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6 : ‘noch alle soorten van constprenten’

nicolaes de clerck publiceerde als prentuitgever meer dan alleen 
portretten en prenten met politiek getinte onderwerpen, zo blijkt uit de over-
geleverde prenten met zijn uitgeversnaam en de notariële stukken van 1624 en 
1626 waarin allerlei koperplaten worden genoemd afkomstig uit de boedel van 
De Clerck.1 Eén van de koperplaten die in 1624 wordt genoemd was ‘de pomo-
na’. Het betreft de plaat voor de prent Vertumnus en Pomona (392 x 287 mm) van 
de verder onbekende graveur ‘Fr. van der Burg’. [5 1] De prent is gemaakt naar 
een werk van de Vlaamse schilder Abraham Janssen van Nuyssen (ca. 1575-
1632). Nicolaes de Clerck wordt als uitgever op de prent genoemd.2 Het schilde-
rij van Janssen is niet bewaard gebleven, maar wordt op basis van de gravure en 
Janssens oeuvre gedateerd omstreeks 1623.3 De Vertumnus en Pomona zal daarom 
één van de laatste prenten zijn die De Clerck aan zijn fonds heeft toegevoegd 
voordat hij in september 1623 overleed. Het onderwerp van schilderij en prent 
is ontleend aan Ovidius’ Metamorfosen.4 De Latijnse regels in de ondermarge 
van de prent parafraseren de verzen van Ovidius. Het verhaal van Vertumnus 
en Pomona was geliefd in de schilderkunst en prentkunst aan het begin van 
de zeventiende eeuw.5 Pomona was de godin van de tuinen en boomgaarden 
en werd bemind door Vertumnus, de god van de jaargetijden. In de gedaante 
van een oude vrouw probeerde hij Pomona te overtuigen van de noodzaak om 
te trouwen. Vertumnus wijst haar op een olm waartegen druiven steun zoeken 
en prijst hun harmonie en de wijze waarop ze elkaar nodig hebben: de olm zou 
zonder de druiven nauwelijks de aandacht trekken en de wijnstok zou zonder 
de boom knakken. Vertumnus beveelt zichzelf bij Pomona aan en wijst erop 

1  Voor deze documenten zie Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J. 
van der Ceel: toegang 161, inv. 1639, 5 sept. 1624 [1-2] en Delft, SA: Oud Notarieel 
Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627, 17 juni 1626. Voor de transcriptie 
van beide documenten zie bijlage 1.
2  Hollstein Dutch, F. van der Burg, nr 1; Hollstein Dutch, A. Janssens Nuysen, 
nr 1. Frans van der Burg zou in het midden van de zeventiende eeuw in Holland 
werkzaam zijn geweest. Ene Franciscus van der Burch registreerde zich op 7 
maart 1665 als lid van het kunstschilders-broederschap dat in 1656 uit het Haagse 
Lucasgilde was getreden. Of het om de gezochte graveur gaat - van wie alleen 
Vertumnus en Pomona bekend is - is onduidelijk; zie Nagler 1835-1852, dl 2, p. 240; 
Kramm 1857-1864, dl 1, p. 189; Le Blanc 1854-1889, dl 1, p. 547; Bredius 1881-1882, p. 
151; Von Wurzbach 1906-1911, dl 1, pp 222-223; Hollstein Dutch, F. van der Burg, p. 52 
en Bénézit 1999, dl 3, p. 14.
3  Vander Auwera 2003, pp 528-531 en cat. nr 51. Ik dank de heer Auwera dat ik 
gebruik mocht maken van zijn ongepubliceerde proefschrift. Over Nuyssen zie ook J. 
vander Auwera in Dictionary of Art 1996, dl 17, p. 306. 
4  Ovidius/d’Hane Scheltema 2005, boek 14, vers 623-771.
5  Sluijter 1991a en Sluijter 2007, pp 52-64.

1 | Fr. van der Burg naar Abraham Janssen van Nuyssen, 
Vertumnus en Pomona, gravure, 392 x 287 mm. Brussel, KB, 
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dat schoonheid zinloos is als deze geen vrucht draagt. Wanneer Vertumnus 
zijn ware gedaante aanneemt, ontluikt in Pomona alsnog de liefde. De prent 
van Van der Burg verbeeldt het moment dat Vertumnus het verhaal over de 
olm en de wijnstok vertelt. Vertumnus wijst naar de druiven. De scène speelt 
zich af binnen een ommuurde tuin. De hortus conclusus en levensfontein op de 
achtergrond zijn symbolen van maagdelijkheid en verwijzen enerzijds naar de 
maagdelijkheid van Pomona, anderzijds naar de opvatting dat echtelieden in 
een huwelijk hun maagdelijke staat behielden.6

   De Vertumnus en Pomona was één van de ‘constprenten’ in het fonds van Ni-
colaes de Clerck. De term ‘constprent’ was een eigentijds begrip voor artistiek 
bedoelde voorstellingen gemaakt naar eigen inventie of naar andermans teke-
ningen of schilderijen.7 Naast prenten met een antiek thema, zoals de Vertum-
nus en Pomona, gaf De Clerck werk uit met bijbelse, klassieke en allegorische 
onderwerpen, genrevoorstellingen en landschappen. Een belangrijke pijler van 
zijn fonds als prentuitgever waren de gravures naar ontwerp van de in zijn tijd 
al zeer gerespecteerde Jacques de Gheyn II en de etsen gemaakt door diens 
zoon Jacques de Gheyn III. Met dat aanbod onderscheidde Nicolaes zich van 
zijn collega prentuitgevers. Daarbij publiceerde hij de net genoemde prent van 
‘Fr. van der Burg’ en een enkele prent van de graveurs Robert de Baudous en 
Willem Delff. Dit fonds breidde De Clerck uit met heruitgaven van prenten, 
gedrukt van koperplaten die hij had kunnen verwerven van de graveur of van de 
eerste uitgever van de prent. Een deel van de platen werd verworven uit de om-
geving van de in Haarlem werkzame en invloedrijke graveur Hendrick Goltzius 
en diens stiefzoon Jacob Matham. Naast de meer traditionele prenten getuigen 
vooral de etsen van de schilders Jacob Saverij en Gerrit Pietersz van een be-
hoorlijke ambitie en originaliteit.

6.1 Vader en zoon De Gheyn
Nicolaes de Clerck gaf een relatief grote groep prenten uit van vader Jacques de 
Gheyn II (1565-1629) en zoon Jacques de Gheyn III (1596-1641).8 Van de meeste 
prenten die De Clerck publiceerde was hij de eerste uitgever. In een enkel geval 
ging het om een heruitgave van een prent van De Gheyn.9 Christus aan het kruis 

6  Vander Auwera 2003, pp 528-531. Voor deze opvatting over het huwelijk zie het 
embleem van Johan de Brune, Emblemata of zinne-werck, Amsterdam 1624, fol. B1r-B4v 
onder de titel ‘Het houw’licks bed zy onbesmet’ en De Jongh 1986, pp 55-56.
7  Kolfin 2011, p. 11 en Griffiths 2016, pp 20, 457, 546.
8  Het prentwerk van beiden is beschreven in The New Hollstein Dutch & Flemish 
Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700 door Jan Piet Filedt Kok en Marjolein 
Leesberg. Er zijn drie generaties De Gheyn met dezelfde voornaam. Om ze van 
elkaar te onderscheiden worden ze in de literatuur als I, II en III aangeduid. Jacques 
de Gheyn I (1537-1581) was glasschilder en de vader van De Gheyn II.
9  In 1952 wordt Nicolaes de Clerck genoemd als uitgever van de serie Twaalf 
Romeinse keizers, gegraveerd omstreeks 1600; Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nrs 
2-13. Er zijn mij echter geen afdrukken bekend waarop De Clerck als uitgever wordt 
genoemd; zie ook New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nrs 222-233.
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werd omstreeks 1590 uitgegeven bij Joos de Bosscher in Amsterdam.10 Nicolaes 
de Clerck is de uitgever van een latere staat van deze prent, waarbij de naam De 
Bosscher is verwijderd en die van De Clerck is toegevoegd. [5 2] Nicolaes kan 
de koperplaat van deze prent hebben verworven van de in Amsterdam werkzame 
uitgever Cornelis Claesz (ca. 1551-1609). De Bosscher overleed vóór 1591, nog voor-
dat De Clerck als prentuitgever werkzaam was.11 Cornelis Claesz had volgens 
zijn Const en caert-register van 1609 meer platen van De Gheyn II in zijn bezit, 
ook platen van prenten die eerder door De Bosscher waren uitgegeven.12 Chris-
tus aan het kruis (412 x 295 mm) toont de stervende Christus. Naast hem hangen 
de twee gekruisigde misdadigers en onder het kruis staan, onder meer, Maria, 
Johannes de Doper en Maria Magdalena. Rechts op de voorgrond dobbelt een 
aantal Romeinse soldaten om Christus’ kleding. De prent werd gemaakt naar 
het ontwerp van de schilder Crispijn van den Broeck (1524-1590/91).
   Jacques de Gheyn II was één van de productiefste prentmakers aan het einde 
van de zestiende eeuw. [5 3] Al met al kennen we circa 100 prenten die door De 
Gheyn zelf werden gegraveerd en circa 350 prenten die naar zijn ontwerp wer-
den gemaakt en/of door hem werden uitgegeven. De Gheyn begon zijn carrière 
als graveur in Haarlem, als leerling van Hendrick Goltzius in de jaren 1585-1587. 
Goltzius (1538-1617) was de meest invloedrijke prentmaker in de Noordelijke 
Nederlanden. Jacques de Gheyn, Jan Muller, Jan Saenredam, Jacob Matham 
en andere belangrijke prentmakers zijn bij hem opgeleid. Zij leerden zijn gra-
veertechniek en vervaardigden prenten naar de ontwerpen van hun leermeester. 
Goltzius’ handelsmerk waren de ‘zwellende groeven’, burijnsneden die variëren 
in dikte en diepte om de welvingen van figuren en voorwerpen vorm te geven.13 
   Na zijn jaren bij Goltzius maakte De Gheyn II gravures die werden uitgege-
ven door Joos de Bosscher en Jan Pitten in Amsterdam. Deze prenten werden 
meestal vervaardigd naar het ontwerp van anderen. Vanaf circa 1592 publiceer-
de De Gheyn in Amsterdam zijn eigen prenten, meestal naar eigen ontwerp. 
In de jaren daarna liet hij het graveerwerk steeds vaker over aan assistenten 
en leerlingen, zoals Zacharius Dolendo (1561-voor 1604), broer van de al vaker 
genoemde Bartholomeus Dolendo (ca. 1571-1626).14 Na zijn huwelijk in 1595 
ging De Gheyn in Leiden wonen en aan het begin van de zeventiende eeuw 
verhuisde hij naar Den Haag. Hij verkocht zijn koperplaten direct of indirect 

10  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 50.
11  Van Regteren Altena 1983, dl 1, p. 174, noot 29.
12  Cornelis Claesz had volgens het Const en caert-register van 1609 (BSC nr 2008, 
mf. 3293, fol. A3r) een koperplaat in zijn bezit omschreven als de ‘Cruycefix van 
Geyn, een groot folio, 4 st’. Claesz had minstens tien platen waarvan de prenten 
eerder werden uitgegeven door Joos de Bosscher. Volgens Filedt Kok gaat het bij de 
‘Cruycefix van Geyn’ niet om de plaat voor de prent naar Crispijn van den Broeck, 
maar om de Christus aan het kruis die Zacharias Dolendo (1561-voor 1604) omstreeks 
1595 graveerde naar ontwerp van De Gheyn II; zie Filedt Kok 1990-II, Z.D. 23 en 
New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 51.
13  Zie over Goltzius onder andere Leeflang & Luijten 2003 en Falkenburg e.a. 1993.
14  Zie hoofdstuk 4.1.1 en hoofdstuk 5.2.2 en 5.2.5.

2 | Jacques de Gheyn II naar Joos de Bosscher, Christus aan 
het kruis, gravure, 412 x 295 mm. Amsterdam, Rijksmuse-
um, RP-P-1883-A-7201

3 | Andries Stock, Portret van Jacques de Gheyn II, gravure, 
201 x 124 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1907-365
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aan de boek- en prentuitgever Cornelis Claesz in Amsterdam en legde zich toe 
op de teken- en schilderkunst. De Gheyn was een welgesteld man - zeker na 
zijn huwelijk met Eva Stalpart van der Wiele, de dochter van een voormalige 
burgermeester van Den Haag - en had goede contacten binnen de universitaire 
wereld en het Haagse hof.15

   De prenten die De Clerck van De Gheyn II uitgaf, werden vervaardigd om-
streeks 1608-1610, in de jaren dat De Gheyn niet langer actief was als graveur 
en prentuitgever, maar nog wel een aantal prentontwerpen maakte.16 Een re-
latief grote groep prenten naar zijn ontwerp werd in Delft uitgegeven. Het 
graveerwerk van deze prenten wordt toegeschreven aan Andries Jacobsz Stock 
(1572/82-ca. 1648).17 Stocks vroegst bekende prenten dateren van 1601. Zijn 
contact met Jacques de Gheyn II in de jaren 1604-1610 had grote invloed op het 
karakter van zijn werk.18

6.1.1 Prestigieuze prenten van Jacques de Gheyn II
In het eerste decennium van de zeventiende eeuw publiceerde Nicolaes de 
Clerck de volgende gravures naar ontwerp van Jacques de Gheyn II: Ecce Homo, 
Perseus bevrijdt Andromeda, de Voorbereiding voor een heksensabbat, de Waarzegster, 
de Boogschutter en de melkmeid en zes kleine Landschappen. Van deze prenten zijn 
afdrukken overgeleverd met de uitgeversnaam van De Clerck. Volgens de nota-
riële documenten van 1624 en 1626 aangaande de verkoop van koperplaten uit 
het bezit van De Clerck, was Nicolaes de eigenaar van de betreffende koperpla-
ten. Genoemd worden in ieder geval: ‘den schieter vande Gheyn’, ‘lantschappen 
[…] zes vande Gheyn’ en de ‘twee plaetiens, Andromeda ende de heydenen’.19

   De Ecco Homo (360 x 201 mm) is niet gesigneerd door Jacques de Gheyn 
II, maar het ontwerp wordt in de literatuur aan hem toegeschreven. [5 4] De 
Latijnse tekst onder de voorstelling zou zijn geschreven door Cornelis Duyn 
(1550-1613), een zwager van De Gheyn.20 De woorden ‘Ecce Homo’ zijn van 
Pontius Pilatus. Hij sprak ze toen hij Christus na de geseling met ‘koninklijke 

15  New Hollstein Dutch, De Gheyn, dl 1, pp xxi-xlii en Filedt-Kok 1990I/II. 
Zie ook de levensbeschrijving van De Gheyn II in het Schilder-boeck van Karel van 
Mander uit 1604, fol. 2O5v-2O7r.
16  De Gheyn II was nog wel betrokken bij de productie en verspreiding van 
de Wapenhandelinghe. Dit werk verscheen in Den Haag en Amsterdam in de jaren 
1607/1608; New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nrs 340-457.
17  De enige gesigneerde prent van Stock naar ontwerp van De Gheyn II is 
de Anatomische les van professor Pauw in het Theatrum Anatomicum in Leiden; New 
Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 173.
18 Orenstein 1996, pp 75-80 en Bredius 1888-1890a.
19  Voor het woord ‘heydenen’ in de betekenis van ‘zigeuners’ zie Van Regteren 
Altena 1983, dl 1, p. 89 en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT): ‘heiden’, II.
20  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 464; Van Regteren Altena 1983, dl 1, 
p. 107. In 1611 maakte De Gheyn II een ontwerp voor een portret van Cornelis Duyn 
dat werd gegraveerd door Willem van Swanenburg; New Hollstein Dutch, J. de 
Gheyn II, nr 244.

4 | Andries Stock naar Jacques de Gheyn II, Ecce Homo, 
gravure, 360 x 201 mm. Fürstlich zu Waldburg-Wolfegg’sche 
Kunstsammlungen. Foto: New Hollstein Dutch, nr 464
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attributen’ toonde aan het volk ( Joh. 19:5). Op de prent is een geboeide Chris-
tus met doornenkroon afgebeeld. Christus zit op zijn mantel en wordt omge-
ven door het licht van zijn stralenkrans. Hij houdt de rietstengel in zijn hand 
die men hem als scepter gaf. Aan zijn voeten liggen een roede en een gesel.
   De Perseus en Andromeda (310 x 210 mm) in het fonds van De Clerck represen-
teert - net als de Vertumnus en Pomona van Van der Burg - de belangstelling voor 
mythologische thema’s in de dichtkunst en de beeldende kunst vanaf de laatste 
decennia van de zestiende eeuw.21 [5 5] Voor de verhalende onderwerpen uit 
de klassieke mythologie waren de Metamorfosen van Ovidius de belangrijkste 
inspiratie- en informatiebron. De eerste Nederlandse vertaling van dit werk 
verscheen in 1552. De eerste met houtsneden geïllustreerde Nederlandstalige 
editie werd gepubliceerd in 1557. Ook in de jaren daarna werd het werk nog vele 
malen uitgegeven. De in Haarlem werkzame kunstschilder, prentontwerper en 
dichter Karel van Mander (1548-1606) schreef bovendien een commentaar op 
de verhalen van Ovidius. Dat verscheen als de Uutleggingh op den Metamorphosis 
in zijn Schilder-boeck van 1604.
   De bevrijding van Andromeda, beschreven in het vierde boek van Ovidius, 
werd zeer frequent in beeld gebracht door Hendrick Goltzius en kunstenaars 
in zijn omgeving.22 Er ontwikkelde zich een tamelijk vast beeldschema waarbij 
Andromeda aan een rots gekluisterd staat terwijl Perseus op de achtergrond in 
gevecht is met het monster waarvoor zij als offer is achtergelaten. Perseus zit 
daarbij meestal op het gevleugelde paard Pegasus. Dit cruciale moment in het 
verhaal waarop Perseus het monster te lijf gaat en Andromeda op haar redding 
hoopt, gaf Goltzius en zijn leerlingen de gelegenheid om figuren te tonen in 
gecompliceerde houdingen en heftige gemoedstoestanden, én een excuus om 
vrouwelijk naakt af te beelden. Daarnaast verbeeldde het verhaal populaire 
thema’s in de liefdeslyriek en liefdesemblematiek: het thema van de lijdende 
minnaar die moet strijden om zijn beminde te veroveren, het thema van de eer-
zame liefde van een deugdzame Perseus die Andromeda bemint en haar tot zijn 
vrouw maakt en de gedachte dat liefde alle moeilijkheden overwint. Het verhaal 
kon ook worden gelezen als een allegorie waarin de ‘kunstenaar’ Perseus, bewa-
pend met het schild van Minerva en de gevleugelde sandalen van Mercurius, de 
Schoonheid komt bevrijden.23 Als politieke allegorie verbeeldde Andromeda 
de Republiek der Nederlanden. Perseus was de held die haar bevrijdde van de 
Spaanse tirannie.24 Een morele uitleg maakte het mythologische verhaal voor 

21  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 145; Van Regteren Altena 1983, dl 2, 
cat. II, nr 129.
22  Zie Sluijter 1987; Sluijter 1990; Sluijter 1991b en Sluijter 2007, m.n. pp 45-51.
23  Sluijter 1991b, pp 2-9.
24  Sluijter 1991b, p. 5. Vergelijk de prent Oranje redt de Nederlanden van het Spaanse 
zeemonster (1577), toegeschreven aan Wierix (Hollstein Dutch, nr 1938) of de 
houtsnede van Antoni van Leest in Johan Baptista Houwaerts Declaratie van die 
triumphante incompst van den prince van Oraignen binnen Brussel, Antwerpen 1579, fol. 
C4v. In 1606 verscheen in Leiden bij Henrick van Haestens het toneelstuk van Jacob 
Duym getiteld Een Nassaushce[!] Perseus, verlosser van Andromeda, ofte de Nederlantsche 

5 | Andries Stock naar Jacques de Gheyn II, Perseus en 
Andromeda, gravure, 310 x 210 mm, hier weliswaar met 
de toegevoegde initialen van de latere uitgever Hendrick 
Hondius. Amsterdam, Rijksmuseum. RP-P-OB-10.022.
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een christelijk publiek acceptabel. Volgens de Uutleggingh op den Metamorphosis 
van Karel van Mander toonde het verhaal van Andromeda en het zeemonster 
- aan wie zij moest worden geofferd als straf voor de hoogmoed van koningin 
Cassiopeia, haar moeder - dat een land of volk vanwege de misdaden van zijn  
koningen konden worden gestraft. De bevrijding van Andromeda was een te-
ken dat de vrome mens die vertrouwde op God door diens barmhartigheid zou 
worden verlost.25 Het verhaal van Andromeda en Perseus was dus een onder-
werp vol extra betekenissen. De virtuositeit van de kunstenaar moest tot ui-
ting komen in de variatie op het vaste beeldschema. Op de prent naar ontwerp 
van De Gheyn is Andromeda een verdrietig, maar ook verlegen meisje dat niet 
durft op te kijken naar het zeemonster en naar haar held. In de twee Latijnse 
strofen in de ondermarge van de prent wordt Andromeda aangemoedigd haar 
gezicht op te richten en haar redder te aanschouwen. Perseus, brandend van 
liefde, zou het dier doden, de ketenen van Andromeda losmaken en met haar 
trouwen.

Een virtuoze inventie
Het zeemonster dat Perseus verslaat is bij De Gheyn II een onheilspellend 
demonisch wezen. Aan de voeten van het meisje dat is vastgebonden tegen een 
deels met planten begroeide rotswand liggen menselijke resten - een afgekloven 
bot en een hoofd - maar ook enkele aangespoelde schelpen. Vooral de schelpen 
zijn zeer natuurgetrouw weergegeven. Zowel de imaginaire wereld als de rea-
listische natuur spraken De Gheyn klaarblijkelijk aan. Inderdaad maakte De 
Gheyn studieschetsen en uitgewerkte tekeningen waarin de natuur zo nauw-
keurig mogelijk werd nagebootst - boomstammen met grove wortels en ruwe 
bast, bloemen, insecten, kikkers en muizen - en had hij aan de andere kant 
interesse voor het onnatuurlijke, de merkwaardige onheilspellende wezens, niet 
naar het leven getekend maar ontsproten aan de verbeelding. Hiervan getuigen 
de tekeningen met hybride en antropomorfe wezens, grillige figuren en hek-
sentaferelen.26 Omstreeks 1610 verscheen bij De Clerck de Voorbereiding voor een 
heksensabbat, een prent van maar liefst 435 x 658 mm die werd samengesteld uit 
twee bladen, gedrukt van twee koperplaten.27 [5 6] De kunsthistoricus Johan 
Quirijn van Regteren Altena noemde deze prent ‘one of the mightiest products 
of graphic art’ en ze was zeker een topstuk in De Clercks fonds.28 De Gheyn ba-
seerde zijn inventie op beschrijvingen van heksen in werken als de Malleus male-
ficarum (de heksenhamer) van de dominicaner inquisiteur Heinrich Institoris, 

maeght. Zie hierover ook Sabbe 1927 en Horst 2003, pp 234-238.
25  Van Mander 1604, Uutleggingh, fol. F1r-F1v en Sluijter 1991b, p. 4.
26  Swan 2005 en Van der Sman 2012. Voor de tekeningen van De Gheyn zie Van 
Regteren Altena 1983.
27  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 155. Zie over deze prent ook Van 
Regteren Altena 1983, dl 2, cat. II, nr 519; Meij 1985, nr 68; Löwensteyn 1986, m.n. 
pp 245, 249-251, 258-260; Swan 1999, pp 327-339; Swan 2005, o.a. pp 125-126, 128-129, 
136-144, 148-149, 164 en Van der Sman 2012, pp 22-25.
28  Van Regteren Altena 1983, dl 1, p. 88.
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Heinrich Kramer (ca. 1430-1505), en refereerde met verschillende beeldelemen-
ten aan gravures van onder meer Hans Baldung Grien (1480/85-1545) en Pieter 
Bruegel de Oude (1526/30-1569).29

   De wervelende wolkenstrengen, de verschillende structuren, licht-donker-con-
trasten, gebaren en houdingen van de figuren zorgen voor veel dynamiek in de 
prent van De Gheyn. De Voorbereiding voor een heksensabbat toont drie heksen in 
het midden van een ruig landschap. De heksen zouden bewust linkshandig zijn 
afgebeeld, omdat de duivel de kracht bezit om de bestaande orde in de wereld te 
verstoren en om te keren.30 Een dikke heks zit naakt op een steen en roert met 
een bot in één van haar potten. De andere twee oude vrouwen verdiepen zich in 
een boek dat opengeslagen op een menselijke schedel rust. De naakte, magere 
vrouw achteraan wijst er met een tak naar. Met haar andere hand wijst zij naar 
een vreedzaam dorpje in de verte. De zon gaat onder en twee boeren brengen 

29  De drie heksen op de voorgrond doen denken aan een chiaroscuro houtsnede 
van Hans Baldung Grien; Hollstein German, H. Baldung Grien, nr 235. Vergelijk 
ook de prent Jakobus de Meerdere ontmoet de magiër Hermogene van Pieter van der 
Heyden naar Pieter Bruegel de Oude; New Hollstein Dutch, P. Bruegel, nr 11.
30  Swan 1999, pp 335-339.

6 | Andries Stock naar Jacques de Gheyn II, Voorbereiding 
voor een heksensabbat, gravure op twee bladen, 435 x 658 
mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1882-A-6180
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hun vee met een vlot over het water terug naar het dorp. De dreiging hangt in 
de lucht. Rechts van de drie heksen komt uit een spelonk een vierde uitgemer-
gelde vrouw naar voren. Ze grijpt met haar handen in haar haren en er kronkelt 
een slang om haar been. In haar uiterlijk lijkt zij de personificatie van Invidia, 
de Nijd.31 De eerder genoemde magere heks in het midden van de voorstelling 
verbeeldt waarschijnlijk Ketterij (Heresia) en de dikke geklede heks met een 
geldbuidel om haar middel is dan misschien Hebzucht (Avaritia).32 Links van 
een oude knoestige boom tilt een heks een grote deksel van een ketel. De wolk 
van rook die zij vrijlaat, stort vuur en onweer over de wereld uit. De lucht is vol 
van heksen en gedrochten. Een duivel trekt aan het haar van een heks op een 
bezemsteel. Twee heksen vechten op monsterachtige wezens en een ander ligt, 
vervuld van begeerte, wellustig achterover. Ook op de grond zijn allerlei zon-
derlinge dieren te zien, zoals een enorme hagedis en een gevleugeld monster bij 
een rotsblok. Hier en daar liggen menselijke resten. Links van de heksengroep 
zijn de benen en billen van een stoffelijk overschot te zien. Aan de voet van de 
grote boom ligt een hoofd.
   De Amor die links op een gevleugeld monster zit, moet mogelijk de hoop ver-
beelden dat de liefde de duivelse krachten overwint.33 Het beeld van Amor doet 
denken aan het embleem met het motto ‘Omnia vincit amor’ (Liefde overwint 
alles) in Daniël Heinsius’ Quaeris quid sit Amor, verschenen in 1601, met illustra-
ties naar ontwerp van Jacques de Gheyn II.34 [5 7] Temt Amor op die prent 
een woeste leeuw, op de Heksensabbat houdt hij een duivels wezen in toom. De 
hagedis voor hem is al getroffen door één van zijn pijlen. Naast Amor ligt een 
pad op zijn rug met een pijl in zijn borst. Padden en kikkers werden geassoci-
eerd met de dood, de duivel, toverkrachten, magie en hekserij, maar ook met de 
hoofdzonden wellust, gierigheid en hebzucht.35 Naast de pad liggen munten. 
   De kunstenaar combineerde in zijn ontwerp allerlei landschapsmotieven, die-
ren, menselijke anatomie en groteske figuren. Er zijn verschillende tekeningen 
bewaard gebleven, te dateren vanaf 1600, die als voorstudie voor deze prent 
kunnen gelden. Het zijn tekeningen van de grillige natuur, van de oude knoes-
tige boom, de dode kikker en de hagedis, maar ook voorstellingen van imagi-
naire wezens en andere spookachtige details. Ook de daadwerkelijke ontwerp-
tekening - gebruikt om het ontwerp op de plaat over te brengen - is bewaard 

31  Vergelijk voor de personificatie van de Nijd bijvoorbeeld Afgunst (Invidia) van 
Zacharias Dolendo naar Jacques de Gheyn (New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, 
nr 117) of Minerva en Afgunst van Crispijn de Passe (Hollstein Dutch, C. de Passe, nr 
852; Veldman 2001b, p. 332, afb. 144).
32  Löwensteyn 1986, p. 255. Vergelijk ook Avaritia en Heresia in Ripa 1644, fol. Y1v, 
2I3r-2I3v.
33  Löwensteyn 1986, pp 258-261.
34  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 308. De Latijnse tekst van Hugo de 
Groot bij de voorstelling luidt in vertaling: Ik heb degene gezien die zelfs een woeste 
leeuw in toom zou kunnen houden, ik heb degene gezien die in zijn eentje harten 
zou kunnen temmen: Amor.
35  Hall 2000, p. 268.

7 | Zacharius Dolendo naar Jacques de Gheyn II, Omnia 
vincit Amor, gravure, diameter 112 mm, in: Quaeris quid sit 
amor, [1601]. Amsterdam, UB, OK 62-9700
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gebleven. De Voorbereiding voor een heksensabbat is niet gedateerd. Waarschijnlijk 
werd de gravure gemaakt omstreeks 1610.36 In die tijd publiceerde de uitgever 
Thomas Basson in Leiden een vertaling van Reginald Scots’ Discoverie of Witch-
craft (Ondecking van tovery, 1609). Govert Basson, de zoon van Thomas, was ge-
trouwd met een zuster van De Gheyn II. In het boek van Scot werd hekserij 
op een meer wetenschappelijke manier benaderd. Medische oorzaken, vooral 
zware melancholie, zouden bij vrouwen zinsbegoochelingen teweegbrengen. 
Hekserij was een verzinsel van een onrustige geest, van de verbeelding.37 De 
Voorbereiding voor een heksensabbat toont in ieder geval de verbeeldingskracht en 
virtuositeit van De Gheyn.

De waarzegster en de boogschutter
De oude boom op de Voorbereiding voor een heksensabbat is ook afgebeeld bij de 
Waarzegster (304 x 206 mm). [5 8] Deze prent werd vervaardigd omstreeks 
1608.38 De gravure van Stock naar De Gheyn toont een rijke dame in gezel-
schap van haar bediende. Ze geeft geld aan een oude vrouw om haar toekomst 
te laten voorspellen. De jonge vrouw kijkt de waarzegster niet aan. Haar blik is 
gericht op de hond naast haar die agressief blaft. De prent verscheen met een 
Latijnse inscriptie van zes regels tekst in de ondermarge. Volgens deze tekst 
zou de vrouw eigenlijk naar een dokter moeten gaan. Van de waarzegster ver-
neemt zij alleen de toekomst die ze graag wil horen. De vrouw zou, volgens het 
Latijnse bijschrift, haar hulp in het heden moeten zoeken en niet een toekomst 
moeten kopen die te onwaarschijnlijk is om te geloven. Om de gravure geschikt 
te maken voor een breder publiek is de prent ook verspreid met enkele Ne-
derlandse versregels in boekdruk. Van deze uitgave is één exemplaar bekend. 
Bij dit exemplaar is onder de prent nog één regel tekst in boekdruk zichtbaar. 
Die luidt: ‘Alle ghy nieus-ghierighe sottinnen / end’ ghy slechte mallooten’. De 
overige regels zijn van het blad afgesneden.39

   Op de opmerkelijke en originele gravure van de Boogschutter en de melkmeid 
(414 x 328 mm) richt een boogschutter zijn kruisboog op de toeschouwer. [5 
9] Zijn armen worden ondersteund door een melkmeisje. Twee emmers vol 

36  De prent van Jan Ziarnko (1596-1628) fungeert als terminus ante quem voor de 
prent van De Gheyn. Deze prent is gebaseerd op het werk van De Gheyn en komt 
voor in Pierre de Lancres Tableau de l’Inconstance des Mauvais Anges et Demons van 1612.
37  Zie over de relatie tussen de Ondecking van tovery, 1609 en de prent van De 
Gheyn ook Löwensteyn 1986, pp 250-251; Swan 2005, pp 175-194, 200 en Van der 
Sman 2012, p. 22.
38  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 154. Zie ook Van Regteren Altena 
1983, dl 2, cat. II, nr 534; Meij 1985, nr 63 en De Jongh & Luijten 1997, nr 22.
39  Voor deze afdruk met Nederlands onderschrift zie New Hollstein Dutch, 
J. de Gheyn II, nr 154/I en fig. 154/I. Dit exemplaar bevond zich in 2000 bij een 
kunsthandel in New York (Susan Schulman). Het is vermoedelijk hetzelfde 
exemplaar dat nu wordt bewaard in Cambridge, Harvard Art Museums/Fogg 
Museum (geschenk van Robert Bradford en Barbara Ketcham Wheaton): M26623.

8 | Andries Stock naar Jacques de Gheyn II, Waarzegster, 
gravure, 304 x 206 mm, daaronder een regel tekst in boek-
druk. Cambridge, Harvard Art Museums/Fogg Museum, 
M26623
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de melkmeid, gravure, 414 x 328 mm. Amsterdam, Rijksmu-
seum, RP-P-1887-A-11827





melk hangen aan een juk op haar schouders.40 Een schutter met zijn pijlen 
gericht op de toeschouwer kwam als beeld vaker voor. Het was Amor of de 
Dood die liet weten dat de kijker hem niet kon ontlopen. Afbeeldingen van 
boogschutters in rechtszalen moesten een aansporing zijn de waarheid te spre-
ken. De inventie van De Gheyn is echter erotisch van aard. De boog zou ver-
wijzen naar het mannelijk lid. De ‘boog afschieten’ was een seksuele metafoor 
voor het krijgen van een orgasme.41 De boogschutter heeft een nogal gezwollen 
schaambuidel. De meid neemt initiatief, helpt hem de boog te richten en heeft 
ook zijn gepluimde hoed opgezet. Melkmeiden hadden in de beeldende kunst 
een bedenkelijke seksuele reputatie.42 Ook de papaverplant rechts moet in ero-
tische zin worden opgevat. De plant kenmerkt zich door zijn zaadknoppen 
en haar melksap. In het weiland op de achtergrond, tussen de koeien, zijn de 
boogschutter en het melkmeisje vrijend afgebeeld. Ook het onderschrift van de 
prent is dubbelzinnig. De tekst in het Latijn luidt in vertaling: Recruut, richt je 
boog met gespannen pees, // zodat je midden in het grasveld raakt wat gezwol-
len is. // Zie, ik steun je ellebogen met beide handen, // zodat je bij het mikken 
des te zekerder kunt zeggen: // ook een maagd geeft goede raad. Daarbij staat 
in het Nederlands: Wacht u voor hem, die alsins mickt, // Dat sijnen boogh, u 
niet verklickt.43 De humoristische prent verscheen in of vóór januari 1608. Er 
worden afdrukken van de prent genoemd in de boedelinventaris van Joannes 
van Doetecum de Jongere (ca. 1560-1630).44 Gegraveerde en geschilderde ko-
pieën van de Boogschutter en de melkmeid maken duidelijk dat deze prent van De 
Gheyn populair is geweest.45

40  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 156. Zie over deze prent ook Van 
Regteren Altena 1983, dl 2, cat. II, nrs 216-217; Meij 1985, nrs 64-65; Luijten e.a. 1993, 
nr 282 en De Jongh & Luijten 1997, nr 21.
41  Heestermans e.a. 1980, p. 32.
42  Zie over deze reputatie ook De Jongh & Luijten 1997, nr 52.
43  De vertaling is van De Jongh & Luijten 1997, nr 21, p. 129. ‘Verklikken’ betekent 
‘verschalken’ of ‘het (op listige wijze bij verrassing) tot het zijne maken, vangen’.
44  Rotterdam, SA: Weeskamer 1444-1852: toegang 16, inv. 383, 23 jan. 1608; New 
Hollstein Dutch, Van Doetecum, dl 1, p. xlvi. New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nr 
156 dateert de prent op circa 1610.
45  Voor New Hollstein Dutch, J. de Gheyn, nr 156 copy a zie de exemplaren 
in Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-2002-188 en Londen, British Museum: 
1878,0713.2637. Voor New Hollstein Dutch, J. de Gheyn, nr 156 copy b zie 
Wenen, Albertina: inv. H.I,37, fol. 71. Een derde gegraveerde kopie is te vinden in 
Rotterdam, Atlas van Stolk: inv. nr 1298. Voor een geschilderde kopie zie Brugge, 
Groeningemuseum: GRO1640.I. Zie verder ook de verwijzingen in Van Regteren 
Altena 1983, dl 2, cat. II, onder nr 217 en De Jongh & Luijten 1997, p. 132, noot 16. 
Vergelijk ook een tekening en een prent met verwante ensceneringen vervaardigd 
door respectievelijk David Vinckboons en Pieter Serwouters naar Vinckboons; De 
Jongh & Luijten 1997, p. 131, afb. 3, 4 en Hollstein Dutch, P. Serwouters, nr 18.
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Zes kleine landschappen
Nicolaes de Clerck gaf ook zes landschappen uit naar het ontwerp van Jacques 
de Gheyn II.46 De kleine prenten (106-112 x 174-178 mm) werden gemaakt om-
streeks 1610 en zijn een combinatie van ets en gravure. In uitvoering, maar ook 
qua onderwerp zijn de landschappen van de Gheyn ongewoon en vernieuwend 
te noemen. In de volgende decennia van de zeventiende eeuw zou de ets de 
gravure gaan vervangen als techniek voor het maken van landschapsprenten en 
maakten imaginaire voorstellingen plaats voor landschappen ‘naer het leven’. 
De Gheyn was één van de eersten die de etstechniek gebruikte voor landschap-
pen en bovendien imaginaire landschappen afwisselde met meer lokale voor-
stellingen.47

   De geïdealiseerde, imaginaire landschappen met religieuze of mythologische 
scènes en figuren reflecteren de landschapstraditie die door Vlaamse immi-
granten in de Noordelijke Nederlanden werd geïntroduceerd. Het Landschap 
met de verzoeking van Christus van De Gheyn toont een rotsachtige kust bij een 
baai. [5 10] Rechtsboven staat Christus met de duivel op een hoge berg. De 
duivel toont hem ‘alle koninkrijken van de wereld’. Linksonder vraagt de duivel 
aan Christus om stenen in broden te veranderen. Op het Landschap met de val 
van Icarus zijn Daedalus en zijn zoon afgebeeld. [5 11] Daedalus maakte voor 
zichzelf en zijn zoon vleugels met veren en was. Hij waarschuwde zijn zoon 
niet te dicht bij de zon te vliegen. Toen Icarus dit toch deed, smolt de was, vie-
len de vleugels uiteen en stortte hij naar beneden.
   De Noord-Nederlandse landschappen werden in de loop van de zeventiende 
eeuw steeds realistischer. Een paar prenten in de serie Landschappen van De 
Gheyn lopen vooruit op de vele landschapsreeksen die onder andere Jan van 
de Velde (1593-1641) zou maken. Het Landschap met zigeuners en het Winterland-
schap met schaatsers doen denken aan het Hollands platteland. Op de ene prent 
is een oude boerderij afgebeeld met hooiberg, duiventil en twee boeren bij een 
hek. In de voorgrond staat een zigeunerfamilie. Het andere landschap betreft 
een winters tafereel en toont een vervallen boerderij en een boerengezin met 
enkele varkens. [5 12] Op het ijs wordt geschaatst en kolf gespeeld. Eén van de 
schaatsers is door het ijs gezakt. De serie landschappen van De Gheyn wordt 
afgesloten met een boslandschap met een hert op een brug en een rotsland-
schap met een grot en pelgrims.

6.1.2 Eigenhandige prenten van Jacques de Gheyn III
De vroege aanwezigheid van de naam van Nicolaes de Clerck als uitgever op 
de prenten naar ontwerp van Jacques de Gheyn II wil nog niet zeggen dat De 
Clerck ook de opdrachtgever was van de prenten in kwestie.48 In 1612 en 1617 

46  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nrs 216-221 en Van Regteren Altena 1983, 
dl 2, cat. II, nrs 967-972.
47  Van Hasselt & Van Berge-Gerbaud 1985, pp 81-84, nrs 41-46. Voor de 
ontwikkeling van de landschapsprent en de opkomst van het ‘realistische’ landschap 
zie Freedberg 1980; Bakker & Leeflang 1993 en Gibson 2000.
48  Zie ook Wuestman 1998, pp 105-106.

10,11,12 | Andries Stock naar Jacques de Gheyn II, Land-
schap met de verzoeking van Christus, Landschap met de val van 
Icarus, Winterlandschap met schaatsers, gravure, ca. 107 x 175 
mm, nrs 1, 2 en 5 uit de serie Landschappen. Amsterdam, 
Rijksmuseum, RP-P-OB-5714, RP-P-OB-5715 en RP-P-
OB-5718
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ontwierp De Gheyn in opdracht van De Clerck de titelpagina’s voor respectie-
velijk de III Boecken van de vier monarchien en andere werken van Johannes Sley-
danus en het Tooneel der beroemder hertogen. Hoe groot De Clercks aandeel was 
in de productie van de prenten in de jaren daarvoor laat zich echter moeilijk 
vaststellen. Wel moet hij de koperplaten rechtstreeks van de kunstenaar heb-
ben verworven. De Clerck en De Gheyn kenden elkaar vermoedelijk dankzij 
het project dat ik in hoofdstuk 5 besprak. Als één van de uitgevers van de grote 
‘caerte’ met de stamboom van Nassau en de wapenfeiten van Maurits leerde 
De Clerck in ieder geval allerlei mensen kennen binnen het netwerk van De 
Gheyn, zoals Hugo de Groot, Bartholomeus Dolendo, Floris Balthasarsz van 
Berckenrode, Jan Saenredam en Henrick van Haestens.49

   Met de prenten van Andries Stock naar het ontwerp van Jacques de Gheyn 
II wist De Clerck zich te onderscheiden van andere uitgevers. Hij kon prenten 
bieden die zijn concurrenten niet hadden. De Amsterdamse uitgever Cornelis 
Claesz (1578-1609) gaf in deze jaren het oudere werk van De Gheyn uit. De in 
Den Haag werkzame graveur en uitgever Hendrick Hondius had weliswaar 
ook enkele prenten in zijn fonds die waren gegraveerd door Andries Stock 
naar het ontwerp van Jacques de Gheyn II in de jaren 1605-1610, maar voor het 
grootste aanbod nieuwe prenten en de beste inventies van De Gheyn moest 
men toch bij Nicolaes de Clerck zijn.50

   De samenwerking tussen Jacques de Gheyn II en Nicolaes de Clerck kreeg 
na 1610 niet alleen een vervolg met de zojuist genoemde ontwerpen voor titel-
pagina’s, maar ook met de eigenhandige prenten van De Gheyn junior. Jacques 
de Gheyn III (1596-1641) woonde bij zijn vader. Na diens dood zou hij zich 
van de kunst hebben afgewend. Constantijn Huygens (1596-1687) schreef in 
zijn autobiografie dat hij zich erover kon opwinden dat iemand zo nonchalant 
omsprong met zijn talent. De Gheyn III was in zijn jeugd zo veelbelovend ge-
weest. Zijn ‘onvruchtbaar en eerloos nietsdoen’ zou volgens Huygens het gevolg 
zijn geweest van te veel luxe en rijkdom.51 Nicolaes de Clerck was de uitgever 
van bijna al het prentwerk van De Gheyn III, gemaakt in de periode 1614-1620. 
Van niet alle prenten zijn afdrukken bekend met zijn naam als uitgever. Dat de 
betreffende koperplaten wel in De Clercks bezit zijn geweest, weten we dankzij 
de overgeleverde notariële documenten met betrekking tot zijn nalatenschap. 
In 1624 verwierven Sara de Clerck en haar aanstaande man uit de boedel van 

49  Zie hoofdstuk 5.2.5.
50  Bij Hondius verschenen Vanitas: een kind op een schedel met een roos en een spiegel 
(ca. 1605), Vanitas: de dood en het meisje (ca. 1610) en de twee Ongelijke geliefden (ca. 
1610); New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nrs 126, 157-158, 471 en Orenstein 1996, 
nrs 249, 250, 560-561. In 1607 verzorgde Hondius ook een heruitgave van de serie 
Christus, de Twaalf Apostels en Sint Paul, vervaardigd in 1592; New Hollstein Dutch, 
J. de Gheyn II, nrs 72-85 en Orenstein 1996, nrs 395-408. Andere prenten van De 
Gheyn publiceerde Hondius nadat hij koperplaten had kunnen verwerven van de 
erfgenamen van Nicolaes de Clerck; zie hoofdstuk 8.2.
51  Huygens/Heesakkers 1994, p. 77. Zie ook Van Regteren Altena 1983, dl 1, pp 
147, 159-160 en New Hollstein Dutch, J. de Gheyn III.

13 | Jacques de Gheyn III, Titelpagina van de serie Zeven wij-
ze mannen van Griekenland, ets, 310 x 188 mm. Amsterdam, 
Rijksmuseum, RP-P-OB-100.052 
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haar vader de platen van de ‘seven wijsen van Gryeckeland’, de ‘petrus met een 
paulus’, ‘den slaper mars’, ‘den laocoon’, ‘een tryton’, ‘de slaep’ en ‘een hercules’.52

 
Prenten met N. de Clerc exc.
Jacques de Gheyn III maakte hoofdzakelijk prenten naar eigen ontwerp. In te-
genstelling tot zijn vader gebruikte hij daarvoor de etstechniek. Logischerwijs 
had hij het schilderen, tekenen en prentmaken van zijn vader geleerd. Op circa 
twintigjarige leeftijd bedankte hij hem voor zijn opleiding met de Zeven wijze 
mannen van Griekenland (Septem Sapientum Graeciae icones). Het betreft een serie 
van zeven prenten met een titelpagina (294-310 x 187-192 mm).53 [5 13,14] In 
vertaling luidt de Latijnse tekst in de ondermarge van de titelprent: ‘deze zeven 
wijze mannen van Griekenland, ontworpen en in koper gebracht door Jacques 
de Gheyn, de zoon, opgedragen aan Jacques de Gheyn, de vader, vanwege zijn 
uitmuntende instructie in deze kunst’. Met het onderwerp van de prenten liet 
de zoon bovendien zien ook een goede intellectuele opvoeding te hebben geno-
ten. De titelprent lokaliseert en dateert de serie in Den Haag in 1616, maar De 
Clerck moet de platen hebben verworven niet lang nadat ze waren voltooid. Hij 
zette zijn naam en adres rechts onder de voorstelling.
   De Gheyn III was een van de eersten die de zeven wijze mannen van Grie-
kenland in een serie prenten bijeenbracht.54 De afgebeelde wijsgeren golden in 
de oudheid als de grondleggers van de Griekse filosofie. Het was Plato die in 
zijn dialoog Protagoras als eerste een lijst van zeven wijze mannen gaf.55 In de 
eeuwen die volgden werden steeds andere denkers tot de zeven wijzen gere-
kend, maar bij de jonge De Gheyn waren het - overeenkomstig Plato - Thales 
van Milete, Solon van Athene, Chilon van Sparta, Pittakos van Mytilene, Bias 
van Priëne, Cleobulus van Lindus en Periander. Deze mannen leefden allen in 
de zevende en zesde eeuw voor Christus. De Latijnse teksten voor zijn prenten 
nam De Gheyn over uit het werk van Decimus Magnus Ausonius, een dichter 
uit de vierde eeuw na Christus. De humanist en dichter Josephus Justus Sca-
liger (1540-1609) had in 1574 een editie van het werk van Ausonius verzorgd.56 
Franciscus Raphelengius in Leiden herdrukte dit werk in 1605 en 1612. De korte 
zinspreuken in de ondermarge van elk van de zeven prenten kwamen uit Auso-
nius’ Septem Sapientum Sententiae. De Griekse apophtegma (levenswijsheden), 
gegraveerd in de voorstellingen, werden mogelijk ontleend aan Ausonius’ Ludus 
Septem Sapientum (het spel van de Zeven Wijzen). In dit werk verschenen de 

52  Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J. van der Ceel: toegang 161, inv. 
1639, 5 sept. 1624 [1-2].
53  Over deze serie zie New Hollstein Dutch, J. de Gheyn III, nrs 4-11 en Van 
Regteren Altena 1983, dl 1, pp 119-120, dl 2, cat. III, nrs 13-20. Op een proefdruk van 
de titelprent bewaard in het Rijksmuseum in Amsterdam (RP-P-1893-A-17808) luidt 
de titel ‘Septem Sapientes’ in plaats van ‘Septem Sapientum’.
54  Van Hasselt & Van Berge-Gerbaud 1985, pp 117-118, nr 75.
55  Plato, Protagoras, 343a.
56  FB 55406.

14 | Thales van Milete, ets, 299 x 189 mm, uit de serie Zeven 
wijze mannen van Griekenland. Amsterdam, Rijksmuseum, 
RP-P-1893-A-17809
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zeven wijsgeren elk ten tonele met een eigen spreuk.57 Voor de volgorde van de 
wijze mannen binnen zijn serie en om te bepalen hoe elke wijsgeer het best kon 
worden afgebeeld, las de jonge De Gheyn vermoedelijk het werk van Diogenes 
Laërtius, de Griekse biograaf uit het begin van de derde eeuw na Christus. Zijn 
Vitae philosophorum werd in 1596 in Leiden uitgegeven.58 
   Verwant aan de Zeven wijze mannen van Griekenland zijn de Apostel Petrus en 
de Apostel Paulus (resp. 287 x 189 en 301 x 195 mm), uitgevoerd in ets en droge 
naald. [5 15,16] De Gheyn III maakte deze twee prenten rond 1618.59 Net als 
de meeste van de zeven wijzen wordt zowel Petrus als Paulus afgebeeld als 
een oude bebaarde man in een lange zware mantel.60 De grijsaard Petrus heeft 
daarbij de sleutel in handen die hij van Christus kreeg om over de poort naar 
het hemelrijk te waken. Paulus, met bril, heeft een groot boek op zijn schoot. 
Op de voorgrond ligt een zwaard met afgebroken punt. Het steekt over de rand 
van de verhoging waarop hij zit. Het zwaard verwijst naar Paulus’ verdediging 
van het geloof en zijn marteldood. De tweeregelige teksten in het Latijn onder 
beide voorstellingen zijn mogelijk geschreven door Otto Heurnius (1577-1652), 
hoogleraar in de anatomie te Leiden.61 
   Van de Zeven wijze mannen van Griekenland, maar ook van de Petrus en Paulus 
zijn vroege afdrukken bekend met de naam van Nicolaes de Clerck als uitgever. 
Dat geldt ook voor de Slapende Mars en de Laocoon. De Slapende Mars van om-
streeks 1618 toont een op een kanonskogel slapende figuur.62 [5 18] De figuur is 
gehuld in een lange mantel. Hij heeft zijn wapenuitrusting afgelegd. In de La-
tijnse tekst in de ondermarge staat dat Mars in zijn slaap nog meer dan anders 
wordt geprezen. Hij slaapt en blijft slapen, voor het welzijn van het volk. Deze 
slapende oorlogsgod Mars is de personificatie van de in slaap gesuste Oorlog. 
De prent krijgt zijn betekenis tegen de achtergrond van het Twaalfjarig Bestand 
(1609-1621). Een afbeelding van Mars werd vaker gebruikt in die context. Hij 
werd bijvoorbeeld zonder wapenuitrusting afgebeeld in een amoureuze omhel-
zing met de liefdesgod Venus. Op andere afbeeldingen was Mars niet in staat 
om oorlog te voeren omdat zijn wapens waren afgenomen of omdat hij zelf in 
bedwang werd gehouden.63 Het beeld van de slapende Mars verscheen kort na 

57  Voor het Ludus Septem Sapientum en het Septem Sapientum Sententiae zie 
Ausonius 1605, fol. F3r-F7r en Ausonius 1612, fol. F3r-F7r.
58  Vergelijk Laërtius 1596, fol. A4r-D4v.
59  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn III, nrs 1-2. Voor de tekeningen die tot deze 
prenten hebben geleid zie Van Regteren Altena 1983, dl 2, cat. III, nrs 4-5.
60  Vergelijk ook de tekeningen die Jacques de Gheyn III in deze jaren maakte van 
mannen in lange mantels; Van Regteren Altena 1983, dl 2, cat. III, nrs 1, 7, 11, 22, 25, 
29-34, 36, 83-85.
61  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn III, nrs 1-2 en Van Regteren Altena 1983, dl 
1, p. 123.
62  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn III, nr 18 en Van Regteren Altena 1983, dl 1, 
p. 123. Voor de ontwerptekening van deze prent zie Van Regteren Altena 1983, dl 2, 
cat. III, nr 8. Zie ook Dlugaiczyk 2005, pp 131-132 en pp 351-352, nr 49.
63  Over het gebruik van Mars in relatie met het Twaalfjarig Bestand zie 

15,16 | Jacques de Gheyn III, (a) Apostel Petrus, (b) Apostel 
Paulus, ets en droge naald, 287 x 189 en 301 x 195 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-100.051 en RP-P-
1879-A-3618
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het sluiten van het Bestand op rekenpenningen. Dat zijn penningen die geen 
betaalwaarde hadden, maar gebruikt werden om op een telbord berekeningen 
te maken.64 Een voorbeeld van de slapende Mars in de prentkunst is te vinden 
op de Leo Belgicus van de Amsterdamse uitgever Claes Jansz Visscher (1587-
1652). [5 17] Deze kaart van de Nederlanden in de vorm van een leeuw werd uit-
gegeven omstreeks 1611.65 Op deze prent werd de leeuw zittend afgebeeld. Hij 
heeft een zwaard vast, maar de punt van het zwaard wijst naar beneden en aan 
het heft hangen de zegels van het Twaalfjarig Bestand. In de decoratie van deze 

Dlugaiczyk 2005, pp 109-156.
64  Dlugaiczyk 2005, pp 126-127 en p. 350, nrs 46-47.
65  Hollstein Dutch, C.J. Visscher, nr 214; Zandvliet 2000, nr 178; Dlugaiczyk 
2005, p. 125 en pp 340-341, nr 25.

17 | Uitgave Claes Jansz Visscher, Leo Belgicus, ets en gravu-
re, 468 x 569 mm. Rotterdam, Atlas van Stolk, inv. nr 15362
 

noch alle soorten van constprenten





kaart zijn beeldelementen verwerkt die verwijzen naar de rust die het Bestand 
met zich meebracht. Door de wapenstilstand floreerde de landbouw en de han-
del, was reizen veiliger en konden steden groeien. De Republiek werd gezegend 
met rijkdom, kunst en wetenschap. De ‘slapende oorlog’ is rechtsonder afge-
beeld, in volle wapenuitrusting. Indien hij wakker werd, kon hij de strijd direct 
voortzetten. Van dat idee ging zeker dreiging uit, want niemand kon beloven 
dat hij pas zou ontwaken nadat het Bestand was afgelopen.66 Jacques de Gheyn 
III refereerde met zijn Slapende Mars in de eerste plaats aan de voorspoed die 
het Bestand bracht. Toen hij zijn prent vervaardigde omstreeks 1618 was het 
Bestand inmiddels negen jaar oud. Bij De Gheyn heeft de oorlogsgod zijn wa-
penuitrusting afgelegd. Alleen zijn sabel of zwaard heeft hij nog enigszins bij de 
hand. Zijn helm ruilde hij in voor een baret. De jonge De Gheyn presenteerde 
de slapende Mars voor zover bekend als eerste als een zelfstandig beeld in de 
prentkunst, niet als onderdeel van een groter ontwerp.67

   De Laocoon (398 x 278 mm) van Jacques de Gheyn III is een prent van de 
Laocoöngroep, een marmeren beeldengroep uit de laat-hellenistische periode 
van de Trojaanse priester Laocoön die samen met zijn zoons door slangen werd 
gewurgd.68 [5 19] De beeldengroep was aan het begin van de zestiende eeuw 
gevonden in een wijngaard in Rome. De Gheyn baseerde zijn ets waarschijnlijk 
op de bronzen kopie van Francesco Primaticcio (1504-1570) die zich in Parijs 
bevond. In 1618 was De Gheyn III naar Engeland geweest en had hij onder an-
dere de collectie klassieke sculpturen van graaf Arundel gezien. Mogelijk reisde 
hij via Parijs en Antwerpen terug en was hij voor het begin van de winter van 
1619 weer in Den Haag. De prent - gedateerd juni 1619 - werd opgedragen aan 
Noël Caron (ca. 1550-1624), de Nederlandse ambassadeur in Londen die De 
Gheyn op zijn reis naar Engeland had ontmoet.69 Constantijn Huygens (1596-
1687), die ook naar Engeland was geweest, schreef bij de Laocoon van De Gheyn 
een vierregelig Latijns epigram en een Nederlandse parafrase van dat epigram. 
Hij vertaalde daarnaast de relevante passage uit Virgilius’ Aeneid.70 Zijn teksten 
zijn niet bij de prent uitgegeven. We kennen de teksten van een los blad, nu in 
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.71 Misschien werden ze geschreven 

66  Vergelijk in dat opzicht het Testament van het Twaalfjarig Bestand (1615) van Claes 
Jansz Visscher, een politieke allegorie op het dreigende einde van het Twaalfjarig 
Bestand; Hollstein Dutch, C.J. Visscher, nr 24. De prent toont het Bestand als een 
oude vrouw op haar doodsbed. Links staat de oorlogsgod Mars, gekleed als Spaanse 
soldaat. Hij staat wijdbeens over de loop van een kanon en heft zijn zwaard. Mars 
kan elk moment het sein tot de aanval geven. Zie over de prent Dlugaiczyk 2005, p. 
139, nr 16.
67  Dlugaiczyk 2005, pp 131-132.
68  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn III, nr 16 II. Zie over deze prent ook Van 
Regteren Altena 1983, dl 1, pp 128, 130, dl 2, cat. III, nr 88.
69  Van Regteren Altena 1983, dl 1, pp 123-128.
70  Virgilius, Aeneid, boek II, vs 212-219.
71  Den Haag, KB: KW KA 43a-1, 1619/2. Voor de Nederlandse teksten zie 
Huygens/Leerintveld 2001, dl 1, p. 35, nrs 12, 13, dl 2, pp 120-122, nrs 12, 13 en voor het 

18 | Jacques de Gheyn III, Slapende Mars, ets, 398 x 278 
mm, hier weliswaar met de toegevoegde initialen van de 
latere uitgever Hendrick Hondius. Amsterdam, Rijksmu-
seum, RP-P-1878-A-927
 

19 | Jacques de Gheyn III, Laocoön, ets, 398 x 278 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-100.072
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om de specifieke prent of prenten te begeleiden die De Gheyn III naar Noël 
Caron in Londen zou sturen.

Prenten zonder uitgeversnaam
Nicolaes de Clerck had nog andere koperplaten in zijn bezit die waren vervaar-
digd door Jacques de Gheyn III: ‘de tryton’, ‘de slaep’ en ‘een hercules’, ‘alle by de 
Geijn’. De Gheyn III etste inderdaad een Triton blazend op een hoornschelp, de 
Slaap en Hercules en Fortuna. Van deze drie prenten zijn geen afdrukken bekend 
met de naam van onze uitgever in Delft. Ze zijn niet overgeleverd in die staat of 
De Clerck heeft zijn naam nooit op de platen laten zetten.
   De Triton (200 x 168 mm) zou zijn vervaardigd rond 1617-1618 en kan in verband 
worden gebracht met de mode om schelpen te verzamelen.72 Dat er in deze ja-
ren al schelpen werden verzameld, blijkt onder meer uit het bijna tweeduizend 
verzen tellende gedicht van de Zeeuw Philibert van Borselen (1570/1575-1627). 
Diens Strande, oft ghedichte van de schelpen, kinck-hornen, ende andere wonderlicke zee 
schepselen werd gedrukt in 1611 en herdrukt in 1614.73 Het gedicht is geïnspireerd 
op het schelpenkabinet van zijn zwager Cornelis van Blyenburgh (1545-1618) 
die burgemeester van Tholen was. Op de prent van De Gheyn III zien we de 
zoon van Neptunus en Amphitrite, half man half vis, blazend op een schelp. [5 
20] Hij wordt schuin van achteren afgebeeld waardoor zijn gezicht niet volledig 
zichtbaar is, maar zijn haren van zeewier, de opvallende vinnen bij zijn oren, 
bolle wangen, gespierde arm en de schelpen op de knokkels van zijn hand des 
te meer. Met de lange geschubde en kronkelige vissenstaart en door gebruik te 
maken van grote licht-donker contrasten gaf De Gheyn III de prent veel dyna-
miek en dimensie.
   De Slaap en Hercules en Fortuna hebben allebei een Franse tekst.74 De tekst in 
de ondermarge van de eerste prent gaat over het comfort dat de Slaap brengt bij 
alle standen van de maatschappij. Ze zorgt voor een bevrijding van alle zorgen. 
De prent (225 x 170 mm) toont een slapende figuur in een lange wijde mantel 
met capuchon. [5 21] Op de capuchon zijn de zaadbollen - of slaapbollen - van 
de opiumplant afgebeeld. Op de grond liggen twee hoorns. Karel van Mander 
schreef in zijn Schilder-boeck van 1604 dat uit de ene transparante hoorn van de 
Slaap de ware dromen voortkomen en uit de andere ondoorzichtige hoorn van 

Latijnse epigram Huygens/Ter Meer 2004, p. 198, nr 123 en pp 348-349, nr 123.
72  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn III, nr 19; Luijten e.a. 1993, pp 566-567, nr 
238 en Van Regteren Altena 1983, dl 1, p. 141. Van Regteren Altena plaatst Triton in 
1620-1625. Hij legt een relatie tussen deze prent en de opdracht van prins Maurits 
aan De Gheyn II voor het ontwerp van de zogenaamde Neptunusgrot in de tuin van 
zijn lusthuis in Den Haag. Zie hierover ook Zandvliet 2000, pp 315-316, nr 161.
73  Zie over dit werk ook Porteman & Smits-Veldt 2008, p. 188. Zie over het 
verzamelen van naturalia zoals schelpen Bergvelt & Kistemaker 1992a-b, specifiek de 
bijdrage van H.E. Coomans.
74  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn III, nrs 17 en 20. Voor de 
ontwerptekeningen zie Van Regteren Altena 1983, dl 2, cat. III, nrs 10 en 26.

20 |  Jacques de Gheyn III, Triton blazend op een schelp, ets, 
200 x 168 mm, hier weliswaar met de toegevoegde initialen 
van de latere uitgever Hendrick Hondius. Amsterdam, 
Rijksmuseum, RP-P-1878-A-925
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ivoor de valse of leugenachtige dromen.75 De rookslierten op de prent van De 
Gheyn III komen uit de transparante hoorn en werpen een schaduw op de 
slapende figuur. De prent werd gemaakt omstreeks 1617-1620.76 De Hercules en 
Fortuna (224 x 212 mm) is gedateerd 1617 en toont de mythologische figuren 
Hercules en Fortuna als allegorische personificaties van Deugd en Voorspoed. 
[5 22] De Franse titel boven de prent luidt: ‘Vertu mesure du bon-heur’ (de 
deugd bepaalt de maat van het geluk). Fortuna - de verbeelding van geluk en 
voorspoed - presenteert op haar knieën de hoorn des overvloeds aan Hercules. 
Deze draagt zijn leeuwenhuid als mantel en leunt met zijn beide handen en 
hoofd op een knots. De cornucopia is gevuld met graan, zaden en vruchten, 
enkele lauwerkransen en een caduceus, als symbool van vrede en bescherming. 
Een caduceus is een staf met twee slangen omwonden, bekroond met twee 
vleugels als verwijzing naar Mercurius.
   Het oeuvre van Jacques de Gheyn III bestaat uit 21 prenten.77 Nicolaes de 
Clerck gaf daarvan in ieder geval vijftien prenten uit. De eerste vier gesigneerde 
prenten van De Gheyn III verschenen in 1614 bij uitgever Robert de Baudous in 
Amsterdam, als onderdeel van een serie van acht prenten, deTriomfen van keizer 
Karel V naar ontwerp van Antonio Tempesta (1555-1630).78 Van de St. Mattheus 
(178 x 140 mm) van 1617 en het Vreedzamig paar (203 x 152 mm) van omstreeks 
1618 zijn alleen afdrukken bekend zonder uitgeversnaam.79 [5 24, 25] Gezien de 
datering en de andere prenten van De Gheyn III zouden ook deze etsen door 
De Clerck kunnen zijn uitgegeven, al worden de betreffende koperplaten niet 
genoemd in de notariële akten van 1624 en 1626. St. Mattheus toont de apostel 
lezend in een boek op zijn knieën. Zijn vinger volgt de passage van de tekst die 
hij leest. Naast hem staat een engel. Door het stippelwerk waarin de engel is 
uitgevoerd lijkt hij haast transparant. St. Mattheus is genummerd 1. Vermoede-
lijk was de ets bedoeld als prent in een serie van vier apostelen. Het Vreedzamig 
paar maakte De Gheyn III naar het ontwerp van zijn vader. Het betreft een 
prent van een biddend ouder echtpaar met daarboven de Heilige Geest in de 
vorm van een duif en een Nederlandstalig onderschrift.

75  Van Mander 1604, fol. N1r-N2r, Q4v. Zie hierover ook Ackley 1980, nr 49.
76  Volgens Van Regteren Altena 1983, dl 2, cat. III, nr 26 werd de tekening welke als 
voorbeeld diende voor deze prent gemaakt omstreeks 1617-1620. Volgens Ackley 1980, 
nr 49 is de prent van omstreeks 1616.
77  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn III, nrs 1-21. New Hollstein Dutch, J. de 
Gheyn III, nrs 22-24 werden in 1638 door Bartholomeus Breenbergh gemaakt naar 
het ontwerp van vader of zoon De Gheyn.
78  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn III, nrs 12-15. De vier andere prenten in de 
serie zijn van Cornelis Boel.
79  New Hollstein Dutch, J. de Gheyn III, nrs 3 en 21. Zie ook Van Regteren 
Altena 1983, dl 1, p. 123, dl 2, cat. III, nr 6 en dl 2, cat. II, nr 199.

21 | Jacques de Gheyn III, Slaap, ets, 225 x 170 mm. Am-
sterdam, Rijksmuseum, RP-P-1878-A-928
 

23 | Jacques de Gheyn III, uitgegeven door Hendrick 
Hondius, Hercules en Fortuna, ets, 224 x 212 mm. hier wel-
iswaar met de toegevoegde initialen van de latere uitgever 
Hendrick Hondius. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-
OB-100.054
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6.1.3 ‘Den uyl vande Geyn’
Er is ook nog ‘den plaet van den uyl vande Geyn’.80 Deze koperplaat werd op de 
veiling in juni 1626 voor 5 gulden verkocht aan de Amsterdamse uitgever Claes 
Jansz Visscher.81 De beschrijving doet vermoeden dat het hier gaat om een werk 
van, of naar ontwerp van, Jacques de Gheyn.82 Tijdens het onderzoek naar Ni-
colaes de Clerck kwam er een anonieme prent in beeld die naar mijn mening 
een afdruk van de genoemde koperplaat moet zijn. De hypothese dat de prent 
een afdruk is van de in 1626 genoemde plaat, roept de vraag op of we het werk 
moeten toeschrijven aan Jacques de Gheyn II of aan zijn zoon.
   Een afdruk van de prent wordt bewaard in Museum Boijmans van Beuningen 
in Rotterdam.83 [5 26] Het betreft een allegorische voorstelling van een uil, in 
gravure (401 x 257 mm). In de onderste helft van de prent staan een Latijnse 
tekst en een Nederlandse vertaling - beide zestien regels in twee kolommen - 
met de titels ‘Nosce Te Ipsum’ en ‘Kent u selven’.84 Daaronder de uitgeversnaam 
‘N. de Clerck ex.’. De prent zou omtrent 1615 zijn gemaakt.85 De op een kruk 
zittende uil symboliseert de domme mens die bij gebrek aan zelfkritiek een 
te hoge dunk van zichzelf heeft.86 De prent refereert aan verschillende spreek-
woorden en combineert beeldelementen die we kennen uit andere prenten en 
schilderijen. Ze speelt met de tegenstellingen domheid versus wijsheid, blind 
versus ziend, schijn versus werkelijkheid. De spiegel op de prent fungeert als 
symbool van zelfkennis. De brandende kaars en de bril zijn te begrijpen in het 
licht van het spreekwoord: ‘Wat baten kaars en bril, als d’uil niet zien wil’.87 De 

80  Deze paragraaf is een verbeterde versie van mijn artikel in Delineavit & Sculpsit 
36 (2013), pp 47-54.
81  ‘Den plaet van ‘den uyl vande Geyn gecocht by Claes Jansz Visser v gulden’.
82  Omdat er eerder geen bijbehorende prent werd gevonden, belandde de uit 
het archiefstuk bekende ‘Uil’ in de New Hollstein Dutch (2000) in de lijst van 
‘ongeïdentificeerde afbeeldingen en fouten’ van De Gheyn II; New Hollstein Dutch, 
J. de Gheyn II, p. 237, nr 9.
83  Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen: L 964/97 (PK). De anonieme 
prent wordt bewaard onder de naam van de uitgever. Ze werd in 1964 verworven met 
steun van de Stichting Lucas van Leyden en gekocht van kunsthandel Marcus uit 
Amsterdam. Een tweede exemplaar van de prent wordt bewaard in de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag (KW 1056 C 2 [22]). Bij deze afdruk is de tekst afgesneden.
84  ‘Mole en caput superba // Non quo latet Minerva…’ en ‘Ik heb een dicken bol 
// Die is van binnen hol…’.
85  De datering van de prent is gebaseerd op een aantekening van J.C.J. Bierens 
de Haan bij het lemma over Nicolaes de Clerck in zijn handexemplaar van A. von 
Wurzbachs Niederländisches Künstler-Lexicon (1906-1911, dl 1, p. 37), nu in Museum 
Boijmans Van Beuningen.
86  Een beschrijving van de prent is te vinden in Hoorn-Groneman e.a. 1974, pp 
30-31, nr 111.
87  Voor de combinatie uil-spiegel zie De Bruyn 1999, m.n. pp 78-86. Voor de 
combinatie uil, kaars en bril zie onder andere de prent van Erhard Schön van 
ca. 1540 bij een tekst van Hans Sachs (Hollstein German, nr 209), de prent van 

24 | Jacques de Gheyn III, St. Mattheus, ets, 178 x 140 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1962-334 

25 | Jacques de Gheyn III, Vreedzamig paar, ets, 203 x 152 
mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1878-A-92
 

26 | Jacques de Gheyn III, Kent u selven, gravure, 402 x 254 
mm. Rotterdam, Boijmans van Beuningen, L 964 /97
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huif of valkenkap om de nek van de uil verwijst enerzijds naar de uitdrukking 
‘de huif aflichten’ ofwel ‘tonen wie men werkelijk is’, anderzijds is er een relatie 
met de uitspraak ‘elk meent zijn uil een valk te zijn’.88 Op de achtergrond van de 
prent is een tafereel verwerkt van jagers die vogels vangen met behulp van een 
lokuil. Verwant met dit thema is de uil die door andere vogels wordt belaagd.89 
Uilen worden door kleine vogels ‘bespot’ en aangevallen. Ze lokken vogels naar 
zich toe die jagers willen vangen. De scène in de achtergrond toont de werkelij-
ke status van de uil: hij is geen valk, maar hulpeloos, een lokvogel.
    Of de prent in Rotterdam een afdruk is van de in 1626 genoemde koperplaat 
kan niet met absolute zekerheid worden vastgesteld, maar de uitgeversnaam 
op de prent bevestigt dat deze deel uitmaakte van het fonds van Nicolaes de 
Clerck en het onderwerp past als enige prent in het fonds van De Clerck bij de 
omschrijving in de notariële lijst van 1626. Daarnaast bestaat er een latere aan-
gepaste staat van de prent met de uitgeversnaam van Claes Jansz Visscher. Vis-
scher was de koper van de plaat in juni 1626, waarover meer in hoofdstuk 8.90

   De prent Kent u zelven is niet gesigneerd door de kunstenaar.91 De hypothese 
dat deze hoort bij de in 1626 genoemde plaat, roept de vraag op of we het werk 
moeten toeschrijven aan De Gheyn, zoals de notaris optekende, en zo ja, aan 
welke De Gheyn: de vader of de zoon. De samenstelling van het fonds van De 
Clerck maakt een toeschrijving aan één van de twee kunstenaars niet onaanne-
melijk. De Clerck gaf immers van beiden prenten uit.

Monogrammist FO, gedateerd 1548 (Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-1909-2833) 
of de prent van Cornelis Bloemaert naar een schilderij van Hendrik Bloemaert van 
omstreeks 1625 (Hollstein Dutch, nr 319). Ook op verschillende schilderijen hangen 
prenten met dit thema aan de muur; zie Jan Steen, Na de drinkpartij (Amsterdam, 
Rijksmuseum: SK-C-232), afgebeeld in De Jongh 1976, nr 65, of de twee stillevens 
van Hieronymus Francken de Jonge van omstreeks 1600 en 1604 (Antwerpen, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten), afgebeeld in De Bruyn 1999, p. 81.
88  Zie voor dit thema een prent naar ontwerp van Karel van Mander, onderdeel van 
een serie prenten over spreekwoorden; New Hollstein, K. van Mander, nr 98.
89  Vergelijk bijvoorbeeld de prent op fol. H4r van de Dialogus creaturarum (Gouda, 
G. Leeu, 1480) of de prent van Albrecht Dürer op de plano Der Eulen seyndt alle Vogel 
neydig und gram, gedrukt bij Hans Glaser in Nuremberg; Kurth 2013, nr 300. Zie ook 
de prent van Nicolaes de Bruyn (Hollstein Dutch, nr 232); de prent van Jan Collaert 
II naar Johannes Stradanus (New Hollstein Dutch, Collaert, nr 1522) of die uit het 
atelier van Philips Galle naar Hans Bol (New Hollstein Dutch, P. Galle, R 20). Het 
thema van de lokuil komt ook voor als zinnebeeld van het Gezicht, als onderdeel van 
de vijf zintuigen - zie de prent van Frederick Bloemaert naar Abraham Bloemaert 
(Hollstein Dutch, F. Bloemaert, nr 244) - en in prenten met een amoureuze/seksuele 
connotatie (De Jongh & Luijten 1997, nr 10).
90  Voor deze tweede staat zie Jena, Optisches Museum: 23/0529 en Wenen, 
Graphische Sammlung Albertina: Album HB 84, fol. 76. Ik dank Simon Turner die 
mij wees op het exemplaar in Wenen.
91  Vanwege de naam van De Clerck lijkt het me niet waarschijnlijk dat het een 
proefdruk betreft waarbij de naam van de kunstenaar nog niet is gegraveerd.
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  Ik ga er in eerste instantie vanuit dat de notaris geen fout heeft gemaakt en 
dus niet ten onrechte de naam van De Gheyn bij de koperplaat van de ‘uil’ heeft 
geschreven.92  Dan zijn er mijns inziens twee mogelijkheden. De eerste is dat de 
prent Kent u zelven werd gegraveerd naar ontwerp van Jacques de Gheyn II door 
Jacques de Gheyn III of een andere graveur. Vader De Gheyn zelf graveerde in 
deze jaren nauwelijks. De tweede mogelijkheid is dat de prent werd gemaakt 
naar ontwerp van De Gheyn III en door hemzelf werd gegraveerd. Het zou dan 
een vroege prent van hem zijn, gemaakt met de burijn, vóór De Gheyn III de 
voorkeur gaf aan de etsnaald.93 Een argument om het werk in zijn geheel toe te 
schrijven aan een jonge De Gheyn III is de zekere onbeholpenheid van de voor-
stelling, zoals het vreemde perspectief daar waar de spiegel aan de kandelaar is 
bevestigd. Dit kan wijzen op een nog weinig ervaren tekenaar.94 De eerste pren-
ten die van De Gheyn III bekend zijn, dateren van 1614.95 Deze zijn vervaardigd 
op achttienjarige leeftijd en waren een combinatie van ets en gravure. Ik stel dus 
voor om de hier besproken prent in het fonds van De Clerck aan De Gheyn III 
toe te schrijven, als een vroeg werk gemaakt in of nog vóór 1614.

6.2 Dicht bij huis
Nicolaes de Clerck had in zijn fonds relatief veel gravures naar ontwerp van 
Jacques de Gheyn II en etsen van de hand van Jacques de Gheyn III. Het zijn 
opmerkelijk prestigieuze en ook vernieuwende publicaties. Sommige zijn zon-
der meer spectaculair. Wellicht brachten vader en zoon De Gheyn Nicolaes de 
Clerck ook in contact met Robert de Baudous (ca. 1575- na 1659). De van oor-
sprong uit Brussel afkomstige prentmaker en uitgever was een voormalig leer-
ling en assistent van Jacques de Gheyn II en als zelfstandig graveur en uitgever 
werkzaam in Amsterdam.96 De Clerck publiceerde van Baudous de Haven met 

92  Mogelijk werd de naam van de kunstenaar genoemd, juist omdat de plaat 
ongesigneerd was. Slechts bij één andere koperplaat staat in 1626 de naam van een 
kunstenaar (‘Den Laatste Avontmael van Heemskerck’). Ook van deze plaat zijn 
geen afdrukken bekend met de naam van de prentontwerper of graveur; zie Hollstein 
Dutch, M. van Heemskerck, nr 375. Bij de ‘twee plaetiens Andromeda ende de 
heydenen’ werden in 1626 geen namen genoemd. Het ging vermoedelijk om de Perseus 
bevrijdt Andromeda en de Waarzegster, beide naar het ontwerp van Jacques de Gheyn 
II en uitgegeven met zijn monogram; New Hollstein Dutch, J. de Gheyn II, nrs 145, 
154. Maar dat een notaris fouten kon maken zal nog blijken in paragraaf 6.3.
93  Dat Kent u zelven niet door De Gheyn III werd gesigneerd kan eveneens pleiten 
voor een vroege datering van de prent binnen zijn oeuvre.
94  De Gheyn III heeft de spreuk ‘Kent u zelven’ vaker gebruikt, weliswaar in een 
ander verband. Zo staat de spreuk in het Grieks op zijn prent van Chilon van Sparta, 
onderdeel van de Zeven wijze mannen van Griekenland van 1616; New Hollstein Dutch, 
J. de Gheyn III, nr 7.
95  New Hollstein Dutch, J. De Gheyn III, nrs 12-15.
96  Over Baudous zie New Hollstein Dutch, De Gheyn, dl 1, pp xxix, xl, noot 42; 
Van Regteren Altena 1983, dl 1, pp 31, 33; Roever 1879-1880, pp 5, 161-162; De Vries 
1885, pp 61-62; E.W. Moes in NNBW, dl 2, kol. 105 en Kolfin 2011, p. 17.
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schepen en in de lucht Icarus (325 x 461 mm).97 [5 27] De koperplaat van de betref-
fende prent werd in 1624 beschreven als ‘schepen van Icarus’. In een alledaagse 
omgeving met twee schepen in een haven en vissers die hun netten te dro-
gen hangen, vliegt de zoon van de Atheense bouwmeester Daedalus - ondanks 
diens waarschuwingen - te dicht bij de zon. Hierdoor smelt de was van zijn 
vleugels en stort hij in zee. De combinatie van schepen met de val van Icarus, 
maar ook de werklieden op de voorgrond doen denken aan het bekende schil-
derij van Pieter Bruegel (1526/30-1569).98 Ook de vissen in de voorgrond van de 
prent van Baudous zijn in de stijl van Bruegel. De voorste vis heeft een kleinere 
vis in zijn bek.99 De prent van Baudous heeft een allegorische-moraliserende 
ondertoon. In de Nederlandse tekst onder de voorstelling wordt aangespoord 
tot matigheid.100 De Latijnse tekst is gelijk aan de versregels op het hierboven 
genoemde kleine Landschap met de val van Icarus naar ontwerp van De Gheyn II. 
Ze luiden in vertaling: een ieder die zijn ogen richt op Icarus zal meer geloof 
hechten aan de woorden van Daedalus.
   Voor enkele andere prenten in zijn fonds deed Nicolaes de Clerck een beroep 
op een graveur dicht bij huis. De in Delft werkzame plaatsnijder Willem Delff 
(ca. 1580-1638) vervaardigde niet alleen enkele titelpagina’s in opdracht van De 
Clerck - twee naar inventie van Jacques de Gheyn II - en wellicht één of meer 
illustraties (zie hoofdstuk 4.6.1), maar graveerde ook het door De Clerck uit-
gegeven Portret van Arnoldus Cornelisz Crucius en een kalligrafische prent met de 
tekst van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

6.2.1 Twee prenten van Willem Delff
Het portret van predikant Arnoldus Cornelisz Crusius werd in 1610 gegraveerd 
door Willem Delff naar een schilderij van Michiel van Mierevelt.101 [5 28] Van 
Mierevelt maakte zijn schilderij in of vóór 1605.102 In dat jaar overleed de Delft-
se predikant. Arnoldus Cornelisz was de zoon van de lakenverkoper Cornelis 
Huygensz van ’s-Gravenzande en de eerste predikant in Delft die als zodanig 
was opgeleid. Hij speelde 32 jaar een belangrijke rol in het kerkelijk leven in 
de stad, maar ook in bovenlokale vergaderingen genoot hij aanzien en gezag: 
regionaal in de classis Delft in Delfland, op gewestelijk niveau in de Zuidhol-
landse synode en ten slotte in de nationale of generale synode.103 Het Portret 
van Arnoldus Cornelisz (213 x 142 mm) was één van de eerste prenten die Willem 

97  Hollstein Dutch, R. Baudous, nr 79. Zie over deze prent ook Bulletin Rijksmuseum 
1991, p. 320, afb. 26.
98  Brussel, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKB): inv. nr 4030.
99  Vergelijk voor de vissen onder andere Orenstein 2001, nrs 38 en 89.
100  De tekst luidt: ‘Wie swerelts doolhof vliet, en niet en wil versincken // In der 
ellenden zee, die moet (naer goeden raet) // In alles matich sijn: want onmaet siet 
vergaet, // Te veel, heeft al te veel Icaren doen verdrincken.’
101  Hollstein Dutch, W. Delff, nr 22; Franken 1872, nr 22; FM-p, nrs 1132a, 1133b.
102  Jansen e.a. 2011, pp 58 en 71.
103  Over Arnoldus Cornelisz zie A.A. van Schelven in NNBW, dl 4, kol. 480-484; 
Goudappel 1981, pp 105-106; Wijbenga 1986, pp 62-74 en Verhoeven 2015, p. 252.
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27 | Robert de Baudous, Haven met schepen en in de lucht 
Icarus, gravure, 325 x 461 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, 
RP-P-1991-25
 

28 | Willem Delff naar Michiel van Mierevelt, Portret van 
predikant Arnoldus Cornelisz Crusius, gravure, 213 x 142 mm, 
de versregels in het Nederlands werden gedrukt van een 
zelfstandige koperplaat, 44 x 142 mm. Amsterdam, Rijks-
museum, RP-P-BI-6859 





Delff sneed naar het ontwerp van zijn aanstaande schoonvader Van Mierevelt 
en voor zover bekend de eerste samenwerking tussen de graveur en Nicolaes de 
Clerck.104 De predikant is afgebeeld in een ovale lijst met Latijnse tekst binnen 
een rechthoekig raamwerk. In de ondermarge staan zes versregels in het Latijn 
waarin de predikant wordt geprezen om zijn welsprekendheid. Indien de klant 
het Latijn niet machtig was, kon deze bij De Clerck ook een afdruk kopen 
waarbij met een apart koperplaatje enkele Nederlandse versregels met dezelfde 
strekking waren toegevoegd.105

   De tweede zelfstandige prent van Willem Delff die Nicolaes de Clerck uitgaf, 
houdt op een heel andere manier verband met het protestantse geloof. Op deze 
prent, getiteld Symbolum Apost. (Apostolicum), staat de tekst van de Aposto-
lische Geloofsbelijdenis, de Twaalf Artikelen van het Geloof. [5 29] Van de 
prent is mij één exemplaar bekend met de uitgeversnaam ‘N. de Visscher’.106 
Nadere beschouwing van deze prent leert echter dat het een latere staat betreft, 
waarbij de uitgeversnaam is veranderd: ‘Visscher’ vervangt de naam ‘Clerck’. De 
bovenkant van de letter C en de aanzet van de stokken van de l en k zijn op deze 
afdruk nog zichtbaar. De uitgave van De Clerck kan dus worden afgeleid van 
deze latere staat. In 1624 kocht Sara de Clerck de koperplaat van deze prent uit 
de boedel van haar vader als de ‘twaelff articulen des gheloofs’. Via Sara kwam 
de plaat vermoedelijk in handen van Claes Jansz Visscher.107

    De Symbolum Apostolicum of Twaalf artikelen des geloofs van Willem Delff is een 
unieke gravure (492 x 368 mm) met in een gegraveerde kalligrafische letter de 
protestantse tekstversie van de twaalf geloofsartikelen. In een rand daaromheen 
zijn de personificaties afgebeeld van de drie goddelijke deugden Fides, Spes en 
Charitas (Geloof, Hoop en Liefde) en de deugden Beneficentia, Patientia en 
Pax (Weldaad, Geduld en Vrede). In twaalf compartimenten daaromheen zijn 
bijbelscènes gegraveerd. Het eerste compartiment verbeeldt bijvoorbeeld het 
scheppingsverhaal. De laatste twee compartimenten tonen de opstanding van 
de mensheid uit de dood op het einde der tijden en het eeuwige leven. Elke scè-
ne is verbonden aan één van de Twaalf Artikelen.108 Het relateren van de Twaalf 

104  Delff vervaardigde in hetzelfde jaar een portret van pensionaris Petrus van der 
Meer naar het werk van Van Mierevelt; Hollstein Dutch, W. Delff, nr 45.
105  De Latijnse tekst begint aldus: ‘En vestrum Arnoldum, vivumq[ue] credite 
Delphi…’. De Nederlandse tekst luidt: ‘Arnoldum hebt ghy hier, als of hij waer int 
leven, // O Delff…’
106  Voor dit exemplaar zie Kunstsammlungen der Veste Coburg: VIII,41,49. De 
prent werd afgebeeld in Dern & Härting 2010, pp 38-39. Vanwege de naam ‘N. de 
Visscher’ werd de prent toegeschreven aan de uitgever Nicolaes Visscher (1618-1679). 
Ik denk dat Claes Jansz Visscher (1587-1652) werd bedoeld, de stamvader van de 
uitgeversfamilie Visscher.
107  Zie hoofdstuk 8.3.
108  Van boven met de klok mee worden getoond: het geloof in God als de 
Schepper van hemel en aarde met als afbeelding de Schepping (art. 1/Gen. 1); het 
geloof in Christus als zoon van God met als afbeelding de Transfiguratie (art. 2/
Mat. 17); het geloof in de geboorte van Christus met als afbeelding de Annunciatie 
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en op de achtergrond de Geboorte van Christus (art. 3/Luc. 1); het geloof in de dood 
van Christus aan het kruis met een compartiment waarin zowel de geseling als de 
bespotting en kruisiging te zien zijn (art. 4/Luc. 23); het geloof in de verrijzenis van 
Christus met een afbeelding van de Opstanding (art. 5/Luc.24); het geloof in de 
hemelvaart van Christus met een afbeelding van die Hemelvaart (art. 6/Hnd 1); het 
geloof in het Laatste Oordeel met een afbeelding van dat Oordeel (art. 7/Mat. 25); 
het geloof in de Heilige Geest met een afbeelding van de Uitstorting van de Heilige 
Geest (Pinksteren) (art. 8/Hnd 2); het geloof in de christelijke kerkgemeenschap 
met als afbeelding de apostelen die zieken genezen en doen aan liefdadigheid. Ze 
nemen giften in ontvangst en verdelen die naar behoefte over de gelovigen (art. 9/
Hnd 4); het geloof in de vergeving van de zonden met een afbeelding van Christus 
aan tafel bij een farizeeër en een zondige vrouw (art. 10/Luc. 7); het geloof in de 
verrijzenis van de mensheid met een afbeelding van de doden die uit hun graf 
opstaan (art. 11/Joh. 5) en tot slot het geloof in het eeuwig leven met een afbeelding 
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29 | Willem Delff, Twaalf artikelen des geloof, gravure, 492 
x 368 mm, latere staat waarop een deel van de naam van 
Nicolaes de Clerck nog zichtbaar is. Kunstsammlungen 
der Veste Coburg, VIII,41,49
 





Artikelen aan passages uit de bijbel gaat terug op een oudere beeldtraditie. De 
relatie wordt ook gelegd op vijftiende-eeuwse houtsneden, in blokboeken en 
bij zestiende-eeuwse prentseries.109 Mogelijk gebruikte Willem Delff voor het 
ontwerp van zijn compartimenten een bestaande serie prenten als voorbeeld.

6.2.2 Tiengebodenprenten
Prenten met de tekst van de Geloofsbelijdenis zijn meer gemaakt.110 Ook de 
twee andere belangrijke teksten van het christelijk geloof - de Tien Geboden 
en het Onze Vader - werden op een vergelijkbare manier in een kalligrafisch 
schrift op prenten gezet. Dergelijke prenten zullen vooral binnen de protestant-
se cultuur geliefd zijn geweest. Ze werden aan de muur gehangen en hadden 
naast een decoratieve functie ook een religieus-pedagogisch doel. De prenten 
deden dienst tijdens het godsdienstonderwijs, thuis, in de kerk of op school, als 
aanvulling op het lezen en memoriseren van de catechismus. Hangend aan de 

van een schare muziek spelende en zingende engelen, in afwachting van het nieuwe 
Jeruzalem dat uit de hemel zal neerdalen (art. 12/Apk 21).
109  Zie bijvoorbeeld een anonieme Duitse houtsnede van omstreeks 1450-
1470 (New York, Metropolitan Museum: 41.1.39; Schreiber 1969, nr 1853). Voor 
de blokboeken zie de facsimile uitgaven van de exemplaren in Heidelberg, Wenen 
en München: Kristeller 1907; Kristeller 1917 en Smital 1924. Zie ook het werk van 
Conrad Dinckmut, Die Erklärung der zwölf Artikel des christlichen Glaubens, Ulm, 21 
Aug. 1485 (Dern & Härting 2010, nr 115). In 1520 verscheen in Amsterdam het 
Symbolum Apostolicum van Jacob Cornelisz van Oostsanen, uitgegeven in Amsterdam 
bij Doen Pietersz (Hollstein Dutch, Jacob Cornelisz, nrs 120-131; Möller 2005, pp 
146-152). Voor voorbeelden uit de zestiende en begin zeventiende eeuw zie New 
Hollstein Dutch, Collaert, nrs 431, 724-736 en Hollstein Dutch, M. de Vos, nrs 859-
870, 871-882. In een andere traditie werd elk geloofsartikel gecombineerd met één 
van de apostelen, die als auteurs van de artikelen werden beschouwd. Zie hierover 
onder meer Dern & Härting 2010, maar ook Schreiber 1969, nr 1852 of voorbeelden 
in de Hollstein-delen van de familie Collaert, Maarten de Vos, de gebroeders Wierix, 
Goltzius en De Gheyn.
110  Voor een vergelijkbare kalligrafische prent met de geloofsbelijdenis zie 
de Algemeyn Christen Geloove (494 x 368 mm) van de prentmaker en kalligraaf 
Simon Frisius naar het ontwerp van David Vinckboons, in 1606 uitgegeven in 
Amsterdam door Herman Allertsz Koster en daarna door de boekverkoper en 
stadsschoolmeester Gerrit Ewouts; New Hollstein Dutch, S. Frisius, nr 17. Johannes 
van Doetecum de Jongere had in 1608 maar liefst 41 afdrukken van de prent van 
Frisius in zijn winkel liggen; Rotterdam, SA: Weeskamer 1444-1852: toegang 16, 
inv. 383, 23 jan. 1608 en New Hollstein Dutch, Van Doetecum, p. xlv. De uitgever 
Cornelis Claesz in Amsterdam had volgens zijn Cunst ende caert-register van 1609 
(BSC nr 2008, mf. 3293, fol. A2v) een koperplaat met ‘de Artijckulen des geloofs 
van Kick in Frans, Hooghduyts ende Neerduyts en Enghels’. Willem Willems Kick 
wordt in 1598 genoemd als schoolmeester in Delft, in 1602 als notaris en in 1603 als 
plaatsnijder in Den Haag. Zie over hem Davidsohn 1973, pp 56-58.
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muur heeft veel van deze grafiek de tand des tijds echter niet overleefd.111

   Nicolaes de Clerck had naast de ‘twaelff articulen des ghelooffs’ ook koperpla-
ten in zijn bezit voor het drukken van twee verschillende tiengebodenprenten. 
Op dergelijke prenten werd de tekst van de Tien Geboden in het algemeen 
weergegeven op de twee wetstafelen, vastgehouden door Mozes en in enkele 
gevallen door zijn broer Aäron, de eerste hogepriester van de Israëlieten. Tien-
gebodenprenten verschenen in allerlei afmetingen, talen en prijsklassen en niet 
zelden had een uitgever verschillende tiengebodenprenten in zijn fonds.112 Ni-
colaes de Clerck bood minstens twee tiengebodenprenten aan van verschillende 
grootte, zo blijkt uit de in 1624 en 1626 opgestelde notariële documenten. De 
ene prent werd gedrukt op één blad van één koperplaat, de andere prent op 
twee bladen van twee platen.113 Een gekleurde afdruk van een tiengebodenprent 
afkomstig van De Clerck wordt in 1608 genoemd in de boedelinventaris van de 
in Rotterdam werkzame prentuitgever Joannes van Doetecum de Jongere (ca. 
1560-1630).114

   Er zijn tiengebodenprenten op één, twee en zelfs vier bladen overgeleverd.115 

111  Zie over dit type grafiek ook Van der Coelen 1998a, pp 213-214 en Van der 
Waals 2006, pp 13-14, 81, 88-91.
112  De uitgever Cornelis Claesz in Amsterdam had volgens zijn Cunst ende caert-
register van 1609 (BSC nr 2008, mf. 3293) koperplaten van minstens vier verschillende 
tiengebodenprenten in zijn bezit; zie fol. A2v, A3r en A4r: ‘Thien gheboden, Kick 
twee mediaen bladeren’ (6 stuivers), ‘idem van een bladt na Boysens Frans en 
Hooghduyts’ (5 stuivers); (‘Stucwerck van J. de Gheyn’) ‘Tafel Mosis sonder schrift’ 
(2 stuivers) en ‘Thien gheboden Maria Strick’. De prentmaker en -uitgever Joannes 
van Doetecum de Jongere had in 1608 materiaal in huis voor drie prenten. Daarnaast 
had hij tiengebodenprenten van andere prentuitgevers te koop. Rotterdam, SA: 
Weeskamer 1444-1852: toegang 16, inv. 383, 23 jan. 1608; New Hollstein Dutch, Van 
Doetecum, pp xli, xliv en xlvij: ‘twee groote plaeten van de thijen gebooden Moyses 
ende Aron’, ‘twee platen van de thijen gebooden’, ‘een plaet van de thijen gebooden’, 
‘drije ende tachtich groote tijen gebooden van ses bladeren’, ‘vijftich Moijses ende 
Aron’ en (‘afgesette cunst’) ‘een thijen gebooden De Clerck’.
113  Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J. van der Ceel: toegang 161, inv. 
1639, 5 sept. 1624[2]: ‘tijen ghebooden van twee bladen’ en Delft, SA: Oud Notarieel 
Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627, 17 juni 1626: ‘Drye plaetiens een 
blompot een tyen geboden een keucken Broer Jansz inden Hage’.
114  Rotterdam, SA: Weeskamer 1444-1852: toegang 16, inv. 383, 23 jan. 1608; 
New Hollstein Dutch, Van Doetecum, dl 1, p. xlvii: (afgesette cunst) ‘Een thijen 
gebooden De Clerck’. Zie ook hoofdstuk 7.2.1.
115  Voor voorbeelden zie New Hollstein Dutch, Simon Frisius, nr 1 (op vier 
bladen); New Hollstein Dutch, Hendrick Goltzius, nr 1 (op twee bladen met tekst 
gedrukt van een derde plaat); New Hollstein Dutch, Jacob Matham, nr 4 of New 
Hollstein, Karel van Mander, nr 20 (op twee bladen); New Hollstein Dutch, Jacques 
de Gheyn II, nr 1 (op één blad); New Hollstein Dutch, Hendrick Hondius, nr 1 (op 
één blad) en Hollstein Dutch, Hans Strick naar Maria Strick-Becq, nr 1 (op één 
blad).
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Er zijn mij echter geen prenten bekend met de uitgeversnaam van Nicolaes 
de Clerck. Toch vond ik in de zoektocht naar de prenten van De Clerck een 
interessante mogelijkheid. In Kopenhagen wordt een anonieme tiengeboden-
prent bewaard (304 x 199 mm) met de protestantse indeling van de geboden.116 
[5 30] Op deze prent staat de uitgeversnaam van Broer Jansz (‘Broer Jansen 
Hage’).117 Deze in Den Haag werkzame prentuitgever kocht op de veiling in 
juni 1626 verschillende koperplaten van de erfgenamen van Nicolaes de Clerck. 
Eén daarvan was de plaat voor de kleinere tiengebodenprent. De afdruk van de 
tiengebodenprent in Kopenhagen doet inderdaad vermoeden dat Broer Jansz 
een latere staat van deze prent uitgaf. Daarop wijzen de restanten van oudere 
graveerlijnen die op de prent te zien zijn. De betreffende koperplaat werd klaar-
blijkelijk aangepast voordat deze opnieuw werd afgedrukt.
   De prent in Kopenhagen staat opvallend genoeg in nauwe relatie met de in 
Delft vervaardigde tiengebodenprent (308 x 259 mm) van de kalligraaf Maria 
Strick-Becq (1577-na 1625). [5 31] Haar schriftontwerp werd in plaat gebracht 
door haar man Hans Strick in of vóór 1609.118 Delen van de prent in Kopenha-
gen zijn gekopieerd naar de prent van Strick: de twee extra tekstborden links 
en rechts van de tafelen der wet en de twee bazuinende engelen daarboven. Op 
het extra tekstbord links staat net als op de prent van Strick te lezen dat de 
personen die de Geboden van de heer volgen in vrede zullen leven, terwijl de 
regen de aarde vruchtbaar zal houden. Op het extra tekstbord rechts staat in 
navolging van Strick dat zij die de Geboden niet naleven het tegendeel zal over-
komen: oorlog, ziekte en honger (Leviticus 26). De twee engelen op de prent 

116  Protestanten splitsen het eerste gebod van de katholieken in tweeën en 
combineren de laatste twee geboden.
117  Kopenhagen, Statens Museum for Kunst (Kgl. Kobberstiksamling): 416,3. Ik 
dank Hanne Kolind Poulsen voor haar hulp bij het bestuderen van deze prent.
118  Hollstein Dutch, H. Strick, nr 1; Van der Coelen 1998a, p. 213; Van der 
Waals 2006, pp 89-90, cat. 119, afb. 38 en Croiset van Uchelen 2009, pp 110-111. 
Mogelijk waren er twee zeer gelijkende tiengebodenprenten van Maria Strick, 
gedrukt van twee verschillende koperplaten. De ene prent is rechtsonder gesigneerd 
Maria Strick scrip. Op deze prent staat bovendien de tekst: ‘Want voor de Wet 
en comt niet dan kennisse der sonden’; zie Amsterdam, UB: MAG OG 13-38 en 
Amsterdam, Joods Historisch Museum: M000059. De andere prent is linksonder 
gesigneerd Maria Strick Scripsit en werd uitgegeven zonder de tekst ‘Want voor de 
Wet…’ Een exemplaar van deze prent werd afgebeeld in Hollstein en in Van der 
Waals 2006. Deze afdruk zou zich bevinden in de UB Amsterdam, maar werd daar 
niet teruggevonden. Zie hierover ook Croiset van Uchelen 2009, p. 111. Ik dank 
Astrid Balsem voor haar hulp bij het zoeken naar dit exemplaar. In 1609 had de 
Amsterdamse uitgever Cornelis Claesz één van de koperplaten van Strick in zijn 
bezit. De plaat wordt genoemd in zijn Const ende caert-register (BSC nr 2008, mf. 3293, 
fol. A4r: ‘Thien gheboden Maria Strick’). Omstreeks 1680 was één van de platen van 
Strick in het bezit van de uitgever Nicolaes Visscher. De plaat wordt genoemd in zijn 
fondslijst; zie Van der Waals 2006, bijlage 5, p. 226, 1e kolom: ‘Tien Geboden, door 
Maria Strick’.

noch alle soorten van constprenten

30 | Anoniem, uitgegeven door Broer Jansz in Den Haag, 
Tiengebodenbord, gravure, 304 x 199 mm. Kopenhagen, Sta-
tens Museum for Kunst (Kgl. Kobberstiksamling), 416,3

31 | Maria Strick (kalligrafie) en Hans Strick, Tiengeboden-
bord, gravure, 308 x 259 mm. Amsterdam, Joods Historisch 
Museum, M000059





in Kopenhagen zijn evenwel spiegelbeeldig aan de prent van Strick en stonden 
als gevolg daarvan boven het verkeerde tekstbord. De rechter engel heeft veld-
vruchten in zijn handen als symbool van vruchtbaarheid, de linker engel een 
wrekend zwaard. De figuur van Mozes werd niet van de prent van Strick over-
genomen, maar moet naar een ander voorbeeld zijn gekopieerd. Mozes wijst 
met zijn hand naar de rechter wetstafel, terwijl hij op alle andere prenten met 
de Tien Geboden aandacht vraag voor de linker tafel.119 Of Nicolaes de Clerck 
inderdaad een eerdere staat van deze prent heeft uitgegeven is niet zeker. Van 
De Clercks tiengebodenprent op twee bladen ontbreekt vooralsnog ieder spoor.

6.2.3 Kalligrafische schriften
De Twaalf Artikelen en Tien Geboden zijn op de hierboven genoemde prenten 
van Willem Delff en Maria Strick en op de prent in Kopenhagen in een kalli-
grafisch schrift weergegeven. De lettergraveur volgde het schriftontwerp van een 
kalligraaf. Hij imiteerde het schrift, want de techniek die hij bij het graveren han-
teerde, was anders dan die van de schoonschrijver. De graveur moest de tekst 
in spiegelbeeld en achterstevoren op de koperplaat zetten. Daarnaast moest hij 
de lettervormen van de kalligraaf opbouwen uit meerdere graveerlijnen. De pen-
nenstreken van de kalligraaf konden aanzienlijk breder zijn dan de lijnen die een 
graveur kon maken. Een groef breder dan drie millimeter hield geen inkt vast 
wanneer het oppervlak van de koperplaat na het inkten werd schoongeveegd al-
vorens te worden afgedrukt. Dus graveerde de plaatsnijder de contouren van de 
lettervormen - alle staarten, stokken en ronde delen - en vulde deze op met wille-
keurige, uitwaaierende of evenwijdige lijnen.120 Het graveren van de letters werd 
overgelaten aan een specialist. Willem Delff zal het schrift op zijn Twaalf artikelen 
des geloofs niet zelf hebben gegraveerd. Hetzelfde geldt voor de kalligrafische in-
scriptie op het Portret van Arnoldus Cornelisz en de uitbundige kalligrafische titels 
op de gegraveerde titelprenten die Willem Delff voor De Clerck vervaardigde.
   Relatief veel prenten in het fonds van Nicolaes de Clerck hebben inscripties in 
een eenvoudig, maar verzorgd schoonschrift, net als vele portretten uit hoofd-
stuk 4. Het fraaie schrift op de prenten naar ontwerp van Jacques de Gheyn II 
en op meerdere prenten van Jacques de Gheyn III zouden op initiatief van De 
Clerck kunnen zijn toegevoegd. De uitgeversnaam van De Clerck is meestal in 
dezelfde cursieve hand op de prenten gegraveerd. Daarnaast is de belettering 
van de meeste andere prenten in het oeuvre van De Gheyn II onopvallend, met 
uitzondering van enkele prenten die deze kunstenaar voor de Amsterdamse 
kunstverzamelaar en kalligraaf Jacques Razet graveerde.121

   Nicolaes de Clerck kende ongetwijfeld de prenten met kalligrafische inscripties 
van Hendrick Goltzius en de generatie graveurs na hem.122 Daarnaast was er een 

119  Zie ook Van der Waals 2006, pp 89-90, cat. 119 en afb. 38.
120  Zie over het lettergraveren Worthen 1993, pp 273-277 en Noordzij 2000, pp 
159-161, 166-171.
121  Filedt Kok 1990, p. 280; New Hollstein Dutch, J. de Gheyn, p. xxxvi en 
Worthen 1993, p. 293. 
122  Zie hierover Worthen 1993, pp 261-306.
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32 | Maria Strick (kalligrafie) en Hans Strick, Schrijfvoor-
beeld, gravure, 160 x 225 mm, uit: Christelycken ABC, 1611. 
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1944-30

33 | Willem Delff maar Michiel van Mierevelt, Portret van 
de kalligraaf Felix van Sambix, 1619, gravure, 267 x 173 mm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-BI-6913





zekere kalligrafische traditie in Delft. Er waren in Delft verschillende penkun-
stenaars werkzaam of werkzaam geweest: Felix van Sambix, Jan van de Velde en 
de hierboven genoemde Maria Strick. Van Sambix (ca. 1553-1642) werd in Ant-
werpen geboren. Hij week in 1586 uit naar Delft waar hij tot zijn dood werkte 
als Frans schoolmeester. In 1590 won hij in Rotterdam de eerste prijs in de kal-
ligrafeerwedstrijd om de Prix de la Plume Couronnée. Jan van de Velde (1568-1623) 
kwam eveneens vanuit Antwerpen naar Delft. Hij woonde in Delft van 1588 tot 
1593. Daarna vertrok hij naar Rotterdam waar hij een Franse school opende en als 
schrijfmeester lesgaf aan de Latijnse school. In 1620 verhuisde Van de Velde naar 
Haarlem. Maria (1577-na 1625) was de dochter van de schoolmeester Caspar Becq 
die zich in 1589 in Delft vestigde. Zij werd opgeleid door haar vader, maar ook 
door Felix van Sambix en Jan van de Velde. Na haar huwelijk met Hans Strick in 
1598 bleef Maria als onderwijzeres en schoonschrijfster verbonden aan de school 
van haar vader. Toen haar vader in 1606 overleed zette zij de school voort. In 
1614/1615 vertrok ze met haar man naar Rotterdam.123 
   De kalligrafen maakten proeven van hun pennenkunst in handschrift, maar 
er werden ook exemplaarboeken met gegraveerde schrift- en schrijfvoorbeel-
den uitgegeven, zoals de Spieghel der schrijfkonste (1605) met voorbeelden van Jan 
van de Velde, in plaat gebracht door Simon Frisius (ca. 1580-1628), het Nouvel 
alphabet (1609) en Nieuwen ABC tot proffyte der jonckheyt (1619) van Felix van 
Sambix, of de vier schrijfboeken van Maria Strick gegraveerd door haar man: 
Tooneel der loflijcke schrijfpen (1607), Christelycken ABC (1611), Schat oft voorbeeldt 
ende verthooninge van verscheyden geschriften (1618) en Fonteyne des levens (1624). [5 
32] Daarnaast kalligrafeerde Maria teksten voor enkele zelfstandig uit te geven 
prenten, de eerder genoemde Tien Geboden, de eveneens in Delft gepubliceerde 
Allegorie van de Rechtvaardigheid (484 x 422 mm) en het Gebed onses Heeren Jesu 
Christi van 1624 (345 x 275 mm).124 Felix van Sambix verzorgde enkele onder-
schriften bij prenten van Willem Delff, zoals bij het Portret van Petrus van der 
Meer van 1610 en het Portret van Jacobus Rolandus van 1632.125 Op zijn beurt gra-
veerde Willem Delff in 1618 en 1619 de portretten van Maria Strick en Felix van 
Sambix.126 [5 33]
   De aanwezigheid van deze kalligrafen in Delft heeft De Clerck mogelijk aange-
spoord - wellicht ook de gelegenheid gegeven - enkele kalligrafische prenten op 
de markt te brengen en de teksten op zijn prenten met zorg te laten graveren. Wie 
het schriftontwerp voor de Twaalf artikelen des geloofs of het Portret van Arnoldus 
Cornelisz leverde en wie de teksten op de titelpagina’s van De Clerck graveerde, 
weten we echter niet.127

123  Over Felix van Sambix, Jan van de Velde, Maria Strick en hun werk zie 
Croiset van Uchelen 1976, Croiset van Uchelen 1984; Croiset van Uchelen 2005 en 
Croiset van Uchelen 2009.
124  Hollstein Dutch, H. Strick, nrs 2 en 3.
125  Hollstein Dutch, W. Delff, nrs 45 en 77.
126  Hollstein Dutch, W. Delff, nrs 78 en 86.
127  Volgens Van Boheemen & Van der Heijden 1981a, p. 242 zou Nicolaes de 
Clerck zelf een schrijfkunstenaar zijn geweest, maar hiervoor zijn geen aanwijzingen 
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6.3 Bestaande koperplaten
Nicolaes de Clerck breidde zijn fonds verder uit met heruitgaven van prenten: 
hij verwierf bestaande koperplaten van collega’s en drukte deze opnieuw af. Het 
aankopen van platen van collega-uitgevers was in de zestiende en zeventiende 
eeuw een gangbare praktijk. Het was een eenvoudige manier voor een uitgever 
om zijn fonds uit te bouwen, want het scheelde hem productiekosten en tijd.128 
Ik noemde al eerder platen die De Clerck via zijn netwerk had kunnen kopen: 
de veertig koperplaten van Johannes Wierix met de voorstellingen van Christus, 
de apostelen, de evangelisten, de deugden, de ondeugden en de planeten en de 
koperplaat van Christus aan het kruis van Jacques de Gheyn II.129

   Een andere koperplaat die Nicolaes de Clerck tijdens zijn carrière als prent-
uitgever verwierf - van wie en wanneer is onbekend - was de plaat voor het 
drukken van de Bacchanale met kinderen.130 [5 34] De prent wordt vanwege haar 
afmetingen (101 x 530 mm) ook wel Fries met de triomf van Bacchus of Fries met een 
optocht van putti genoemd.131 De prent toont Bacchus in een kar voortgetrokken 
door geiten en omgeven door muziek spelende putti. De Romeinse god van de 
wijn is gekroond met wingerdbladeren en druiven en heeft een drinkbeker in 
zijn hand. Vooraan de stoet lopen twee saters naast een rokend altaar. De prent 
is gemaakt naar het ontwerp van de Italiaanse schilder Giovanni Battista Ros-
so (1494-1540) en wordt toegeschreven aan de Fransman René Boyvin (1525-

en het lijkt me niet waarschijnlijk.
128  Zie hierover Orenstein 1996, pp 95-106 en Griffiths 2016, p. 138.
129  Zie hoofdstuk 3.4 en hoofdstuk 6.1.
130  Voor de koperplaat van de prent zie Delft, SA: Oud Notarieel Archief, 
notaris H.J. van der Ceel: toegang 161, inv. 1639, 5 sept. 1624[2]. Hoogstwaarschijnlijk 
gaat de plaat van deze prent schuil achter de beschrijving ‘Bachus Triomph van 
Vroom’. De notaris noteerde hier onterecht de naam van Vroom. Hendrik Cornelisz 
Vroom (1566-1640) en zijn zoon Cornelis (1591-1661) staan bekend als schilders van 
stadsgezichten, zeestukken, schepen en landschappen; Luijten e.a. 1993, m.n. pp 324-
325 en Runia 2000, p. 94. Waarschijnlijk werkte de notaris in 1624 van een bestaande 
lijst en vergiste hij zich bij het overschrijven. Hij vergat een tekstdeel (‘Bachus 
Triomph[,] […] van Vroom’?) of maakte een continueringsfout. Verderop in de lijst 
staat namelijk een koperplaat omschreven als de ‘schepen van Vroom’.
131  Le Blanc 1854-1889, dl 1, p. 507, nr 40; Fonds Français XVI, dl 1, p. 179; 
Robert-Dumesnil 1835-1871, dl 8, nr 76; Kusenberg 1931, p. 162, R.D. 76 en Levron 
1941, nr 189.
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34 | René Boyvin naar Giovanni Battista Rosso, Bacchanale 
met kinderen, gravure, 101 x 530 mm. Amsterdam, Rijksmu-
seum, RP-P-OB-42.332





na 1588). Rosso was één van de grondleggers van de zogenaamde School van 
Fontainebleau en betrokken bij de decoratie van het gelijknamige paleis van de 
Franse koning Frans I. Boyvin behoorde tot de prentmakers die aan dit hof ver-
bonden waren.132 Hij maakte veel mythologische en religieuze taferelen en een 
groot aantal ornamentprenten, als voorbeeld voor goudsmeden en juweliers.133

   Nicolaes de Clerck verwierf ook een koperplaat van de Antwerpse graveur 
Nicolaes de Bruyn (1571-1656), het Landschap met Mozes en de dochters van Jetro 
(Exodus 2). [5 35] De prent werd gemaakt naar het ontwerp van Hans Bol 
(1534-1593).134 Het is een vroege prent (155 x 215 mm) in het oeuvre van De 
Bruyn en het betreft één van zijn eerste landschappen. Omstreeks 1600 speci-
aliseerde De Bruyn zich in grote, panoramische, landschappen als decor voor 
bijbelse en mythologische scènes. Het Landschap met Mozes en de dochters van Je-
tro werd eerder uitgegeven door Assuerus van Londerseel (1572-1635), de oudere 
broer van Johannes van Londerseel (1578-1624/25) met wie De Clerck in 1614-
1615 samenwerkte voor het Vogelvluchtperspectief van Den Haag.135 Assuerus was 
werkzaam in Antwerpen, Amsterdam (1594-1599) en Rotterdam (1599-1633) en 
publiceerde De Bruyns prenten vanaf 1592 tot omstreeks 1600.136 De plaat voor 
dit landschap met Mozes heeft De Clerck vermoedelijk van Assuerus overge-
nomen, mogelijk samen met de plaat van De Bruyns landschap Mozes bij de kud-
de van Jetro, zijn schoenen uittrekkend (Exodus 3). [5 36] Het onderwerp, de afme-
tingen en de bijschriften van beide prenten wekken de suggestie dat de prenten 
als set waren bedoeld. Dat kan ook de reden zijn geweest dat de uitgeversnaam 
van Assuerus van Londerseel - en later die van Nicolaes de Clerck - alleen op de 
eerste van de twee prenten wordt genoemd.137

Landschapsetsen van Jacob Saverij
Nicolaes de Bruyn graveerde landschappen met bijbelse of mythologische scè-
nes. Anders zijn de zes landschapsetsen die Nicolaes de Clerck uitgaf van de 
uit Kortrijk afkomstige schilder en tekenaar Jacques of Jacob Saverij (ca. 1566-
1603). Jacob was de oudere broer en leermeester van de meer bekende schilder 
Roelant Saverij (1578-1639). Zelf was hij in de jaren 1580-1584 in de leer geweest 
bij de schilder en tekenaar Hans Bol in Antwerpen. Daarna vertrok hij naar 
Haarlem en vanaf 1591 was hij werkzaam in Amsterdam. In april 1603 stierf hij 
als slachtoffer van de pest.138 Saverij maakte al omstreeks 1600 etsen naar eigen 

132  Over de School van Fontainebleau zie Jenkins 2017.
133  Over Boyvin zie Robert-Dumesnil 1835-1871, dl 8, pp 11-16; Kusenberg 1931, pp 
157-158; Levron 1941 en Fonds Français XVI, dl 1, p. 166.
134  New Hollstein Dutch, N. de Bruyn, nr 24 en New Hollstein Dutch, H. Bol, 
nr 17.
135  Zie hoofdstuk 5.4.
136  New Hollstein Dutch, N. de Bruyn, pp xx-xxii, xxv.
137  New Hollstein Dutch, N. de Bruyn, nr 25 en New Hollstein Dutch, H. Bol, 
nr 18.
138  Over Jacob Saverij zie J.A. Spicer in Dictionary of Art 1996, dl 27, pp 884-885; 
Briels 1997, pp 376-377; Luijten e.a. 1993, p. 315; Groenendijk 2008, p. 666; Kotková 
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35 | Nicolaes de Bruyn naar Hans Bol, Landschap met Mo-
zes en de dochters van Jetro, gravure, 155 x 215 mm. Keulen, 
Wallraf-Richartz-Museum, inv. nr 5440

36 | Nicolaes de Bruyn, Mozes bij de kudde van Jetro, zijn 
schoenen uittrekkend, gravure, 155 x 215 mm. Braunschweig, 
Herzog Anton Ulrich-Museum, NdBruyn WB 3.69





werk, in plaats van tekeningen om door anderen in plaat te laten brengen.139 Er 
is een klein oeuvre van dertien eigenhandige etsen bekend, waarvan acht land-
schappen.140 Van zes prenten wist De Clerck de platen te verwerven, mogelijk 
rechtstreeks van de kunstenaar.141 De Clerck publiceerde de prenten als serie. 
Hij nummerde de prenten van één tot en met zes en liet zijn uitgeversnaam op 
de eerste prent graveren.142 [5 37,38,39] De zes etsen van Saverij zijn met een 
afmeting van circa 93 x 122 mm nog kleiner dan de landschappen die De Clerck 
publiceerde naar ontwerp van Jacques de Gheyn II.
   Met de etsnaald kon de kunstenaar een ander effect bereiken dan met de 
burijn. Het spikkelen, de korte streepjes en de enigszins nerveuze lijnen van 
de etsen van Saverij geven de landschappen spontaniteit. De ets was zeer 
geschikt om de vormen van de natuur en het licht van de atmosfeer in prent 
te vangen, maar zoals eerder in dit hoofdstuk was het gebruik van de ets-
techniek voor landschappen nog uitzonderlijk in de eerste jaren van de ze-
ventiende eeuw.143 Bij de geïdealiseerde landschappen van Saverij neemt het 
menselijke element een bescheiden plaats in. Bouwwerken liggen verscholen 
in zijn landschappen. De mensen zijn figuurtjes in een door de natuur gedo-
mineerde wereld. Ze zijn pretentieloos, alsof ze toevallig in het betreffende 
landschap aanwezig waren.

6.3.1 Haarlemse koperplaten
Nicolaes de Clerck verwierf ook de koperplaat van het Laatste Avondmaal van de 
Haarlemse schilder en prentontwerper Maarten van Heemskerck (1498-1574) 
en verzorgde nog vóór 1608 een heruitgave van deze prent.144 De gravure (293 x 
416 mm) is gemaakt naar een nauwkeurig uitgewerkte, spiegelbeeldige tekening 
van Van Heemskerck, gedateerd 1551.145 De tekening en de prent verbeelden het 
evangelie van Johannes (13: 21-26). Christus, aan tafel met zijn discipelen, stopt 

2010 en Bauer 2012, pp 20-23.
139  Freedberg 1980, pp 24-25.
140  Hollstein Dutch, J. Saverij, pp 200-207, nrs 1-13.
141  Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris H.J. van der Ceel: toegang 161, inv. 
1639, 5 sept. 1624[2]: ‘twaelff lantschappen […] ses van Saverij’. Vergelijk de twee 
landschapsetsen van Jacob Saverij die in of voor 1602 door Hendrick Hondius werden 
uitgegeven; Hollstein Dutch, nrs 6-7 en Orenstein 1996, p. 207, nrs 542-543.
142  Hollstein Dutch, J. Saverij, nrs 8-13.
143  Freedberg 1980 en Bakker & Leeflang 1993.
144  Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627, 
17 juni 1626: ‘Den L[aatste] Avontmael van Heemskerck’. In de boedelinventaris 
van Joannes van Doetecum de Jongere  staan ‘Vijf ende vijftich Avontmaels van De 
Clerck’; Rotterdam, SA: Weeskamer 1444-1852: toegang 16, inv. 383, 23 jan. 1608 en 
New Hollstein Dutch, Van Doetecum, dl 1, p. xliv. Zie hierover ook hoofdstuk 7.2.1.
145  New Hollstein Dutch, M. van Heemskerck, nr 375 en Bulletin Rijksmuseum 1981, 
afb. 30, pp 33-34, 50. De tekening wordt bewaard in het Prado in Madrid (inv. 973). 
Voor een reproductie van de tekening zie Jaffé 1965, p. 26, pl. 19b, 20 of Grosshans 
1980, afb. 194.
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37,38,39 | Jacob Saverij, (a) Landschap met reizigers op een 
steile rots, (b) Landschap met een boom, rechts twee boeren bij 
een herberg, (c) Landschap met reizende soldaten, ets, ca. 93 x 
122 mm, nrs 1, 3 en 6 uit de serie Landschappen. Amster-
dam, Rijksmuseum, RP-P-OB-12.620, RP-P-OB-12.623 en 
RP-P-OB-12.626





Judas een stuk brood in de mond ten teken van diens op handen zijnde verraad. 
Johannes ligt op de schoot van Christus. Van Heemskerck maakte meer dan 
zeshonderd ontwerpen voor prenten. Die werden in plaat gebracht door onder 
meer Cornelis Bos (1506/10-1555) en Dirck Volkertsz Coornhert (1522-1590). 
Wie het Laatste Avondmaal graveerde, is echter onbekend. Van Heemskerck gaf 
de prent mogelijk eerst in eigen beheer uit.146 Dat het Laatste Avondmaal ook 
door De Clerck werd uitgegeven blijkt uit een latere staat van de prent met 
de uitgeversnaam van Hendrick Hondius waarop de naam van De Clerck nog 
zichtbaar is. [5 40] Hoe de koperplaat van de prent in handen kwam van De 
Clerck is niet te zeggen, maar relatief veel platen die Nicolaes verwierf werden 
vervaardigd in Haarlem, in de omgeving van de graveur en uitgever Hendrick 
Goltzius. Ze kwamen voort uit diens school.

Jan Saenredam en Lucas van Leyden
Zo verwierf Nicolaes de Clerck de koperplaat voor de Dochters van Israël loven 
David (280 x 191 mm), gegraveerd door Jan Saenredam in het jaar 1600.147 [5 41] 
Saenredam (1565-1607) was een leerling van Goltzius, al vervolgde hij zijn oplei-
ding volgens het Schilder-boeck van Karel van Mander bij Jacques de Gheyn II in 
Amsterdam. Na 1591 keerde hij terug naar Assendelft, waar hij in zijn jeugd bij 
zijn oom had gewoond. Als zelfstandige prentmaker leverde hij werk aan Golt-
zius, maar publiceerde hij ook prenten onder zijn eigen naam.148 De Dochters van 
Israël loven David toont de bijbelse David die een vreugdevol en muzikaal onthaal 
krijgt van de vrouwen van Israël (1 Samuel 18: 6-7). David laat hen zijn zwaard 
zien met het hoofd van de Filistijnse reus Goliat. De prent werd gemaakt naar 
een ontwerp van Lucas van Leyden (1494-1533) dat Saenredam kende van een 
glaspaneel in het bezit van Goltzius.149 Goltzius had grote bewondering voor 
het werk van Lucas van Leyden en hij was niet de enige. Er werden portretten 
van de kunstenaar verspreid, zijn werk werd verzameld en gekopieerd en zijn 
stijl geïmiteerd. Naarmate de prenten van Lucas van Leyden populairder en 
schaarser werden, nam de vraag naar nauwkeurige kopieën van zijn werk toe. 
Voor originele afdrukken van zijn prenten legden verzamelaars exorbitant hoge 

146  Over Van Heemskerck en zijn ontwerpen voor prenten zie Veldman 1977; 
Veldman 1986 en New Hollstein.
147  Hollstein Dutch, J. Saenredam, nr 11 en New Hollstein Dutch, naar L. van 
Leyden, p. 253, nr 1.
148  Over Saenredam zie Schwartz & Bok 1990, pp 16-27; Luijten e.a. 1993, pp 
314-315; Filedt Kok 1993, p. 195; New Hollstein Dutch, H. Goltzius, p. lxv en New 
Hollstein Dutch, J. de Gheyn, p. xxix.
149  Van Mander 1604, fol. 2D6r over Lucas van Leyden: ‘Men siet oock van zijn 
dinghen hier en daer op glas, […]. Onder ander is by Goltzio, wien zijn wercken 
lief zijn, een stucxken op glas, van den vrouwen dans, David te gemoet comende, dat 
wonder fraey is ghehandelt, en comt oock in print seer wel ghesneden door Jan van 
Sanredam.’ Vergelijk het glaspaneel van omstreeks 1510-1530, nu in de Pinacoteca 
della Bibliotheca Ambrosiana in Milaan. Over het glaspaneel en de prent van 
Saenredam zie Husband 1995, nr 56.

noch alle soorten van constprenten

40 | Anoniem naar Maarten van Heemskerck, Laatste 
Avondmaal, gravure, 293 x 416 mm, latere staat waarop de 
uitgeversnaam van Nicolaes de Clerck nog zichtbaar is. 
Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, L 1975/7

41 | Jan Saenredam naar Lucas van Leyden, Dochters van 
Israël loven David, gravure, 280 x 191 mm. Amsterdam, 
Rijksmuseum, RP-P-OB-10.663





bedragen op tafel. De graveur-uitgever Hendrick Hondius in Den Haag zou in 
1644 een kopie maken van een zeldzame prent van Lucas van Leyden bekend 
als de ‘Uilenspiegel’ met het onderschrift: ‘Dees eerste vorm is wech, men vinter 
geen voor ons, want een papiere druck, gelt vyftich ducatons’.150 Eén dukaat 
was in deze jaren zo’n 4,5 gulden waard.151 Tegen deze achtergrond moet ook 
de prent van Jan Saenredam worden begrepen en de interesse van Nicolaes de 
Clerck voor de koperplaat van Saenredam.152 De prent van Saenredam werd 
zelf overigens vele malen gekopieerd.153 [5 42]
   Het is niet duidelijk of de Dochters van Israël loven David in opdracht van 
Goltzius werd gemaakt om door hem of zijn stiefzoon Jacob Matham te wor-
den uitgegeven of dat de prent op eigen initiatief van Saenredam werd ver-
vaardigd en gepubliceerd. Enerzijds reproduceerde de prent een voorstelling 
op een glasruitje in het bezit van Goltzius en verwierf De Clerck nog min-
stens één andere plaat van Matham. Anderzijds ontbreekt op deze prent een 
verwijzing naar het algemeen keizerlijk privilege dat Goltzius en vervolgens 
Matham was verleend en dat op vrijwel ieder prent wordt vermeld die van-
af 1595 door hen werd uitgegeven.154 De Clerck zou de plaat ook direct van 
Saenredam verworven kunnen hebben. Nicolaes en Jan kenden elkaar van de 
grote ‘caerte’ met de stamboom van Nassau en de wapenfeiten van Maurits. 
De Clerck was één van de uitgevers van de ‘caerte’. Saenredam graveerde voor 
de ‘caerte’ de prent met het portret van Maurits van Nassau.155

Nicolaes Jansz Clock en Karel van Mander

150  Over de grote belangstelling voor Lucas van Leyden zie onder andere 
Orenstein, Leeflang e.a. 1993, p. 181; Cornelis & Filedt Kok 1998, m.n. pp 32-46 en 
Silver 2006, pp 411-422. Voor de prent van Hondius zie New Hollstein Dutch, H. 
Hondius, nr 35.
151  Dronsberg 1830, p. 451.
152  Saenredam maakte meer prenten naar ontwerp van Lucas van Leyden; 
Hollstein Dutch, nrs 18 en 20.
153  Hollstein noemt zes kopieën: een anonieme kopie, drie anonieme prenten 
uitgegeven bij respectievelijk Pieter de Jode (1573-1634), Pierre Firens (ca. 1580-
1638) en Christoffel van Sichem (ca. 1546-1624?) en twee prenten gemaakt door 
Pieter Perret (1555-1639) en Pieter Serwouters (1586-1657). Daarnaast maakte de 
Engelsman David Des Granges (1611-1671) op zestienjarige leeftijd een kopie (256 
x 186 cm); zie Griffiths 1998, nr 35. Er bestaat ook een anonieme spiegelbeeldige 
kopie (280 x 185 mm) met een Duits onderschrift in twee kolommen: ‘Hier trägt…
Königs Krön zu tragen’ (geveild in Wenen, Dorotheum, 4 nov. 2010, lot 29). Een 
andere anonieme spiegelbeeldige kopie (122 x 65 mm) werd gebruikt als frontispice 
bij de psalmberijming van Antonius Deutekom, Het boeck der psalmen, voor het eerst 
verschenen in Utrecht in 1657.
154  Over het keizerlijk privilege van Goltzius en Matham zie Filedt Kok 1993, 
p. 187 (Goltzius) en p. 195 (Matham); New Hollstein Dutch, H. Goltzius, p. lxii en 
New Hollstein Dutch, J. Matham, pp xxxiii, xxxviii.
155  Zie hoofdstuk 5.2.2.
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42 | Anoniem naar Jan Saenredam, Dochters van Israël loven 
David, ets en gravure, frontispice in Het boeck der psalmen, 
1657. Den Haag, KB, KW 2 A 2





Nicolaes de Clerck kreeg ook de koperplaat in handen van de Boerenkermis (261 
x 396 mm), gegraveerd door Nicolaes Jansz Clock in 1593 naar een tekening van 
Karel van Mander, gedateerd 1592.156 [5 43] Van Mander (1548-1606) was schil-
der, prentontwerper en dichter in Haarlem en vriend van Goltzius.157 Over Ni-
colaes Jansz Clock (ca. 1576-ca. 1602) is weinig bekend, maar afgaande op zijn 
prenten was hij werkzaam in Haarlem tussen 1589 en 1602. Mede vanwege zijn 
graveertechniek wordt aangenomen dat Clock een leerling was van Goltzius. 
In de tweede helft van de jaren negentig was hij ook actief als prentuitgever.158 
Vanwege het ontbreken van een uitgeversnaam blijft de ontstaansgeschiedenis 
van de Boerenkermis verder onduidelijk.159

   Op de ontwerptekening van de Boerenkermis had Karel van Mander een Ne-
derlands onderschrift geschreven: Siet hier de boeren, in haer mayesteyt coen 

156  Hollstein Dutch, N.J. Clock, nr 11; Hollstein Dutch, K. van Mander, nr 55 en 
New Hollstein Dutch, K. van Mander, nr 118. Voor de ontwerptekening zie New 
Hollstein Dutch, K. van Mander, appendix 2, nr 29. Voor de koperplaat in het bezit 
van De Clerck zie Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, 
inv. 1627, 17 juni 1626: ‘den plaet van een boere kermis’.
157  Over Karel van Mander zie New Hollstein Dutch, K. van Mander, pp xv-lxii.
158  Over Clock zie Hollstein Dutch, N.J. Clock, p. 172 en New Hollstein Dutch, 
K. van Mander, p. xix.
159  Nicolaes Jansz Clock graveerde vijf prenten naar het ontwerp van Karel van 
Mander. Op geen van deze prenten stond een uitgeversnaam; New Hollstein Dutch, 
K. van Mander, nrs 50, 118, 142, 143, 144. Mogelijk gaf Van Mander de prenten 
in eerste instantie in eigen beheer uit. Het is niet duidelijk in hoeverre Goltzius 
betrokken was bij de publicatie van de ontwerpen van Van Mander. Goltzius heeft - 
voor zover we weten - onder zijn naam geen inventies van Van Mander uitgegeven; 
zie hierover Filedt Kok 1993, pp 181, 204, noot 59 en New Hollstein Dutch, K. van 
Mander, pp xviii-xix.
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43 | Nicolaes Clock naar Karel van Mander, Boerenkermis, 
gravure, 261 x 396 mm, weliswaar in een eerdere staat zon-
der de uitgeversnaam van Nicolaes de Clerck. Amsterdam, 
Rijksmuseum, RP-P-1900-A-22032





// De kermis vieren met gieten en gapen // Sij houden wel vele van goet be-
scheyt doen // Maer weynich bescheyt canmen daer betrapen // Deen singht 
dander springht de derde wil slapen // Of den papegaei schieten, voor slech-
ten buyt // Daer de verkens commen de pijlen rapen // Dan compt het noch 
dicwijls op een vechten uyt.160 Op de prent zelf werd echter een onderschrift in 
het Latijn gegraveerd, geschreven door de dichter Franco Estius (1544-ca. 1594). 
Deze dichter schreef ook versregels voor prenten van Hendrick Goltzius. Zijn 
tekst onder de Boerenkermis beschrijft de drinkende, vrijende, dansende, zin-
gende, brakende en vechtende mensen die in de voorstelling te zien zijn. Estius 
refereert daarbij aan allerlei figuren uit de klassieke komedie en de pastorale 
poëzie. Zijn tekst was dan ook bedoeld voor een intellectueel humanistisch 
publiek.161 Misschien zijn er afdrukken van de Boerenkermis geweest waarbij de 
Nederlandse versregels die Karel van Mander onder zijn tekening schreef in 
boekdruk onder de prent zijn gedrukt. Al zijn mij geen exemplaren bekend, er 
zijn wel andere prenten naar ontwerp van Van Mander uitgegeven met een ge-
graveerde Latijnse tekst van Estius en een Nederlandse tekst van Van Mander 
in boekdruk.162

   De ‘boerenkermis’ en andere Bruegeliaanse boerenscènes waren populair in 
de prent- en schilderkunst van de zestiende en het begin van de zeventiende 
eeuw.163 De prent die De Clerck uitgaf was komisch bedoeld maar had ook een 
boodschap met betrekking tot de moraal. Het onderschrift van Estius veroor-
deelt de boeren en hun kermis niet expliciet, maar er worden wel allerlei zonden 
afgebeeld, zoals lust, gulzigheid en woede. De rijke vrouw en heer op de prent 

160  Zie WNT (Online). Gapen: de mond wijd open doen van de dorst. Bescheid 
doen: antwoord geven, hier een dronk beantwoorden. Betrapen: krijgen. Papegaai 
schieten: het spel waarbij een (houten) vogel van een hoge paal of boom moet 
worden geschoten, hier als seksuele metafoor. Pijlen: grote hopen, hier ‘braaksel’.
161  Deze tekst luidt in vertaling: Ziet, hoe de kinderen van het land feestvieren. 
Na het drinken geeft Thymele de ene kus na de andere aan Mopsus; Chromis, 
Mnasylus en Aegle dansen en zingen, en het braaksel van veel feestvierders is een 
feestmaal voor de varkens. Spoedig zal men de doedelzak bespelen. De ellendige 
Irus maakt zich klaar voor een vechtpartij. Traso, die vele kruiken heeft geleegd, 
trompettert het vreselijke geluid dat hij hoorde in de strijd. Voor de Latijnse tekst 
en een Engelse vertaling zie New Hollstein Dutch, K. van Mander, appendix 1, nr 
118. Thymele was een danser (Martialis en Juvenalis), Mopsus een verliefde herder 
(Vergilius), Chromis en Mnasylus waren jonge saters (Vergilius), Aagle was de 
mooiste van de Naiaden en de moeder van de drie Gratiën (Vergilius), Irus was 
de kwaadaardige bedelaar in de Odyssee (Homerus), Thraso de opschepperige 
soldaat in een komedie van Terentius. De namen geven de personen op de prent een 
ironische en negatieve karakterisering. Zie hierover ook Raupp 1981, pp 88-91, nr 23.
162  Vergelijk New Hollstein, K. van Mander, pp xxvi, xlvi en nrs 95-100, 106-107.
163  Over Bruegel, het thema van de boerenkermis en de navolging van de prenten 
van Bruegel zie onder meer Orenstein 2001 en Van der Coelen & Lammertse 2015, 
pp 201-233, 235-257.
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lijken als toeschouwers het gedrag van de boeren af te keuren.164

Gillis van Breen, Nicolaes Braeu en Jacob Matham
Uit dezelfde Haarlemse omgeving verwierf Nicolaes de Clerck de koperplaat 
van het Musicerend paar gegraveerd door Gillis van Breen (werkzaam ca. 1595-ca. 
1622) naar ontwerp van Cornelis IJsbrantsz Kussens (overl. 1618).165 [5 44] De 
voorstelling van een rijk geklede man en vrouw die samen muziek maken is - zo 
blijkt in het onderschrift - bedoeld als een metafoor voor echtelijke harmonie 
en als beeld voor de hiërarchische verhouding tussen man en vrouw. De man 
speelt op een luit en de vrouw op een vedel. De Nederlandse tekst luidt daarbij: 
‘Als groove snaer int huijs meest ghelden des mans woort moet // Soo t’wijff 
dan daer op past gehoorsaem, tmaeckt accoort soet’. De Latijnse versregels met 
dezelfde strekking werden geschreven door de humanist en dichter Theodoor 
Schrevelius (1572-1653). Schrevelius werd in 1609 benoemd tot rector van de 
Latijnse school in Haarlem.166

     Nicolaes de Clerck verwierf eveneens zes koperplaten gegraveerd door Nico-
laes Braeu: drie klassieke sculpturen en drie deugden.167 Braeu was een assistent 
in de werkplaats van Hendrick Goltzius in de jaren na 1590 en ten minste vanaf 
1594. Daarna werkte hij voor Goltzius’ stiefzoon Jacob Matham (1571-1631) die 
aan het einde van de zestiende eeuw diens bedrijf overnam. Braeu graveerde 
naar ontwerp van Van Mander, Goltzius en Matham.168

   De drie klassieke sculpturen zijn verkleinde kopieën (ca. 265 x 185 mm) van 
de beroemde Hercules en Telephos, Apollo Belvedere en Hercules Farnese van Hen-
drick Goltzius.169 [5 45,46,47] De oorspronkelijk prenten (ca. 405 x 295 mm) 
maakte Goltzius nadat hij in 1590-1591 in Italië - betrekkelijk laat in zijn carrière 
- de overblijfselen van de Klassieke Oudheid en andere beroemde kunstwer-
ken had aanschouwd. Van een vermoedelijk geplande serie beeldhouwwerken 

164  Zie voor de interpretatie van boerenscènes onder andere de artikelen van 
Svetlana Alpers en Hessel Miedema in Simiolus 6 (1972-1973), 8 (1975-1976), 9 (1977) 
en 10 (1978-1979). De prent naar Van Mander wordt besproken in Alpers 1975-1976, 
pp 121-126.
165  Over Gillis van Breen en de relatie met Goltzius zie Spicer 1991 en New 
Hollstein Dutch, H. Goltzius, p. lvi.
166  Zie over deze prent De Jongh 1986, p. 41; Kockelberg 1994, nr 55 en De 
Jongh & Luijten 1997, nr 12. Eddy de Jongh vermeldt in 1997 een tweede staat met de 
uitgeversnaam van Nicolaes Clock. Het betreft hier echter de uitgave met de naam van 
Nicolaes de Clerck.
167  Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627, 
17 juni 1626: ‘drye antycque’. De Drie Deugden van Braeu worden niet herkenbaar 
beschreven in de notariële akte van 1626, maar vermoedelijk gaan ze schuil onder één 
van de twee kavels met drie niet nader omschreven platen.
168  Over Nicolaes Braeu zie Spicer 1991, pp 275-280; New Hollstein Dutch, K. 
van Mander, pp xxxiii-iv en New Hollstein Dutch, H. Goltzius, p. lvi. Nicolaes Braeu 
werd lang verward met Gillis van Breen.
169  Hollstein Dutch, Breen/Braeu, nrs 15-17; New Hollstein Dutch, H. Goltzius, 
nrs 378-380 copies a.
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44 | Gillis van Breen naar Cornelis Kussens, Musicerend 
paar, gravure, 259 x 191 mm. Oxford, Ashmolean Museum, 
WA1863.9260 





naar zijn in Italië gemaakte tekeningen werden slechts drie prenten gegraveerd, 
omstreeks 1592. Mogelijk was het Goltzius’ stiefzoon Jacob Matham die deze 
prenten voor het eerst uitgaf. Ze verschenen vermoedelijk in 1617, het jaar waar-
in Goltzius overleed.170 Matham publiceerde mogelijk ook de ongedateerde ver-
kleinde kopieën van Braeu, voordat De Clerck de platen verwierf.171

   De drie deugden - Geloof, Hoop en Liefde (Fides, Spes, Caritas) - graveerde 
Nicolaes Braeu naar ontwerp van Jacob Matham. [5 48] Matham kan ook de 
eerste uitgave van de drie prenten hebben verzorgd.172 De personificaties van 
Geloof, Hoop en Liefde (ca. 232 x 132 mm) zijn gevat als sculpturen in een nis 
en laten zich met antieke beelden vergelijken. Geloof is een vrouw met een 
kruisbeeld en een miskelk in haar handen. Hoop draagt een anker en heeft 
haar ogen ten hemel opgeslagen. Liefde is een moeder met kinderen. In de bo-
venhoeken van elke prent graveerde Braeu twee schilden met versterkende sym-
bolen. De prent met de personificatie van de Liefde bijvoorbeeld toont op het 
linker schild Christus aan het kruis, de Zoon die zich opofferde voor de zonden 
van de mens. Op het rechter schild voedt een pelikaan zijn jongen met zijn 
eigen bloed. De weergave van personificaties als sculpturen in niches gaat te-
rug op zestiende-eeuwse Italiaanse prenten.173 Dichter in tijd en plaats doen de 
Drie Deugden denken aan prenten van Goltzius. Omstreeks 1580-1582 maakte 
Goltzius een eerste serie van zeven deugden in niches. Na zijn Italië-reis liet hij 
Matham zeven ondeugden en zeven deugden naar zijn ontwerp graveren. De 
laatste serie werd in 1593 afgemaakt door Jan Saenredam, omdat Matham naar 
Italië vertrok. De Drie Deugden naar ontwerp van Matham, in prent gebracht 
door Braeu aan het begin van Mathams carrière als prentuitgever omstreeks 

170  Over de prenten van Goltzius zie Leeflang & Luijten 2003, pp 118-119, 132-136 
en New Hollstein Dutch, H. Goltzius, p. lxii en nrs 378-380. De Haarlemse uitgever 
Harman Adolfsz - wiens naam staat op de drie prenten van Goltzius - zou niet de 
eerste uitgever zijn van de prenten. Matham gaf meer prenten van Goltzius uit die 
tijdens de carrière van Goltzius om één of andere reden ongepubliceerd bleven. Voor 
Matham als eerste uitgever van de prenten pleit ook de vermelding van het keizerlijk 
privilege op alle drie de gravures en de Latijnse versregels van de dichter Theodorus 
Schrevelius (1572-1653) in de ondermarge van de prenten. Schrevelius schreef 
versregels bij prenten van Goltzius en Matham vanaf 1598. In 1617 publiceerde 
Matham ook een portret van Goltzius met versregels van Schrevelius; New Hollstein 
Dutch, J. Matham, nr 241.
171  New Hollstein Dutch, H. Goltzius, pp lxii, lxxx, noot 110. Hoewel op de vroegst 
bekende afdrukken van de klassieke sculpturen van Braeu de uitgeversnaam van De 
Clerck staat, lijkt zijn naam een andere te vervangen.
172  Hollstein Dutch, Breen/Braeu, nrs 39-41 en New Hollstein Dutch, J. Matham, 
nrs 372-374. Van de eerste prent in de serie (Geloof) wordt een ontwerptekening 
bewaard in München, Graphische Sammlung. Zie daarvoor New Hollstein Dutch, J. 
Matham, D 5.
173  Vergelijk bijvoorbeeld de prenten van Marcantonio Raimondi (ca. 1480-
1527/34) naar Rafaël: Apollo, Minerva, muzen en andere vrouwen (Bartsch 263-278) 
en de zeven deugden (Bartsch 386-392).
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45,46,47  | Nicolaes Braeu naar Hendrick Goltzius, (a) 
Hercules en Telephos, (b) Apollo Belvedere en (c) Hercules 
Farnese, gravure, ca. 260 x 185 mm. Oxford, Ashmolean 
Museum, WA1863.9256-9258
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1599-1600, zijn navolgingen van de ontwerpen van Goltzius.174

   De koperplaten van de Drie klassieke sculpturen en de Drie Deugden van Nico-
laes Braeu verwierf Nicolaes de Clerck vermoedelijk van Jacob Matham. Van 
Matham kwam ook de plaat van Christus aan de geselpaal (293 x 217 mm) die de 
Haarlemse graveur in 1612 maakte naar een schilderij van de Vlaamse schilder 
Denys Calvaert (1540-1619).175 [5 49] In de ondermarge van deze prent staan 
vier Latijnse versregels van de dichter die ook de Latijnse tekst voor het Musi-
cerend paar van Gillis van Breen schreef, Theodorus Schrevelius. Op de prent 
van Matham is Christus afgebeeld na zijn geseling.176 De prent sluit aan - qua 

174  New Hollstein Dutch, H. Goltzius, p. l en nrs 112-118; New Hollstein 
Dutch, J. Matham, pp xxix, xxxvi-xxxvii en nrs 145-149, 150-156 en Hollstein 
Dutch, J. Saenredam, nrs 44-46. Vergelijk ook de reeks goden van circa 1592 van 
Hendrick Goltzius naar Polidoro da Caravaggio (1499-1543); New Hollstein 
Dutch, H. Goltzius, nrs 315-322. Ook Nicolaes Braeu graveerde in 1598, samen 
met Cornelis Drebbel (1572-1633) en naar het ontwerp van Karel van Mander, een 
serie van twintig goden in niches; Hollstein Dutch, Breen/Braeu, nrs 18-37 en New 
Hollstein Dutch, K. van Mander, p. xxxiii en nrs 122-141.
175  New Hollstein Dutch, J. Matham, nr 38; Delft, SA: Oud Notarieel Archief, 
notaris H.J. van der Ceel: toegang 161, inv. 1639, 5 sept. 1624[2]: ‘Christus aende 
pylaer van Matham’.
176  De versregels luiden in vertaling: Alles al geleden, behalve het schandelijke 
kruis, // wrede dingen, ketens, zwepen, doorns, verwondingen, // Ach wat voor 
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thema, uitvoering en afmetingen - bij de aan Jacques de Gheyn II toegeschreven 
en door De Clerck uitgegeven Ecce homo. Matham gaf Christus aan de geselpaal 
eerst zelf uit, maar de plaat is nog tijdens zijn leven in Delft terechtgekomen.

De eigenhandige etsen van Gerrit Pietersz
Nicolaes de Clerck drukte ook minstens één van de zes etsen van Gerrit Pie-
tersz (1566-vóór 1610). Deze kunstenaar werd geboren in Amsterdam, maar stu-
deerde van circa 1588 tot 1590 bij de Haarlemse schilder Cornelis van Haarlem 
(1562-1638) en zou daarna voor drie of vier jaar zelfstandig in Haarlem hebben 
gewerkt. Vervolgens woonde hij enkele jaren in Antwerpen en reisde hij naar 
Rome. In 1599/1600 was hij terug in Amsterdam en was hij de leermeester van 
Pieter Lastman (1583-1633).177 Gerrit Pietersz was één van de eerste schilders in 
de Noordelijke Nederlanden die ook etsen maakte. Er zijn van hem zes prenten 
bekend.178 Vijf van de zes prenten zijn gedateerd 1593. Ze werden vervaardigd in 
Haarlem, kort voor het vertrek van de kunstenaar naar Antwerpen. De prenten 
hebben een religieus thema. Het gaat om Johannes de Doper (281 x 251 mm), pre-
dikend op een rots te midden van een schare luisteraars met op de achtergrond 
de doop van Christus, de Heilige Familie met de appel (200 x 231 mm), de Rust 
tijdens de vlucht naar Egypte (244 x 266 mm) [5 50], de drie goddelijke deugden 
Liefde met Geloof en Hoop (256 x 187 mm), St. Caecilia, het orgel bespelend (205 x 
141 mm) [5 51] en de devotionele St. Magdalena voor Christus aan het Kruis (314 x 
206 mm).179 De prenten hebben een bijzonder karakter. Het zijn ongedwongen 
uitgevoerde etsen, stilistisch verwant, maar in uitvoering ver verwijderd van de 
gravures van Goltzius en zijn kring.180

   Afdrukken van de originele bladen van Gerrit Pietersz zijn zeldzaam. Alleen 
Johannes de Doper is bekend in een staat met de naam van Nicolaes de Clerck 
als uitgever. [5 52] De Clerck kan de koperplaat hebben verworven toen Gerrit 
Pietersz naar Antwerpen vertrok rond 1594/95, maar ook na de dood van de 
kunstenaar. De Clerck heeft de plaat ook weer verkocht. Er bestaat namelijk 

man staat daar, naakt, gehavend, ellendig! // Hij wordt onschuldig veroordeeld: een 
groter offer dan het Lam.
177  Over Gerrit Pietersz zie Van Mander 1604, fol. 2O5v; Van Thiel 1987; Luijten 
e.a. 1993, p. 313 en C. Schuckman in Dictionary of Art 1996, dl 24, pp 777-778. Gerrit 
overleed vóór 1610: de tekst onder zijn portret in de serie Pictorum Aliquot Celebrium 
Praecipuae Germaniae Inferioris Effigies van 1610 is gesteld in de verleden tijd; Orenstein 
1996, p. 181, nr 153; New Hollstein Dutch, S. Frisius, nr 173.
178  Het oeuvre van Gerrit Pietersz is in 1987 vastgesteld op twaalf schilderijen, 
acht tekeningen, zes etsen en vier gravures naar zijn ontwerp. De gravures werden 
gegraveerd door Theodoor en Cornelis Galle. Zijn eerste gedateerde werk is van 1592, 
zijn laatste werk van 1608; zie Van Thiel 1987, p. 367.
179  Voor deze etsen zie Hollstein Dutch, G. Pietersz, nrs 1-6.
180  Het werk van Gerrit Pietersz doet denken aan de drie etsen van 
Bartholomeus Spranger (1546-1611) van rond 1589; zie Luijten e.a. 1993, pp 380-382, 
nrs 37-39 en Schapelhouman 2008, pp 177-178. Voor de drie etsen van Spranger zie 
Hollstein Dutch, B. Spranger, nrs 1-3.
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49 | Jacob Matham naar Denys Calvaert, Christus aan de 
geselpaal, gravure, 293 x 217 mm. Amsterdam, Rijksmuse-
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50 | Gerrit Pietersz, Rust tijdens de weg naar Egypte, ets, 244 
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een latere staat van de prent met de uitgeversnaam van de dichter, prentuitgever 
en boek- en prentverkoper Jan Jansz Starter. Starter publiceerde de prent van 
Gerrit Pietersz vermoedelijk vóór 1620. Hij was in 1612 en 1613 werkzaam in 
Amsterdam en Leiden en vanaf 1614 in Leeuwarden. In Friesland ging zijn be-
drijf ten onder en vanaf 1620 was Starter voornamelijk een brooddichter. Vanaf 
1625 was hij geschiedschrijver in dienst van de graaf van Mansfelt en leverde hij 
oorlogsnieuws aan Broer Jansz in Amsterdam. Hij overleed in september 1626 
tijdens een veldtocht in Hongarije.181 In de notariële documenten van 1624 en 
1626 waarin koperplaten uit de boedel van De Clerck worden genoemd, is de 
plaat van Johannes de Doper niet te vinden.
   Nadere bestudering van de eigenhandige etsen van Gerrit Pietersz leert 
ons dat in ieder geval vijf van de zes prenten door Starter werden uitgegeven. 
Afgezien van Johannes de Doper zijn er van deze etsen geen eerdere staten met 
een andere uitgeversnaam bekend, meestal wel afdrukken van een eerdere 
staat zonder de naam van een uitgever.182 Er zijn twee mogelijkheden. De eer-
ste mogelijkheid is dat de platen van Gerrit Pietersz verspreid raakten en dat 
Starter de platen van verschillende uitgevers heeft verworven en weer bijeen-
gebracht. Dan heeft hij mogelijk alleen Johannes de Doper van De Clerck over-
genomen.183 De tweede optie is dat de koperplaten als set bijeen zijn gebleven 
en dat Starter alle platen in één keer wist te verwerven. Dit zou betekenen 
dat De Clerck ook de andere platen van Gerrit Pietersz had. Mogelijk zag De 
Clerck de prenten van Gerrit Pietersz als een samenhangende groep en pu-
bliceerde hij ze als serie, voorzien van een uitgeversnaam op de eerste prent.184

6.4 Er was meer…
De notariële documenten die werden opgesteld vanwege de verkoop en veiling 
van de koperplaten van Nicolaes de Clerck in 1624 en 1626 laten zien dat De 
Clerck nog andere prenten in zijn fonds had dan de tot nu beschreven gravures 
en etsen. Nog niet alle genoemde platen zijn aan de hand van de overgelever-

181  Over Starter zie Brouwer 1940; Buitendijk 1952; Kleerkooper 1903, pp 49-
65 en Van Bork & Verkruijsse 1985, p. 543. Voor andere prenten die Starter uitgaf 
zie Hollstein Dutch, P. Feddes van Harlingen, nrs 7, 43-95; Hollstein Dutch, N. 
Geelkercken, nrs 1 en 16; Hollstein Dutch, G.A. Gouw, nr 4; Hollstein Dutch, naar J. 
Matham, nr 15; Hollstein Dutch, J. Saenredam, nr 20 kopie en Hollstein Dutch, W. 
van Swanenburgh, nrs 41 en 47. Starter schreef ook teksten bij prenten en meerdere 
van zijn dichtwerken zijn geïllustreerd.
182  Hollstein Dutch, G. Pietersz, nrs 1 staat III, 2 staat I, 3 staat II, 4 staat II en 5 
staat II. Alleen van prent nummer 6 is geen staat bekend met de naam van Starter of 
een andere uitgever.
183  Een aanwijzing voor deze mogelijkheid zou kunnen zijn dat Starter zijn naam 
op vier prenten binnen het beeldvlak liet plaatsen als ‘Joannes Starterus’, terwijl zijn 
naam op de prent met Johannes de Doper in de ondermarge staat als ‘Joannes Star’.
184  De naam van Starter op de Heilige Familie met de appel lijkt een andere naam te 
vervangen. Onder de ‘s’ van de voornaam is de stok van een andere letter zichtbaar; 
zie Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-OB-24.510.
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de prenten geïdentificeerd. Vaak ontbreekt er bij de beschrijving van deze platen 
belangrijke informatie over het onderwerp of de kunstenaar. In andere gevallen 
wordt een mogelijke identificatie niet bevestigd omdat er van de betreffende prent 
geen afdrukken bekend zijn met de uitgeversnaam van Nicolaes de Clerck, zoals 
bij de Spaanse Armada van Bartholomeus Dolendo met versregels van Hugo de 
Groot die in paragraaf 5.2.5 ter sprake kwam of de anonieme tiengebodenprent 
van paragraaf 6.2.2 waarvan een afdruk bestaat met de uitgeversnaam van de in 
Den Haag werkzame Broer Jansz. 
   Ook van de ‘vijf sinnen op twee bladen’ - genoemd in de notariële akte van 
1624 - zijn nog geen afdrukken teruggevonden met de naam van Nicolaes de 
Clerck als uitgever. De vijf zintuigen werden op prenten op verschillende wijzen 
verbeeld. In eerste instantie waren het vrouwelijke personificaties voorzien van 
attributen die hun betekenis aanduidden en dus verwezen naar horen, zien, 
voelen, ruiken en proeven. Aan het einde van de zestiende en in de loop van de 
zeventiende eeuw werden deze traditionele personificaties vervangen door gen-
re-achtige scènes, voorstellingen ontleend aan het dagelijks leven met eigentijds 
geklede figuren.185 De zintuigen verschenen in series van vijf prenten, of zes 
inclusief titelpagina. Daarnaast zijn er prenten uitgegeven waarop twee of alle 
vijf de zintuigen samen op één blad zijn afgebeeld, zoals bij een zinnentrap of 
een ‘vrolijk gezelschap’.186 De prent met de vijf zintuigen in het fonds van Nico-
laes de Clerck werd volgens de beschrijving in 1624 gedrukt op twee bladen. Ik 
ken slechts één anonieme ets (315 x 845 mm) die aan deze beschrijving voldoet. 
Deze prent toont vijf klassieke personificaties met attributen in een landschap, 
van links naar rechts Voelen, Luisteren, Proeven, Zien en Ruiken. [553] De 
personificaties zijn gekopieerd naar een serie van vijf prenten gegraveerd door 
Adriaen Collaert (ca. 1560-1618) naar ontwerp van Maarten de Vos (1532-1603). 
Ook de vijf regels tekst in het Latijn onder de voorstelling, die betrekking heb-
ben op de dieren die bij de personificaties zijn afgebeeld, zijn overgenomen van 
Collaert.187 Op de anonieme prent worden de zintuigen ook gecombineerd met 
de geschiedenis van Adam en Eva. Momenten uit hun verhaal zijn weergegeven 

185  Voor de ontwikkeling van de traditionele personificatie naar genre-achtige 
voorstellingen en voorbeelden van de vijf zintuigen zie Veldman 1993, pp 307-314; 
Veldman 1994, m.n. pp 66-69 en Veldman 2001a, pp 224-226.
186  Voor voorbeelden van een zinnentrap zie Van der Waals 2006, p. 135, nrs 
198-199. Jacob Matham graveerde in 1588 naar ontwerp van Hendrick Goltzius een 
vijf zintuigen op één blad; New Hollstein Dutch, J. Matham, nr 349; Veldman 1993, 
p. 310 en Sluijter 1993, pp 342-343. Johannes van Londerseel kopieerde een reeks 
personificaties en plaatste hen in een doorlopend landschap met op de achtergrond 
vijf scènes uit het leven van Christus; zie Van der Waals 2006, pp 164-165, afb. 13. 
Voor andere voorbeelden van de vijf zintuigen op één blad zie New Hollstein Dutch, 
Antonius II Wierix, nr 2002; New Hollstein Dutch, Adriaen Collaert nr 1397; 
Hollstein Dutch, Cornelis Galle, p. 72, nr 309 en Hollstein Dutch, C. de Passe, nr 
640.
187  Hollstein Dutch, M. de Vos, nrs 1496-1500 en New Hollstein Dutch, A. 
Collaert, nrs 1372-1376. 
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in het landschap op de achtergrond. Van rechts naar links zijn dat de schepping 
van Eva, Adam en Eva bij de boom der kennis van goed en kwaad, de zondeval, 
de schaamte van Adam en Eva en de verdrijving van beiden uit het paradijs.188 
Onder elk van de vijf tekstregels in het Latijn staan drie Nederlandse bijbelci-
taten die een religieuze uitleg aan de vijf zintuigen geven. 
   Van de Vijf Zintuigen op twee bladen bestaat een afdruk met de uitgeversnaam 
van de Amsterdamse graveur Pieter van der Keere (1571-ca. 1641) en een latere 
staat met de naam van Claes Jansz Visscher (1587-1652).189 Is deze prent ook 
door De Clerck uitgegeven of was er nog een andere prent met de vijf zintuigen 
op twee bladen in omloop?190  

188  Vergelijk hiervoor de Vijf Zintuigen van Nicolaes de Bruyn naar Maarten de 
Vos in Hollstein Dutch, M. de Vos, nrs 1486-1490 en New Hollstein Dutch, N. de 
Bruyn, nrs 297-301.
189  Voor een exemplaar met de naam van Pieter van der Keere zie Parijs, 
Bibliothèque Nationale: Te-1-folio. Ik dank Vanessa Selbach voor de informatie over 
deze prent. Voor een afdruk met de uitgeversnaam van Visscher zie Kopenhagen, 
Statens Museum for Kunst - National Gallery of Denmark, Royal Collection of 
Graphic Art: GB 1029-1030. Met dank aan Claes Kofoed Christensen.
190  Vergelijk in dit verband ook de inventaris van Joannes van Doetecum de 
Jongere opgesteld in januari 1608. Daarin staan ‘twee platen van de vijff zinnen’; 
Rotterdam, SA: Weeskamer 1444-1852: toegang 16, inv. 383, 23 jan. 1608 en New 
Hollstein Dutch, Van Doetecum, dl 1, p xli. In de boedelinventaris van Pieter van 
der Keere van 1623 worden tweehonderd afdrukken genoemd van een ‘vyff sinnen 
2 fol. à 6 st’; Amsterdam, SA: Oud Notarieel Archief, notaris P. Carelsz: toegang 
5075, inv. 713, 16 juni 1623 en Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916, p. 1207. Ook 
Rombout van den Hoeye had in 1662 volgens zijn inventaris ‘vijff zinnen twee platen’ 
ter waarde van 5 gulden in zijn bezit; Amsterdam, SA: toegang 5075, inv. 1970A, 
2 dec. 1662 en Van der Waals 2006, bijlage 1, p. 200, 1e kolom. Ging het steeds om 
andere koperplaten of gingen de platen van Joannes Van Doetecum de Jongere (1608) 
en Pieter van der Keere (vóór 1623) - via Nicolaes en Sara de Clerck (1624) - naar 
Claes Jansz Visscher en Rombout van der Hoeye (1662)? Van der Keere en Nicolaes 
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Andere onbekende prenten
Er zijn meer prenten in het fonds van De Clerck niet teruggevonden. We kun-
nen slechts proberen ons een voorstelling te maken van de betreffende prenten 
op basis van de gegevens in de notariële documenten van 1624 en 1626. Bij de 
‘vyer plaetiens sijnde switsers’ zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om een serie 
met militaire figuren van de Zwitserse garde of Zwitserse landsknechten.191 
Bij de ‘gouverneurs bestaende in achtyen plaetiens’ ging het vermoedelijk om 
een serie portretten van de landsheren, landvoogden en stadhouders van de 
Nederlanden.192 Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het portretten uit 
hoofdstuk 4 betreft.193 Hetzelfde geldt voor de ‘tronie’ die in juni 1626 door de 
erfgenamen van De Clerck aan Claes Jansz Visscher werd verkocht, mogelijk 
samen met de plaat voor het drukken van het portret van de Delftse predikant 
Arnoldus Cornelisz.
   Gezien de koperplaat beschreven als ‘blompot’ had Nicolaes de Clerck ook 
een bloemstilleven in zijn fonds. Dit genre kende in de zeventiende eeuw een 
brede verspreiding in schilderij en prent. De bloemstukken zullen ingekleurd 
een mooie wanddecoratie zijn geweest, maar juist daardoor zijn niet veel van 
deze prenten bewaard gebleven.194 De genoemde ‘keucken’ heeft mogelijk be-
trekking op een keukenstuk, een prent waarop allerlei eten is uitgestald, meestal 
in combinatie met één of meer mensen die het eten bereiden. Niet zelden moet 
bij deze prenten de voorstelling op de voorgrond worden gezien in het licht van 
een (bijbels) tafereel op de achtergrond.195

de Clerck kenden elkaar. Van der Keere had prenten van De Clerck in zijn winkel 
liggen; zie hoofdstuk 4.8 en hoofdstuk 7.2.1. In hoofdstuk 8.3 komt naar voren dat 
meer platen van de Clerck via zijn dochter in handen kwamen van Visscher.
191  Overigens waren er ook tulpen met de naam ‘Switsers’; Schama 2008, p. 361.
192  De ‘gouverneurs’ waren de personen ‘die sedert de regering van Filips II de 
regering van de Nederlanden van weerszijden hadden gevoerd’ (Resolutiën a, dl 
14, p. 622, 26 maart 1608). Vergelijk de prenten van de gouverneurs te paard bij de 
Nieuwe ende waerachtighe beschrijvinghe der Zeventien Nederlanden uitgegeven in 1608 
door Willem Jansz Blaeu; Vander Heijden 1998, dl 1, kaart 63, pp 302-308. Vergelijk 
ook de portretten op de Leo Belgicus van Joannes van Doetecum van 1598; New 
Hollstein Dutch, van Doetecum, nr 1007. Voor een serie van zestien gouverneurs van 
Christoffel en Karel van Sichem zie Hollstein Dutch, C. van Sichem I, nrs 52-62 en 
idem, K. van Sichem, nrs 6-10.
193  De kavels met de koperplaten van de portretten uit hoofdstuk 4 worden in 
de veilinglijst van 1626 na elkaar genoemd. De achttien ‘gouverneurs’ staan daar los 
van. De gemiddelde prijs per plaat is anders en de platen worden bovendien gekocht 
door Broer Jansz in Den Haag, niet door Johannes Janssonius en Broer Jansz in 
Amsterdam; zie hoofdstuk 8.5.1 en 8.5.2.
194  Over bloemstillevens zie Van der Waals 2006, pp 149-151 en Luijten e.a. 1993, 
pp 606-607, nrs 278-279.
195  Zie voor geschilderde keukenstukken Luijten e.a. 1993, pp 93-94 en pp 603-
604, nrs 274-275, maar ook Lammertse 2015. Voor voorbeelden in de prentkunst zie 
Hollstein Dutch, A. van Lier, nr 1; New Hollstein Dutch, J. Matham, nrs 160-162; 
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   Op de veiling van De Clercks koperplaten in juni 1626 gingen ook ‘een ma-
rienbeelt’ en ‘een groetenis’ onder de hamer. De eerste was vast een devote af-
beelding van Maria. De term ‘groetenis’ refereert aan de begroetingswoorden 
van de aartsengel Gabriël uitgesproken bij de Annunciatie of de woorden van 
Elisabet, de nicht van Maria, bij de Visitatie.196 De begroeting van de engel en 
de bezegeningswoorden van Elisabet vormen - aangevuld met een uit de kerke-
lijke traditie voortkomend slot - het Weesgegroet (Ave Maria).
   Nicolaes de Clerck had ook twaalf koperplaten behorende bij een ‘bordu-
erbouck’. Het waren platen voor ornamentprenten die als voorbeeld of mo-
del dienden voor borduurwerk. Er waren ornamentprenten in omloop voor 
verschillende takken van kunstnijverheid. Ze werden als voorbeeld gebruikt 
door onder meer plateelbakkers, goud- en zilversmeden en glasgraveerders. 
Van één van de borduurwerkers in Delft, Franchois van Ruymelaer, is bekend 
dat hij prenten in zijn bezit had. De borduurwerkers in Delft hoorden net als 
schilders, boekverkopers en prentuitgevers bij het Sint-Lucasgilde. Het mees-
terboek van het gilde, dat de periode van 1613 tot 1649 beslaat, maakt melding 
van zestien borduurwerkers. Zes van hen waren al meester vóór 1613.197 Ook 
vrouwen in de middenklasse en bovenklasse decoreerden textiel voor kleding 
en stoffering van het interieur. Door het intensieve gebruik van de gegraveerde 
modellen zijn complete borduurboeken erg zeldzaam. De prenten raakten be-
schadigd wanneer ze als sjablonen werden gebruikt.198

   In de notariële documenten van 1624 aangaande de koperplaten van Nicolaes 
de Clerck gaf de notaris een enkele keer de naam van de ontwerper of graveur 
van de betreffende plaat. De ‘twee platen by Davit Vinckeboons’ en één of meer 
platen met de ‘schepen van Vroom’ zijn nog niet geïdentificeerd. David Vinck-
boons (1576-ca.1632) woonde het grootste deel van zijn leven in Amsterdam. 
Hij was een succesvolle schilder, tekenaar en graveur in de traditie van Pieter 
Bruegel en maakte in diens stijl landschappen, boerenscènes en voorstellingen 
van bedelaars.199 Met Vroom werd vermoedelijk de in Haarlem geboren Hen-
drick Cornelisz Vroom (1566-1640) bedoeld. Hij was een schilder van stadsge-
zichten, maar vooral van zeestukken en schepen.200 Er zijn allerlei prenten van 

Hollstein Dutch, J. Sadeler, nrs 199-200 en Hollstein Dutch, D. Vinckboons, nr 18. 
Er bestonden ook prenten van de ‘Vette en de Magere keuken’. Dan ging het echter 
om pendanten. Zie bijvoorbeeld New Hollstein Dutch, Van Doetecum, nrs 852-853.
196  ‘Groetenissen’ zijn in meer prent- en koperplaatlijsten van uitgevers terug te 
vinden. Men spreekt over ‘groetenisse (van) Maria’ of ‘Maria groetenis’, specifieker 
over ‘Engelse groet’ of ‘Engels groetenisse aan Maria’, ofwel de ‘groetenis van de Engel 
aen Maria’, maar ook over ‘groetenis Elisabeth’, ‘Elisabeth groetenisse’ en ‘groetenisse 
Maria en Elisabeth’. Zie voor deze voorbeelden Van der Waals 2006, vanaf p. 197 en 
ook Veldman 2001a, pp 450-451, nrs 91, 104 en p. 460, nr 144.
197  Montias 1982, pp 228-229 en De Bodt 1981, p. 156.
198  Voor ornamentprenten en borduurboeken zie Lotz 1963 en Speelberg 2015.
199  Over Vinckboons zie Luijten e.a. 1993, pp 322-323 en Orenstein 2001, m.n. pp 
75-80. Zie ook Hollstein Dutch, D. Vinckboons.
200  Over Vroom zie Luijten e.a. 1993, pp 324-325 en Hollstein Dutch, Vroom. Of 
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en naar Vinckboons en Vroom bekend, maar de prenten die De Clerck uitgaf, 
zijn nog niet gevonden.
   In het notariële document van 1626 zijn heel wat koperplaten nauwelijks om-
schreven: ‘ses cleyne platiens’ ter waarde van 22 stuivers; ‘elff slechte plaetgens’ van 3 
gulden en 10 stuivers, et cetera. Achter één van de twee kavels met drie onbeschre-
ven platen die de in Den Haag werkzame Hendrik Hondius kocht ging moge-
lijk de hierboven beschreven Drie Deugden van Nicolaes Braeu schuil. Een andere 
kavel met meer dan 120 onbeschreven platen had betrekking op de portretten uit 
hoofdstuk 4. Van de overige 29 onbeschreven platen van De Clerck is behalve de 
koper niets bekend. Eén van de platen die op de veiling van 1626 werd verkocht, 
was overigens nog niet gegraveerd (‘een copere plaet ongesneden’).201

6.5 Nicolaes de Clerck binnen het prentbedrijf
Dit hoofdstuk heeft laten zien dat Nicolaes de Clerck niet alleen portretten 
en politiek getinte prenten uitgaf, maar ook allerlei soorten ‘constprenten’. 
Een belangrijke groep prenten waren de gravures naar ontwerp van Jacques 
de Gheyn II en de etsen gemaakt door diens zoon Jacques de Gheyn III. Het 
aanbod aan onderwerpen in het fonds van De Clerck was gevarieerd. Er wa-
ren allerlei soorten bijbelse prenten, mythologische, klassieke en allegorische 
voorstellingen, humoristische scènes ontleend aan het leven van alledag, maar 
ook landschappen en ornamentprenten. De onderschriften van de prenten 
waren meestal in het Latijn gesteld. De versregels van bijvoorbeeld de Zeven 
wijzen van Griekenland van Jacques de Gheyn III en de Boerenkermis naar het 
ontwerp van Karel van Mander beoogden ook inhoudelijk een intellectueel, 
klassiek geschoold publiek. De Latijnse teksten waren voor veel mensen niet 
te begrijpen, alleen voor een kleine groep kenners. De teksten gaven de pren-
ten vooral status. Met Nederlandse versregels onder de voorstelling - gegra-
veerd of in boekdruk - waren de prenten geschikt voor een breder publiek.

Kwantiteit en kwaliteit
Nicolaes de Clerck was in de Republiek een vooraanstaande prentuitgever, 
niet qua omvang van zijn fonds, maar wel wat betreft de kwaliteit. De notariële 
documenten van 1624 en 1626 over de verkoop en veiling van de koperplaten 
van Nicolaes de Clerck maken melding van circa 450 platen. Het overgrote 
deel - circa 380 platen - werd gebruikt voor het drukken van boekillustraties. 
Ter vergelijking, de inventaris die in 1601 naar aanleiding van het overlijden 
van de weduwe van de Antwerpse graveur en prentuitgever Hieronymus Cock 
(1518-1570) werd gemaakt, beschrijft circa 1600 koperplaten. De uitgever Phi-
lips Galle (1537-1612) heeft tussen 1563 en 1606 ruim 2500 prenten uitgegeven. 
Dat is een indrukwekkend aantal omdat Galle bijna geen platen van andere 

werd in 1624 toch de zoon van Hendrick Cornelisz Vroom bedoeld, Cornelis Vroom 
(1591-1661)?
201  Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627, 17 
juni 1626.
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uitgevers in zijn bezit had.202 De in dit hoofdstuk vaker genoemde graveur en 
uitgever Hendrick Goltzius gaf tussen 1582 en 1600 zo’n 430 prenten uit, de 
meeste werden gemaakt naar zijn eigen ontwerp en een aanzienlijk deel werd 
door hem zelf gesneden. De uitgever Hendrick Hondius publiceerde tijdens 
zijn leven zo’n duizend prenten waarvan een derde door hemzelf was gegra-
veerd, een derde in zijn opdracht was gemaakt en een derde werd gedrukt van 
platen die hij had verworven. Het fonds van Claes Jansz Visscher was groter 
met circa tweeduizend prenten: de helft vervaardigd in zijn werkplaats en de 
andere helft gedrukt van bestaande koperplaten.203 Cornelis Claesz in Amster-
dam was, net als Nicolaes de Clerck, geen graveur. Vrijwel zijn gehele aanbod 
aan ‘const’ bestond uit prenten die eerder door anderen waren gepubliceerd. De 
vierhonderd kavels in zijn Const ende caert-register van 1609 die geen betrekking 
hebben op kaarten betreffen de koperplaten van meer dan 1700 prenten.204 He-
lemaal eerlijk is deze vergelijking met het fonds van Nicolaes de Clerck niet. De 
genoemde uitgevers waren bijvoorbeeld veel langer werkzaam dan De Clerck. 
Er waren wel degelijk prentuitgevers met een kleiner fonds, maar naar hen is 
niet zoveel onderzoek gedaan.
   De omvang van De Clercks fonds is beter te vergelijken met die van de in 
Haarlem werkzame uitgever Jan Pietersz Berendrecht (1590-1645). Ook Be-
rendrecht was geen graveur. Hij handelde in prenten, boeken en schilderijen 
vanaf circa 1615. Berendrecht had een gespecialiseerd fonds van circa 150 pren-
ten dat zich kenmerkte door een hoog artistiek karakter. Hij legde zich toe op 
het uitgeven van kleine etsen, het kleinschalig werk van artistiek vernieuwende 
jonge kunstenaars, zoals Esaias van de Velde (1587-1630), Willem Buytewech 
(1591/92-1624) en Rembrandt (1607-1669).205 
   De ‘constprenten’ in het fonds van Nicolaes de Clerck waren een mengeling 
van meer traditionele uitgaven en prestigieuze en vernieuwende publicaties. 
Enerzijds waren er bijvoorbeeld de klassieke personificaties. De Drie Deugden 
en de Vijf Zintuigen maakten gebruik van een traditionele beeldtaal. Anderzijds 
publiceerde De Clerck indrukwekkende bladen zoals de Voorbereiding voor een 
heksensabbat en de bijzondere gravure van de Boogschutter en de melkmeid. De 
Landschappen van De Gheyn II waren vernieuwend. Verhoudingsgewijs gaf De 
Clerck best wat eigenhandige en eigenzinnige prenten uit. Etsen naar eigen 
inventie waren aan het begin van de zeventiende eeuw nog een uitzondering. 
Naast het werk van Jacques de Gheyn III had De Clerck in zijn fonds één of 
meer originele etsen van de schilders Gerrit Pietersz en Jacob Saverij.

Van de meeste prenten in het fonds van De Clerck weten we niet wanneer 
zij voor het eerst door De Clerck werden gedrukt en uitgegeven. Vast staat 

202  Sellink 1997, p. 11.
203  Orenstein, Leeflang e.a. 1993, pp 177, 185, 189. Volgens Van der Coelen 1998a, 
p. 194 is het aantal van tweeduizend prenten voor Visscher te laag en is er geen 
rekening gehouden met zijn bijbelse prentboeken.
204  Orenstein, Leeflang e.a. 1993, p. 171 en Van der Coelen 1998a, p. 207.
205  Wyckoff 1998, m.n. pp 139-191 en Orenstein 1993, p. 36.
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wel dat de Delftenaar gedurende zijn gehele carrière prenten publiceerde. De 
Clerck combineerde zijn werk als prentuitgever met dat als boekuitgever. Het 
gaat dus niet om verschillende fasen in zijn carrière waarin hij eerst boekuitge-
ver en vervolgens prentuitgever was of andersom. Geschiedboeken met portret-
ten en ‘portretboeken’, politieke prenten, kunstprenten: we kunnen concluderen 
dat het bedrijf van Nicolaes de Clerck werd gebouwd op meerdere pijlers.
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