle met de hand aangebrachte wijzigingen zijn doorgevoerd.309 Volgens de tekst op de eerste én tweede
307 Den Haag, KB: KW Pflt 973. Het onderschrift van de eerste staat luidde:
Mauritz Prince van Orangien, Grave van Nassau, Catsenellenboghe Vianden Dietz,
Meurs, Marquis van der Vere ende Vlissingen, Baron van Cuijck Lecke ende Polanan
etc. Heer vande stadt Grave etc. Gouverneur Generael vande Geunieerde [Provincien
ende Admirael van der zee]. Met een deel van de laatste regel is mogelijk ook de
uitgeversnaam van Nicolaes de Clerck er bij deze afdruk afgesneden.
308 Wenen, ÖNB (Porträtsammlung): PORT_00051063_01.
309 Voor de tweede staat zie Verenigd Koninkrijk, Royal Collection Trust: RCIN
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staat werd Frederik V afgebeeld op zestienjarige leeftijd anno 1612, in welk jaar
ook de prent moet zijn gemaakt. In de Wereld spiegel van 1621 is de derde staat
van de prent gedrukt. [5 78] Frederik V draagt nu een hoge hoed en over zijn
rechterschouder hangt een mantel. Ook de derde staat is echter te dateren ruim
vóór 1621. De koperplaat waarmee de prent werd gedrukt, werd aangepast in of
kort na 1615: volgens de veranderde tekst op de prent wordt Frederik getoond
op negentienjarige leeftijd.310 Kortom, het portret van Frederik V in de Wereld
spiegel van 1621 was niet speciaal voor dat werk vervaardigd.311 Net als bij de
prent van Maurits is niet bekend met welke reden de prent dan wel werd gegraveerd en waar de prent eventueel nog meer is gebruikt voordat ze als illustratie
in de Wereld spiegel werd opgenomen. Wellicht werd de prent vervaardigd voor
de losse verkoop of toch als onderdeel van een nog onbekend nieuwsbericht,
bijvoorbeeld ter gelegenheid van het (aanstaande) huwelijk van Frederik V met
Elisabeth Stuart in februari 1613.312 Eventueel kunnen we de prent van Maurits
ook in die context plaatsen. Frederik V was de zoon van de oudste dochter van
Willem van Oranje. Maurits speelde een belangrijke rol bij de huwelijksonderhandelingen van zijn neef.313
Er zijn meer portretprenten in het fonds van Nicolaes de Clerck dan de
portretten van Maurits en Frederik V die eerder en daarom ook met een ander
doel kunnen zijn vervaardigd dan het boek waarin zij voor het eerst voorko611031.
310 Vergelijk de tweede en derde staat van de prent van Frederik V in het fonds
van De Clerck met de gravure van Crispijn de Passe; Hollstein Dutch. nr 735 en
Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-1882-A-6248. Zie ook de prent van Crispijn van
den Queborn; Hollstein Dutch, nr 32; Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-1908-3365.
311 Toen de prent van Frederik V in de Wereld spiegel werd opgenomen, was zij
eigenlijk aan vervanging toe. De plaat waarmee de prent werd gedrukt, was inmiddels
behoorlijk versleten. In het Princelyck cabinet van 1625 verscheen een nieuwe prent
met een geactualiseerd portret gebaseerd op een ontwerp van Van Mierevelt. Op die
prent wordt Frederik V aangeduid als koning van Bohemen, een titel die hij in 1619
kreeg.
312 De mij bekende prenten van Elisabeth in het fonds van De Clerck zijn echter
niet vervaardigd vóór 1619.
313 Vergelijk het pamflet dat ter gelegenheid van het huwelijk verscheen bij
Jan Jansz in Arnhem getiteld Abbildung dess durchleuchtigen hochgebornen Fürsten und
Hern, Hern Friderichs dess V und der […] Frauwen Elisabeth (1613). Het verscheen in
hetzelfde jaar in het Nederlands als Afbeeldinghe des machtigen hooch-gheboren heeren
H. Frederick V. Het pamflet werd uitgegeven met door Crispijn de Passe gegraveerde
portretten van Frederik V en Elisabeth Stuart, Frederik IV en Louisa Juliana van
Nassau, Maurits van Nassau, Jacobus I, Anna van Denemarken en Karel I; zie
Veldman 2001a, pp 232-233. Omstreeks 1612 had Nicolaes de Clerck ook een portret
van koning Jacobus I in zijn fonds. Dat werd gegraveerd voor het Tweede deel van de
commentarien ofte memorien, [1610]. De portretten van Elisabeth Stuart, Jacobus I en
Anna van Denemarken in het fonds van De Clerck dateren echter uit een veel latere
periode.
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79 | Anoniem, Portret van Christiaan van Brunswijck, gravure,
190 x 126 mm, in: Turcksche chronyck, 1623, fol. 2A2r. Den
Haag, KB, KW 1782 D 101

men. Zo was Ahmed I volgens de prent in de Chronycke van Hungarien van 1619
de regerende sultan. Hij overleed echter al in 1617. Was de tekst op de prent
ten onrechte overgenomen van een voorbeeld, lag de koperplaat al in 1617 klaar
voor de Chronycke van Hungarien of was de plaat toch eerder met een ander doel
vervaardigd? Andere prenten lijken ouder op basis van de uitvoering van het
prentontwerp dat De Clerck voor zijn portretten had gekozen. In dat prent
ontwerp is een ontwikkeling te bespeuren. Als we een poging doen de prenten
chronologisch te ordenen op basis van de uitvoering zijn er prenten die er ouder
uitzien dan verwacht.314 Het is lastig om daar vat op te krijgen, omdat er op
de uitvoering van het prentontwerp meer factoren van invloed zijn geweest.
Ik denk daarbij aan de hand van de graveur of het voorbeeld waarnaar werd
gewerkt.
Ook het portret van de legeraanvoerder Christiaan van Brunswijk (15991626) in de Turcksche chronyck van 1623 wacht nog op een verklaring. [5 79] In
de ondermarge van deze prent wordt Nicolaes de Clerck expliciet als uitgever
genoemd. Op de prent staat ook dat ze met privilege (‘cum privilegio’) werd
uitgegeven. Dus is de vraag hoe de prent eerder is gebruikt.315 De betreffende
prent van Christiaan van Brunswijk werd zeker niet vóór 1620 vervaardigd. Het
portret gaat namelijk terug op een schilderij van 1620 dat wordt toegeschreven
aan Anthonie van Ravesteyn (ca. 1580-1669).316 De hertog van Brunswijk nam
in zijn jaren als legeraanvoerder deel aan drie belangrijke veldslagen: de Slag bij
Höchst (1622), de Slag bij Fleurus (1622) en de Slag bij Stadtlohn (1623). Zijn
grote succes was de Slag bij Fleurus waarbij hij samen met Ernst van Mansfeld
(1580-1626) het Spaanse leger onder leiding van Gonzalo Fernández de Córdo314 Vergelijk bijvoorbeeld de afmetingen van de verschillende prenten, de
breedte van de balustrades waarachter de personen zijn afgebeeld, het gebruik van
schaduwarceringen binnen de ovalen, de gebruikte symbolen in de ovaalrand en de
kalligrafische handen van de teksten in de ondermarge. Bijvoorbeeld: de vroegste
prenten van 1610-1612 hebben een relatief dunne balustrade. Prenten die voor het
eerst voorkomen in latere uitgaven maar wel zo’n dunne balustrade hebben zien
er dus ouder uit dan verwacht; zie de portretten van de keizers Frederik III en
Maximiliaan II in de Historie van 1614 en het Tooneel van 1615. De portretten van de
koningen van Portugal in het fonds van De Clerck vallen om dezelfde reden ‘uit de
toon’. Het portret van Jan VIII van Nassau-Siegen in het Princelyck cabinet lijkt eerder
te zijn vervaardigd in de jaren 1614-1616 dan in 1622-1625.
315 Ik heb in de resoluties van de Staten-Generaal geen relevante privileges
kunnen vinden; zie Resolutiën b. Het ligt niet voor de hand dat het zou gaan om een
keizerlijk privilege of een privilege van een buitenlandse mogendheid. De tekst op de
prent is gedeeltelijk in het Nederlands geformuleerd.
316 Sotheby’s, Londen, 27-11-1968, lot 110. De huidige verblijfplaats van dit
schilderij is mij onbekend. Voor een afbeelding van het werk zie RKD, collectie
portret-iconografie: IB nummer 70397. Vergelijk ook het schilderij van Paulus
Moreelse in het Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig (inv nr. 649) en
het werk van Harmen Wilems Wieringa in het Deutsches Historisches Museum in
Berlijn (Gm 2011/2).
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ba versloeg. Van Brunswijk raakte in deze slag zijn linkerarm kwijt. De prent
in de Turcksche chronyck zou al naar aanleiding van dat voorval kunnen zijn gegraveerd, wellicht samen met De Clercks portret van de graaf van Mansfeld dat
ook in de Turcksche chronyck werd opgenomen.317
4.8.3 Los gevonden pendanten
Er zijn ook portretten die in geen enkel hierboven beschreven boek als illustratie
voorkomen, maar wel onderdeel waren van het fonds van Nicolaes de Clerck.
Ze zijn mogelijk op het laatste moment als illustratie geschrapt of vervaardigd
met het oog op boeken die nooit verschenen. Ik noemde in dat verband al de
portretten van kardinaal Andreas, Jacques Chabannes, Julian Romero en een
serie Turkse sultans. Maar was het portret van Paulus V bedoeld voor één van
de geplande boekuitgaven, of liet Nicolaes de Clerck dit portret graveren als
een zelfstandige prent van de huidige paus? Paulus V was paus vanaf 1605 tot
zijn dood begin 1621.318
Nicolaes de Clerck had in zijn fonds ook een portret van Anna van Denemarken, de vrouw van de Engelse koning Jacobus I.319 [5 80] Deze prent zou
kunnen zijn gemaakt binnen de reeks contemporaine vorsten en hun vrouwen
van het Princelyck cabinet van 1625, maar Anna overleed in maart 1619 en viel toen
al buiten het bestek van dat boek. De Clerck liet haar portret eerder graveren
als pendant bij de prent van haar man die voorkomt in de Wereld spiegel van
1621, maar ook al vóór 1621 los kan zijn verspreid.320 Om dezelfde reden zou
De Clerck een portret kunnen hebben laten maken van Anna van Tirol (15851618), als pendant bij het portret van haar echtgenoot Matthias van Oostenrijk
die van 1612 tot 1619 keizer was van het Heilige Roomse Rijk, en van Elisabeth
Stuart, als koningin van Bohemen, bij een portret van haar man, winterkoning
Frederik V.321 [5 81,82] De portretten van Albert van Oostenrijk en Isabella
317 Vergelijk de Slag bij Fleurus van Simon de Passe; FM 1464 of Amsterdam,
Rijksmuseum: RP-P-OB-80.992.
318 Een latere staat van de prent van paus Paulus V komt voor in de Grooten
emblemata sacra van Jan Philipsz Schabaelje (Amsterdam 1654), in samenhang met
andere portretten van de Clerck; zie hoofdstuk 8. Voor de eerste staat van de prent
zie Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Graphische Sammlung (Paul
Wolfgang Merkel’sche Familienstiftung): MP 17935, nr 312.
319 Een latere staat van de prent van Anna van Denemarken komt voor in de
Grooten emblemata sacra van Jan Philipsz Schabaelje (Amsterdam 1654), in samenhang
met andere portretten van de Clerck; zie hoofdstuk 8. Voor een afdruk van de eerste
staat van de prent van Anna van Denemarken zie Mortzfeld A5672.
320 Voor een goede losse afdruk van dit portret zie Mortzfeld A5887.
321 Voor losse afdrukken van het portret van Anna van Tirol met de
uitgeversnaam van Nicolaes de Clerck zie Braunschweig, Herzog Anton UlrichMuseum: P-Slg AB 3.148; Londen, British Museum: 1930,0414.251 en Parijs,
Bibliothèque Sainte-Geneviève: EST 82 RES (P.94A). Voor een afdruk van het
portret van Elisabeth van Bohemen met de naam van De Clerck als uitgever zie
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum: P-Slg AB 3.961. In het Princelyck



80 | Anoniem, Portret van Anna van Denemarken, gravure,
185 x 126 mm. Mortzfeld A5672

81 | Anoniem, Portret van Anna van Tirol, gravure, 180 x 122
mm. Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, P-Slg
AB 3.148
82 | Anoniem, Portret van Elisabeth Stuart, gravure, 190 x 126
mm. Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, P-Slg
AB 3.961
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Clara Eugenia in de Wereld spiegel zijn dan mogelijk eveneens zelfstandig, als
pendanten uitgegeven.322 [zie 5 66-69] Anders dan pendanten zouden de los
gevonden damesportretten ook kunnen horen bij een zelfstandig uitgegeven
serie illustere vrouwen.323
Tot slot zijn er de zelfstandige portretten van Willem van Oranje en zijn
vierde vrouw Louise de Coligny.324 [5 83,84] De Clerck had al in of vóór 1614
een prent laten graveren van de ‘vader des vaderlands’. Daarop was Willem van
Oranje afgebeeld met kalot, omgeslagen kraag en wambuis met passement.325
Het tweede portret van Willem van Oranje werd gegraveerd naar een schilderij van Michiel van Mierevelt dat in 1620 werd gemaakt voor het stadhuis van
Delft. Het is een portret van Willem I met kalot, molensteegkraag en een bontgevoerde tabbaard met goudstiksel op de pronkmouwen.326 De Clercks portret
van Louisa de Coligny - in rouwkleding - dateert vermoedelijk uit dezelfde tijd
als de tweede prent van haar man, al refereert de tekst op de prent niet aan haar
dood in november 1620 of haar bijzetting in de grafkelder van de Nieuwe Kerk
in Delft in mei 1621. Kortom, over de portretten van De Clerck is het laatste
woord nog niet gezegd. Het blijft lastig om de vervaardiging en toepassing van
elke prent te volgen, zeker buiten de boekuitgaven om.
83 | Anoniem, Portret van Willem van Oranje, gravure, 190 x
127 mm. Delft, SA (Collectie Beeld en Geluid), 70334

84 | Anoniem, Portret van Louise de Coligny, gravure, 190 x
129 mm. Londen, British Museum, 1923,0714.25

Er blijven nog veel vragen onbeantwoord over de portretten van Nicolaes de
Clerck, mede vanwege het zo goed als ontbreken van andere bronnen dan de
overgeleverde boeken en prenten zelf, zoals bronnen over de vervaardiging van
de benodigde koperplaten of de financiële en praktische afspraken tussen De
Clerck en zijn collega’s. Dat portretprenten een belangrijke pijler waren in het
fonds van Nicolaes de Clerck is wel duidelijk geworden. De Clerck bouwde als
uitgever van portretten vanaf 1610 een grote voorraad koperplaten op waaruit
naar believen kon worden geput. Volgens mijn reconstructie ging het om circa
345 platen. Op niet elk van deze platen stond De Clercks naam als uitgever.
In 1610 werd zijn naam nog op alle platen gezet, in de jaren daarna op slechts
een gedeelte. Enige logica heb ik daarin niet kunnen ontdekken. Waar mogelijk
werden de platen van De Clerck voor meerdere boekuitgaven gebruikt. Zijn
platen zijn bovendien afgedrukt voor de losse verkoop. Zo nodig liet Nicolaes
cabinet van 1625 werd een ander portret van Elisabeth Stuart opgenomen.
322 Op beide prenten wordt Nicolaes de Clerck expliciet als uitgever genoemd.
323 Vergelijk het Speculum illustrium feminarum van Crispijn de Passe I; Veldman
2001a, pp 92-98.
324 Een afdruk van het portret van Willem van Oranje met de naam van
Nicolaes de Clerck als uitgever wordt bewaard in Delft, SA (Collectie Beeld en
Geluid): 70334. Voor een afdruk van het portret van Louisa de Coligny zie onder
andere Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-OB-103.857 en Londen, British Museum:
1923,0714.25.
325 Vergelijk Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-OB-103.867. Deze prent wordt in
Berensteyn 1933, p. 32, nr 185 toegeschreven aan Simon Frisius.
326 Vergelijk Jansen e.a. 2011, nr 5a; Delft, Collectie Museum Prinsenhof: PDS
68a.
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een koperplaat aanpassen of een tweede of derde prent van dezelfde persoon
graveren. Het succes van de portretten van Nicolaes de Clerck blijkt mede uit
de kopieën en navolgingen die er van zijn prenten werden gemaakt.
Nicolaes de Clerck werkte samen met boekuitgevers en boekdrukkers in Dordrecht, Den Haag, Rotterdam, Delft, Arnhem, Leiden en Amsterdam. Enerzijds verleende hij zijn medewerking aan boekuitgevers die illustratiemateriaal
en/of een plaatdrukker nodig hadden. Hun keuze om in een boek portretillustraties op te nemen kwam voort uit de eerdere edities die van hetzelfde werk
waren gepubliceerd. In andere gevallen was het idee om de tekst met portretten
te illustreren vernieuwend. De Clerck liet voor zijn collega’s de benodigde koperplaten maken door één of meer anonieme prentmakers (voornamelijk naar
afbeeldingen op eerder uitgegeven prenten), verhuurde zijn koperplaten, drukte
ze zelf af bij de tekst op de hem aangeleverde bladen, óf leverde losse afdrukken van portretprenten aan zijn collega-uitgevers zodat ze buiten de collatie
als illustraties konden worden ingebonden. Anderzijds had Nicolaes assistentie
nodig bij zijn eigen boeken met portretten. Zo besteedde hij het drukken van
de tekst uit aan boekdrukkers in Rotterdam en Leiden, aangezien hij wel een
plaatpers maar geen boekdrukpers had.



