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7 : ‘hy begeert te vercoopen’

nicolaes de clerck was niet alleen een uitgever van boeken en prenten.
Hij was eveneens boekbinder en boek- en prentverkoper. De Clerck was als
binder werkzaam geweest in het bedrijf van Cornelis Jansz Vennecool en zal
dat werk hebben voortgezet nadat hij voor zichzelf begon als boekverkoper.
Bij zijn overlijden in 1623 was De Clerck nog steeds de ‘bouckebinder inde Hypolitusbuyrt’.1 De Clercks activiteiten als binder zijn echter niet geregistreerd.
De beschikbare gegevens over zijn werkzaamheden als verkoper zijn eveneens
schaars. Toch is het aannemelijk dat De Clerck een minstens even grote boeken prentverkoper was als een boek- en prentuitgever. Dit hoofdstuk gaat over wat
we wel weten over zijn winkel en verkoop, over zijn leveranciers en afzetkanalen,
het beoogde en daadwerkelijke publiek van zijn uitgaven en over eventuele andere (neven)activiteiten. Zo inventariseerde en taxeerde De Clerck in december
1618 de boeken van een collega, de boekbinder, boekverkoper en kunsthandelaar
Adryaen Claesz Vrijenbergh. Er moest een inventaris van zijn boedel worden
gemaakt na het overlijden van zijn eerste vrouw. Nicolaes de Clerck noteerde
18 boeken in folio met een waarde van 68 gulden, 20 boeken in kwarto met een
waarde van 14 gulden, 252 boeken in octavo met een waarde van 76 gulden en 31
boeken in 24° met een totale waarde van slechts 3 gulden. Daarnaast had Vrijenbergh 10 gulden aan kleine perkamenten boekjes, 90 gulden aan ongebonden
goed en 10 gulden aan ‘oude boucken’. Verder taxeerde De Clerck zijn papier en
‘rommeling’ op 6 gulden, een ‘legende met figuren’ op 10 gulden en de aanwezige
gereedschappen voor het boekbinden op 20 gulden.2
7.1 Een kraam op hoogtijdagen
Delft was in 1622 met circa 22.750 inwoners de vijfde stad van de provincies
Holland en Zeeland.3 De afstand tussen Delft en Leiden was circa 20 kilometer, Rotterdam lag op circa 15 kilometer en het regeringscentrum in Den
Haag op circa 10 kilometer. De Clerck had zijn winkel aan huis. Hij begon als
zelfstandig ondernemer in de Papenstraat, een steeg tussen de Choorstraat en
de Voldersgracht, en was de laatste tien jaar van zijn leven gevestigd in de Hippolytusbuurt, een straat aan de westzijde van de Nieuwe Delft tussen de Oude
Kerk en de Nieuwstraat. De Clercks woning in de Hippolytusbuurt had een
pothuis.4 Oorspronkelijk werd in een dergelijke uit- of aanbouw voor of naast
1 Delft, SA: DTB, inv. 37, 26 sept. 1623 NK.
2 Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 932. Vrijenbergh had zich op 31 maart
1615 geregistreerd als boekbinder bij het Sint-Lucasgilde in Delft. Zie Den Haag,
KB: KW 75 C 6: Meesterboek van het Sint-Lucasgilde in Delft, Ledenlijst, fol. 11r, nr
25 en Register van nieuwe meesters, 31 maart 1615.
3 Israel 2001, p. 362, tabel 12.
4 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Consentboeken: toegang 1, inv. 650-1,
fol. 60v, 11 mei 1601.
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het huis regenwater opgevangen, zodat men via het souterrain in het ‘puthuis’
water kon putten. In de loop der tijd veranderden de functie en vormgeving van
de aanbouwen. Vergroot kon een pothuis ook dienen als werkplaats of opslag.
Afgaande op overgeleverde boedelinventarissen van boekverkopers was de winkel gesitueerd in het voorhuis. De winkel van De Clerck zal in familieverband
zijn gerund, met bijvoorbeeld de vrouw des huizes of één van beide dochters
achter de toonbank. Vrijwel alle ondernemingen in de vroegmoderne periode
waren familiebedrijven.5 Naast de winkel had Nicolaes de Clerck op hoogtijdagen een vaste plaats op het stadhuis in Delft en op het Binnenhof in Den Haag.
Voor die dagen had De Clerck vermoedelijk enkele reiskisten en een of meer
marktkramen om zijn handelswaar mee te kunnen nemen en uit te stallen.6
7.1.1 Op het Binnenhof in Den Haag
Den Haag had in 1622 circa 15.750 inwoners.7 Dat waren minder inwoners dan
Delft, maar als bestuurscentrum van de Republiek met alle regenten, ambtenaren en juristen, ambassadeurs en diplomaten en door de aanwezigheid van
het stadhouderlijk hof en - vanaf 1621 - de hofhouding van Frederik V en diens
vrouw Elisabeth, nam de stad een uitzonderlijke positie in. De inwoners van
Den Haag waren relatief welgesteld en koopkrachtig.8
Op 5 september 1608 werd in het memoriaalboek van de Grafelijkheidsrekenkamer opgetekend dat Nicolaes de Clerck voortaan tijdens kermistijd en op andere hoogtijdagen een plaats in de Witte Galerij op het Binnenhof mocht bezetten
om zijn boeken en prenten te verkopen.9 Dit besluit volgde op een rekest waarin
De Clerck schreef dat de betreffende plaats in de Galerij hem ‘somwylen es benomen, dat andere cramers d’selve hebben geoccupeert, ende hem daerinne vercort’.
We zouden hieruit kunnen afleiden dat De Clerck al vóór 1608 in de Galerij heeft
gestaan, maar dat er onduidelijkheid bestond of de plaats officieel aan hem was
toegewezen. Nicolaes schreef dat de plaats hem bij sommige gelegenheden was
ontnomen door of ten faveure van andere kramers. In die context zou ook de
clausule van het besluit van de Grafelijkheidsrekenkamer in het memoriaalboek
kunnen worden begrepen. Bij de honorering van het verzoek van De Clerck werd
namelijk nadrukkelijk bepaald dat wanneer De Clerck de plaats op de betref5 Hoftijzer 2001, pp 212-215; Veldman 2001a, pp 47-48; Bouwman e.a. 2008, p. 220
en Griffiths 2016, pp 147, 226.
6 Vergelijk de boekverkoper Hubrecht Brieving die volgens zijn boedelinventaris
van 1614 in het bezit was van ‘drie reijskisten’ en ‘twee marct kramen, als een cleijn
ende een groot met sijn toebehooren’; Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 742.
7 Israel 2001, p. 362, tabel 12. Er is onduidelijkheid over het aantal inwoners van
de stad. Volgens Keblusek 1997, p. 46 telde de stad in 1627 circa 18.000 mensen, een
aantal dat volgens Israel pas in 1632 werd gehaald.
8 Keblusek 1997, pp 13, 46-47, 305 en Beck/Veldhuijzen 1993, p. 12.
9 Den Haag, NA: Grafelijkheidsrekenkamer/Registers, Memorialen: toegang
3.01.27.01, inv. 41, fol. 278v, 5 sept. 1608. Zie ook Kossmann 1932, p. 67. Het Hof van
Holland en de Grafelijkheidsrekenkamer waren de formele toezichthouders van de
boekhandel op het Binnenhof; Keblusek 1997, p. 88.
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fende dagen niet daadwerkelijk bezette andere personen hun kraam en goederen
in overleg met de toezichthouders mochten neerzetten.
De Witte Galerij in kermistijd
Op het Binnenhof in Den Haag werd veel handel gedreven, met name in de
Grote Zaal met haar winkelgalerij. De advocaten van het Hof en de leden van
de regering passeerden de Zaal regelmatig op weg naar hun werk. Burgers en
bezoekers van Den Haag vergaapten zich op het Binnenhof aan allerlei hoogwaardigheidsbekleders en vernamen er het laatste nieuws.10 In de Nassauschen
lauren-crans van 1610 schreef Jan Jansz Orlers (1570-1646) dat de Zaal ‘altijt
versien is met vele ende verscheyden wel gestoffeerde cramen ofte winckelen,
met boecken van alle taelen, ende schilderijen’.11 Pieter Christiaansz Bor (15591635), rentmeester-generaal van Noord-Holland en historicus, noteerde in 1621
over het voormalige paleis van de Graven van Holland in zijn Oorspronck, begin
ende vervolgh der Nederlantsche oorlogen: ‘op ’t eerste incomen is een seer heerlijcke
groote ende magnifijcke zale [...] op welcke zale rontom nu ter tijd verscheyden
cramers voorstaen, soo met alderhande boecken, cramery van zijde werck, spiegels, messen, brillen, cammen, koockers, tantstoockers, schilderijen, gesneden
plaetwerc, ende veel meer anders, tot gerieff van de geene die het van bederff
hebben ende daer comen wandelen’.12
In 1607 zaten er vier boekverkopers op de Grote Zaal, van wie er twee met
hun handel de gehele west- en oostzijde van de ruimte innamen. In datzelfde
jaar stonden er op de Zaal zeven kramers, twee brillenmakers, twee messenmakers, één knopenmaker en één kistenmaker. In 1610 werd er een reglement voor
de handelaren opgesteld. Vier jaar later stelde de Grafelijkheidsrekenkamer een
jaarlijkse pacht in. Zo veranderde de Grote Zaal van een vrije marktplaats in
een georganiseerde winkelgalerij. Boekenveilingen werden er gehouden vanaf
1597. Het Binnenhof had een bijzondere positie in Den Haag. Het viel onder
de jurisdictie van het Hof van Holland en niet van het stadsbestuur. De handelaren hoefden zich daarom niet te houden aan de gildereglementen van de
stad. Lidmaatschap van het gilde was voor de winkeliers op het Binnenhof geen
vereiste.13
Nicolaes de Clerck had tijdens de kermis en andere hoogtijdagen van de stad
een vaste verkoopplaats ‘inde gaelderie tusschen de twee deuren vande camer
vande Heeren Staten’.14 Het ging om een plaats in de Witte Galerij, waar men
vanuit de Grote Zaal of via een buitendeur kon komen. Links van de schouw
10 Kossmann 1932, p. xx en Keblusek 1997, pp 66, 71.
11 Orlers 1610, fol. A3v. Vergelijk de Nederlandse tekst bij het Vogelvluchtperspectief
van Den Haag, beschreven in hoofdstuk 5.4: ‘Deze Sale is altydt verzien met vele ende
verscheyden wel gestoffeerde cramen of winckelen, met allerley soorten van boecken
in allerhande talen, ende oock met schilderyen’.
12 Bor 1621-1634, dl 1 (1621), boek 9, fol. 2A4r. ‘Die het van bederff hebben’: zij die
het nodig hebben (WNT: bederf I).
13 Kossmann 1932, pp xiv-xvi, 8-9, 12, 127-132, 153; Keblusek 1997, pp 34-42, 64-71, 111.
14 Den Haag, NA: Grafelijkheidsrekenkamer/Registers, Memorialen: toegang
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1 | Binnenhof in Den Haag met (1) de Grote Zaal en (2)
de Witte Galerij, aangegeven op de Plattegrond van Den
Haag van Cornelis Bos en Jurifaes van Harn (detail), 1616.
Den Haag, GA, z.gr. 0007A

2 | Anoniem naar Adriaen van de Venne, Haagse kermis,
gravure, 98 x 133 mm, in: Tafereel van de belacchende werelt,
1635, fol. A3r. Den Haag, KB, KW 28 K 13

in de Zaal was een doorgang. Men kon er via een bordes-trap naar buiten of via
een trap door de Witte Galerij naar de vertrekken van de Staten-Generaal. De
Galerij bevindt zich nu boven de Middenpoort. [5 1] In de Witte Galerij stonden
vooral kunstverkopers. Vanaf 1601 stond daar bijvoorbeeld de Haagse verluchter
en kunstverkoper Pieter Pruyster. Vanaf 1607 had De Clercks stadsgenoot, de
landmeter en plaatsnijder Floris Balthasarz van Berckenrode een vaste kraam van
8 voet (ongeveer 2,5 meter) op het bordes tussen de Grote Zaal en de Galerij.15
Tijdens de jaarmarkten in mei en september was het druk in Den Haag.
De belangrijkste jaarmarkt was de hofkermis in mei. Die duurde een week en
werd gehouden op zowel stads- als hofgrond. Op die dagen werd er van alles
georganiseerd en werd er vrij handel gedreven.16 [5 2] Ook boeken, prenten en
schilderijen waren volop te koop. De Clerck hoefde niet met andere kramers te
wedijveren om een goede plaats te bemachtigen. Met zijn vaste verkoopplek in
de Witte Galerij was hij daarvan verzekerd en was hij bovendien makkelijk te
vinden voor zijn klanten. Op welke andere hoogtijdagen - behalve de kermissen
in mei en september - De Clerck naar Den Haag ging om boeken en prenten te
verkopen, vertellen de bronnen niet.
Voor onbepaalde tijd
De ‘kermisvergunning’ van Nicolaes de Clerck was voor onbepaalde tijd. De
Clerck lijkt er tot aan zijn dood gebruik van te hebben gemaakt. Pas na zijn
overlijden in september 1623 hebben verschillende kunsthandelaren zich als
nieuwe kraamhouder aangemeld. De in Delft werkzame schilder en handelaar
Pauwels II Weyts (overl. 1629) stond vanaf 1622 twee keer per week in de Witte
Galerij om zijn schilderijen te verkopen en kreeg juist enkele maanden na De
Clercks dood toestemming om ook op de halfjaarlijkse kermis in de Galerij te
komen staan. Ook de in Delft werkzame schilder Willem Jansz Decker (na
1586-1624) en de in Haarlem woonachtige boek- en kunstverkoper Jan Pietersz
Berendrecht (1590-1645) dienden kort na het sterven van De Clerck een rekest
in voor een plaats in de Witte Galerij. Berendrecht schreef dat hij al ettelijke jaren naar de kermis kwam. Dat hij elke kermis op een andere plaats moest staan
was volgens hem niet voordelig voor zijn handel. Volgens hem was er een plaats
vacant in de Witte Galerij. Naast de kermisdagen zou hij ook graag acht of tien
dagen in de Galerij staan ‘opte groote generale vergaderingen ten hoochsten
tweemael s’jaers’. Zowel Decker als Berendrecht kregen in december 1623 toestemming om tijdens de kermissen en op een beperkt aantal andere dagen in
het jaar een kraam op te bouwen van 13 voet (ongeveer 4 meter). Net als Weyts
betaalden zij daarvoor 6 gulden per jaar.17 Over de lengte van de kraam van De
Clerck en zijn huurkosten is niets bekend.
3.01.27.01, inv. 41, fol. 278v, 5 sept. 1608.
15 Kossmann 1932, p. xx met de ‘situatieteekening’ en pp 62-69.
16 Keblusek 1997, pp 52-53.
17 Kossmann 1932, pp 67-69. Over Pauwels II Weyts zie Montias 1982, p. 207; Briels
1997, pp 406-407 en Groenendijk 2008, p. 814. Over Berendrecht op het Binnenhof zie
ook Wyckoff 1998, pp 178-180. Decker komt nog aan bod in paragraaf 7.5.3.
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7.1.2 De voorzaal van het stadhuis in Delft
Niet alleen in Den Haag, maar ook in Delft had Nicolaes de Clerck op bepaalde dagen in het jaar een vaste plaats om een kraam op te zetten. Hij huurde een
plaats op de voorzaal van het stadhuis in Delft tijdens de jaarmarkten in juni en
september. Dirck van Bleyswijck (1639-1681) schreef in 1667 in zijn Beschryvinge
der stadt Delft (1667) dat in deze wachtruimte en wandelplaats voor de burgers
van de stad ‘en alle andere die in burgemeesteren ofte schepenen-camer yetwes
hebbende te doen […] eenige koop-luyden ofte kramers, op den omme-ganck
ofte kermis ende kase-marckten voorstaen, met boecken, kaerten, schilderyen,
prenten en papier-konst’.18 Van Bleyswijck had het over het nieuwe stadhuis
dat na de brand in maart 1618 was gebouwd. Maar ook vóór 1618 werden in
de voorzaal - in kermistijd en tijdens de kaasmarkt - schilderijen, boeken en
prenten verkocht.19 Informatie over de verhuur van de voorzaal is te vinden in
de thesauriersrekeningen en ‘maanboeken’ van de stad, al zijn deze registratieboeken met hiaten overgeleverd.20
In 1590 - het jaar dat Nicolaes de Clerck voor het eerst in de archieven van
Delft wordt genoemd omdat hij zich registreerde als lidmaat van de gereformeerde kerk - werd de voorzaal van het stadhuis tijdens de markten van
Sint-Odulphus en Sint-Gillis voor 6 gulden verhuurd aan Nicolaes Liefrinck
om ‘daer inne te hangen brieven soo schilderijen als anders’.21 In Delft was
er markt en kermis in de week dat in het katholieke verleden van de stad de
Ommegang plaatsvond, een religieuze processie ter ere van Maria van Jesse.
De Ommegang was de eerste zondag na Sint-Odulphus (12 juni). De jaarmarkt werd de vrijdag daarvoor ingeluid met de grote klok van het stadhuis
en duurde acht dagen. Een tweede jaarmarkt was de Sint-Gillismarkt. Deze
vond plaats rond Sint-Gillisdag (1 september) en de kaasmarkt (de eerste
donderdag van september).22 Net als tijdens de kermissen in Den Haag kwamen op deze dagen ook kramers van buiten de stad handeldrijven. Op de
andere dagen van het jaar was dat bij gildereglement verboden.23 Nicolaes
Liefrinck was als kaartdrukker en verluchter werkzaam in Den Haag. Hij
woonde in die stad, was daar lid van het gilde, maar had ook een plaats in de
Grote Zaal op het Binnenhof.24
18 Van Bleyswijck 1667, dl 1, fol. P4v.
19 Over het stadhuis van Delft zie De Groot 1981, p. 43.
20 De maanboeken zijn informatiever dan de thesauriersrekeningen, omdat hierin
ook is opgetekend wie er borg stonden en wanneer de de huur werd betaald.
21 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Thesauriersrekeningen: toegang 1, inv.
678-30 (1590), fol. 26v. Met ‘brieven’ worden prenten of beschilderd perkament/papier
bedoeld.
22 Van Bleyswijck 1667, dl 1, fol. 4O1v; Boitet 1729, fol. 4G3v; Van Peer 1954,
paragrafen ‘De Delftse Kermis’ en ‘De laatste voorbereidingen’; Kunz 1981, p. 151 en
Verhoeven 2015, pp 44, 90-91, 167.
23 Voor het reglement van het Sint-Lucasgilde zie Montias 1982, appendix B, p.
352 en nrs 10-11.
24 Voor Liefrinck zie Kossmann 1937, pp 242-243; Briels 1997, pp 351-352 (onder
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Liefrinck huurde vaker een verkoopplaats in het stadhuis in Delft, al in de jaren
tachtig van de zestiende eeuw.25 In de thesauriersrekeningen en maanboeken van
de jaren 1592 en 1596 wordt ene ‘Nicolaes Lievensz’ genoemd als verkoper van
kaarten en schilderijen in het stadhuis, respectievelijk een kramer genaamd ‘Lijeffrinck’.26 Vermoedelijk gaat het in beide gevallen om dezelfde Nicolaes Liefrinck.
In de jaren 1602, 1605 en 1608 verhuurde het stadsbestuur van Delft de zaal in het
stadhuis in juni en september aan de verder onbekende kaartverkoper Hans Jacobs van Amsterdam.27 De huurprijs van de zaal werd in de jaren 1590 tot en met
1608 verhoogd van 6 naar 8 gulden en van 8 naar 10 gulden per jaar.

3 | Nicolaes de Clerck huurt de voorzaal in het stadhuis
van Delft, 1610. Delft, SA, Maanboeken, toegang 1, inv.
676-10, fol. 124r

De jaren 1609 tot 1627
Voor zover bekend werd de voorzaal van het stadhuis tot en met 1608 verhuurd aan handelaren van buiten de stad die voor de jaarmarkten naar Delft
kwamen.28 Vanaf 1609 stond Nicolaes de Clerck in de zaal om zijn boeken en
prenten te verkopen. Net als zijn voorgangers wordt hij steeds als enige huurder
genoemd. Hij huurde een plek in de zaal voor de markten in juni en september
in termijnen van drie jaar. In 1609, 1610 en 1611 kostte hem dat nog 10 gulden
per jaar. [5 3] Bij zijn tweede en derde termijn - voor de jaren 1612-1614 en 16151617 - was de prijs gestegen naar 12 gulden. Dat was dus twee keer zoveel als het
bedrag dat Liefrinck in 1590 betaalde. Bovendien betaalde De Clerck voor elke
termijn van drie jaar ‘rancoen’, opgeld waarmee bijkomende onkosten werden
afgekocht. Het ging in 1612 en 1615 om 12 stuivers. Dat komt neer op één twintigste deel van de te betalen huur.29 Het was voor De Clerck blijkbaar lonend
Hans Liefrinck); Keblusek 1997, pp 26-27, 71 en Groenendijk 2008, p. 492.
25 Zie Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Thesauriersrekeningen: toegang
1, inv. 678-23 (1582), fol. 21.
26 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Thesauriersrekeningen: toegang 1,
inv. 678-31 (1592-1593), tweede deel (ongefolieerd) en idem, Maanboeken: toegang 1,
inv. 676-8 (1596), fol. 103r.
27 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv.
676-9 (1602), fol. 126r; Delft, SA: Oud Rechterlijk Archief, Kamerboeken:
toegang 13, inv. 169, 22 maart 1605 en Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling),
Thesauriersrekeningen 1608: toegang 1, inv. 678-35, fol. 49v. In 1602 werd de huur van
6 gulden betaald door een vrouw wonende aan het Oosteinde in Delft. In 1605 stond
de schilder Nicolaes de Hondecoeter borg voor Hans Jacobs. Ook Hondecoeter
woonde op het Oosteinde in Delft. Zie over hem Briels 1997, pp 338-339 en
Groenendijk 2008, p. 413.
28 De thesauriersrekeningen van het jaar 1601 bleven bewaard, maar hierin staat
niets over de huur van de voorzaal in het stadhuis. De maanboeken van 1593 en 1594
en de thesauriersrekeningen van het jaar 1594 geven ook geen informatie, omdat
ze zeer onvolledig zijn overgeleverd. Van de andere tussenliggende jaren tot 1608
ontbreken de maanboeken en rekeningen in het geheel.
29 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Thesauriersrekeningen: toegang
1, inv. 678-36 (1610), fol. 61v en inv. 678-37 (1617), fol. 9v-10r. Zie ook Delft, SA:
Stadsbestuur (eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv. 676-10 (1610), fol. 124r;
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om zijn handel tijdens de jaarmarkten naar het stadhuis te verplaatsen, ook al
was zijn eigen winkel toch niet heel ver van de markt gelegen. Op de voorzaal
viel hij klaarblijkelijk meer in het oog en was er alle ruimte om zijn boeken en
prenten te etaleren, onafhankelijk van het weer. Zijn concurrenten van binnen
en buiten de stad moesten genoegen nemen met een minder prominente plaats.
Jaarmarkten waren voor handelaren winstgevende dagen. Met de opbrengst
van dergelijke dagen werden dan ook niet zelden uitstaande schulden afbetaald.30 In februari 1618 had Nicolaes de Clerck afgesproken met de weduwe van
de kramer Louis Willemsz de Somer dat hij tijdens de kermis in september de
eerste helft van de 200 gulden - inclusief rente - zou terugbetalen die hij haar
schuldig was vanwege het Tooneel der hertogen princen.31 De jaarmarkt van 1618
liep echter anders dan gepland. Op 4 maart van dat jaar werd het stadhuis door
brand verwoest. [5 4] Vermoedelijk was het haardvuur in de Weeskamer niet
goed gedoofd. Alleen de stenen toren van het gebouw bleef behouden, de rest
van het complex ging in vlammen op. Omdat de Weeskamer recht boven de
Secretarie lag, gingen er bij de brand ook veel stedelijke archivalia verloren.32
Nicolaes schreef over de brand en de wederopbouw van het stadhuis in het
tweede deel van de Oude chronijcke ende historien van Holland:33
Den 4. februario[!] deses jaers 1618 is den brant gecomen int stadthuys tot Delft,
welcken brandt soo gheweldigh is gheweest, dat die ghenoeghsaem het gheheele ghebou heeft ter neder gheleydt, niet teghenstaende allen teghenweyr: den
toren, met het seer uytnemende voorslagh (wiens gelijck men seer qualijck soude connen vinden) is behouden, genoech buyten alle hope, insonderheyt door
de neerstigheyt van eenen Vranck Diercxsz. marctschuyt-voerder. In plaets vant
afgebrande stadthuys, is weder van nieus een veel treflijcker ende heerlijcker,
vanden gront op gebout van levenden steen, volgende het gemeyn spreecwoort:
dat brant niet en verarght.

4 | Anoniem, Brand van het stadhuis in Delft op 4 maart 1618,
olieverf op paneel, 50 x 100 cm. Delft, Collectie Museum
Prinsenhof, PDS 116

Al in de week na de brand werd een commissie ingesteld die de herbouw van
het stadhuis moest voorbereiden. De opdracht ging naar de Amsterdamse
stadsbouwmeester Hendrick de Keyser. Die werkte in Delft ook aan het praalgraf van Willem van Oranje. Vanaf augustus 1620 werd het herbouwde stadhuis
stukje bij beetje weer in gebruik genomen. De ingang en de voorzaal bevonden
zich bij het nieuwe stadhuis niet meer aan de noordzijde van het gebouw, maar
aan de oostzijde, direct aan de markt.34 [5 5]
inv. 676-11 (1612), fol. 137r; inv. 676-12 (1615), fol. 71v; inv. 676-13 (1616), fol. 71r en inv.
676-14 (1617), fol. 72v.
30 K. Goudriaan in Bibliopolis 2003, §1.3.6, p. 45.
31 Zie hoofdstuk 4.5.1.
32 Van Bleyswijck 1667, dl 1, fol. P1v-P2v; De Groot 1981, p. 44 en Verhoeven 2015,
p. 310.
33 Gouthoeven 1620, dl 2, fol. z2r. Zie over dit boek hoofdstuk 3.5.1.
34 Verhoeven 2015, p. 310, 337 en De Groot 1981, p. 44.



5 | Coenraet Decker, Gezicht op het nieuwe stadhuis in Delft,
ets, 179 x 268 mm, gemaakt als onderdeel van de Kaart
Figuratief van Delft, 1678. Amsterdam, Rijksmuseum, RPP-AO-11-15
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Vanwege de brand was het stadhuis tijdelijk niet beschikbaar. De rekeningen
van de thesaurier en het maanboek van 1618 zijn niet overgeleverd, maar in 1619
staat er in het maanboek: ‘vermits t’afbranden vant stadthuys, is de voorsael dije
verhuijert was aen Niclaes de Clerck voor xij gulden sjaers, onverhuijrt’.35 In
1620 kon De Clerck wel in het stadhuis terecht, maar de huurprijs was enorm
gestegen. De Clerck moest maar liefst 20 gulden betalen.36 De prijsstijging laat
zien dat het stadhuis een gewilde standplaats was tijdens markten, maar de
verhoging in 1620 had ongetwijfeld ook te maken met de verbeterde omstandigheden. Over het jaar 1621 zijn er geen rekeningen te vinden met betrekking
tot de verhuur van de zaal op het stadhuis. In 1622 werd de zaal weer voor een
periode van drie jaar besproken. De Clerck huurde de zaal voor de jaren 16221624, opnieuw voor 20 gulden per jaar en 1 gulden aan opgeld.37 Na de dood van
Nicolaes bleven zijn vrouw en/of kinderen de voorzaal gebruiken. In januari
1624 reserveerde zijn weduwe Cathalina zelfs een nieuwe termijn van drie jaar
(1625-1627). Cathalina overleed echter in september 1624. Vermoedelijk heeft
dochter Sara deze drie jaren op het stadhuis gestaan.38
Vanaf 1628 stond de zaal op naam van Boudewijn Dircksz van Baersenburch.
Hij kreeg de huurprijs voor het eerst sinds 1605 naar beneden en ging 18 gulden
per jaar betalen. Na zijn dood in 1652 werd de huur overgenomen door zijn
zoon Claes van Baersenburch. Vader en zoon hadden zelf geen kraam in het
stadhuis, maar waren vanaf 1628 als kamerbewaarder verantwoordelijk voor het
gebruik van de zaal tijdens de jaarmarkten.39
7.2 Wederverkopers en de opbouw van een assortiment
Nicolaes de Clerck verkocht zijn handelswaar vanuit een winkel en op kramen
in Delft en Den Haag. Hij distribueerde ook naar handelaren die zijn boeken
en prenten in andere steden wilden verkopen. Omgekeerd zorgde De Clerck
met het aanbod van collega’s voor een winkelassortiment dat breder was dan
zijn eigen fonds. Een grotere sortering trok immers meer klanten. In de zestiende- en zeventiende eeuw werd een winkelassortiment voornamelijk door ruilhandel opgebouwd. Het gebruik van contant geld werd daarmee vermeden. In
de Republiek kwam de vorm van het elkaar wederzijds op rekening leveren met
eenmaal per jaar een afrekening veel voor. Eenmaal per jaar werden de schulden
35 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv. 676-15
(1619), fol. 42v.
36 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv. 676-16
(1620), fol. 74r.
37 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv. 676-18
(1622), fol. 74r; inv. 676-19 (1623), fol. 70v en inv. 676-20 (1624), fol. 68r.
38 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv. 676-20
(1624), fol. 68r; inv. 676-21 (1625), fol. 81r en inv. 676-22 (1626), fol. 86r. en inv. 676-23
(1627), fol. 88r
39 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv. 676-24
(1628) t/m 676-48 (1653) en inv. 676-49 (1654). Voor het overlijden van Boudewijn
zie Delft, SA: DTB, inv. 39, 19 aug. 1652 NK.
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en tegoeden tegen elkaar weggestreept en werd het verschil met geld of in natura uitbetaald. Een andere optie was om het winkelassortiment uit te breiden
via fonds- en magazijnveilingen van collega’s. Verder hadden handelaren vaak
ook antiquarische boeken. Die werden ingekocht op veilingen van collecties van
privépersonen zoals hoogleraren of verzamelaars.40
Over het winkelassortiment van Nicolaes de Clerck is niets bekend. Er zijn
geen inventarissen, magazijn- of veilingcatalogi van zijn bedrijf overgeleverd.
We kunnen alleen maar vermoeden dat De Clerck naast zijn eigen fonds ook
de boeken verkocht die hij voor andere uitgevers had geïllustreerd, zoals de
Historie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen van
Emanuel van Meteren verschenen bij Hillebrant Jacobsz van Wouw in 1614.41
Of - bijvoorbeeld - dat hij de boeken in zijn winkel had liggen die hij in zijn
Tooneel der keyseren ende coningen (1615), Tooneel der hertogen princen (1617) en het
Princelyck cabinet (1625) aan zijn lezers adviseerde.42 Boedelinventarissen en catalogi van De Clercks collega’s geven een fragmentarisch en onvolledig beeld
van de handel van Nicolaes en de distributie van zijn fonds, maar maken het
wel mogelijk een idee te krijgen van het netwerk waarbinnen De Clerck zich als
boek- en prentverkoper bewoog.
7.2.1 Boedelinventarissen
Nicolaes de Clerck wordt genoemd in boedelinventarissen van prentuitgevers
in Rotterdam en Amsterdam. Deze inventarissen van Johannes van Londerseel (1578-1624/25), Joannes van Doetecum de Jongere (ca. 1560-1630) en Pieter
van der Keere (1571-1646) werden opgesteld door een notaris of gerechtelijke
instelling. Ze geven een overzicht van de goederen die in de huishoudens en
bedrijven aanwezig waren en noemen ook alle schuldenaars en schuldeisers.
Johannes van Londerseel vervaardigde en publiceerde omstreeks 1614-1615 in
samenwerking met Nicolaes de Clerck het Vogelvluchtperspectief van Den Haag.43
Volgens een inventaris van 7 januari 1625, opgesteld na het overlijden van Van
40 J. Salman in Bibliopolis 2003, §2.3.6, p. 93 en Keblusek 1997, pp 80-81. Zie ook
Griffths 2016, p. 292.
41 Interessant in dat verband zijn Amsterdam, VU: XL 05106 en Dordrecht,
RA: 489-49530, twee exemplaren van de Historie der Neder-landscher […] oorlogen
ende geschiedenissen van Emanuel van Meteren verschenen bij Hillebrant Jacobsz
van Wouw in 1614, maar met extra portretten van Nicolaes de Clerck. Voor meer
informatie over deze exemplaren zie hoofdstuk 4.8.
42 De lezers werden door Nicolaes de Clerck onder andere verwezen naar
de werken van Abraham Ortelius, Gerard Mercator, Petrus Bertius, Lodewijck
Guiccardini en Jan Jansz Orlers. De Clerck adviseerde de lezers van het Tooneel van
1617 ook vele malen het Tooneel van 1615 te raadplegen; De Clerck 1617, fol. L4r, M3r,
M8r, P3v, T5r, 2C7r en 3G3r. Zie ook de verwijzing in het Princelyck cabinet naar het
Tooneel van 1617 op fol. 2v en vergelijk de wijze waarop De Clerck reclame maakte
voor zijn prenten van het praalgraf van Willem van Oranje in Gouthoeven 1620, dl 2,
fol. z4v; zie hoofdstuk 5.3.1.
43 Zie hoofdstuk 5.4.
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Londerseel, was De Clerck deze graveur en uitgever nog 36 gulden, 8 stuivers
en 9 penningen schuldig uit zake van geleverde kunst.44 De Clerck was in september 1623 overleden. Het bedrag stond al enkele jaren open, óf de rekening
op naam van Nicolaes de Clerck had betrekking op zijn weduwe en erfgenamen. Ook aan de prentmaker, -uitgever en -verkoper Joannes van Doetecum
de Jongere was De Clerck geld schuldig vanwege geleverde kunst, volgens de
inventaris opgemaakt bij de Weeskamer in Rotterdam in januari 1608.45 Het
bedrag van 47 gulden was opnieuw aanzienlijk.46 De geleverde ‘kunst’ van Van
Londerseel en Van Doetecum werd niet nader omschreven. Dat het om prenten ging, is het meest waarschijnlijk, maar koperplaten of schilderijen zijn niet
uitgesloten. De familie Van Doetecum stond in ieder geval bekend om haar
landschappen en kaarten. Johannes van Londerseel graveerde heel wat landschappen met bijbelse voorstellingen, gemaakt naar ontwerpen van onder andere David Vinckboons en Gillis de Hondecouter.47
In de boedelinventaris van Joannes van Doetecum de Jongere worden ook
allerlei prenten genoemd die Van Doetecum in zijn winkel had liggen. Uit de
lijst met prenten blijkt dat Van Doetecum niet alleen werk aan De Clerck leverde, maar dat er sprake was van een uitwisseling van prenten. Er worden
‘vijf ende vijftich avontmaels van De Clerck’ genoemd, maar ook ‘vijer schieters
vande Clerck’ en ‘twaelf Spaenschen vlooten van een vel De Clerck’. Het moet
gaan om 54 afdrukken van het Laatste Avondmaal naar ontwerp van Maarten
van Heemskerck, vier afdrukken van de Boogschutter en de melkmeid naar Jacques
de Gheyn II en twaalf exemplaren van de Spaanse Armada, mogelijk de prent
gegraveerd door Bartholomeus Dolendo.48 Van Doetecum had ook een assortiment gekleurde prenten. Bij de gekleurde prenten lag ‘een thijn geboden De
Clerck’. De Clerck had inderdaad koperplaten in zijn bezit voor het drukken

44 Rotterdam, SA: Weeskamer: toegang 16, inv. 405, 7 jan. 1625, pp 653-671;
Bredius 1915-1922, pp 1594-1598.
45 Rotterdam, SA: Weeskamer 1444-1852: toegang 16, inv. 383, 23 jan. 1608, p. 525 en
verder; New Hollstein Dutch, Van Doetecum, dl 1, pp xxxvii-xlix.
46 De kaartenmaker en kunstverkoper Frans van Tijgen uit Delft was Van
Doetecum de Jongere op dat moment 27 gulden en 4 stuivers schuldig en Hendrick
Hondius moest nog 14 gulden en 5 stuivers betalen. Alleen Pieter van der Keere had
meer schuld: 54 gulden en 10 stuivers. We moeten echter niet te veel waarde hechten
aan de onderlinge vergelijking van de geldbedragen. De hoogte van het bedrag in
de inventaris werd immers mede bepaald door het moment waarop iemand zijn
schulden voor de laatste keer had betaald.
47 New Hollstein Dutch, Van Doetecum en Hollstein Dutch, J. van Londerseel,
pp 100-102. Over Van Londerseel zie verder Bredius 1915-1922, pp 1594-1598;
Groenendijk 2008, pp 500-501 en M. Sellink in Dictionary of Art 1996, dl 19, pp 563564. Over Van Doetecum zie ook T. Riggs in Dictionary of Art 1996, dl 9, p. 64.
48 Zie hoofdstuk 5.2.5. In 1624 gebruikt de notaris dezelfde bewoordingen voor
de prent van De Gheyn II: ‘den schieter vande Gheyn’; Delft, SA: Oud Notarieel
Archief, notaris H.J. van der Ceel: toegang 161, inv. 1639, 5 sept. 1624[2].
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van tiengebodenprenten.49 Ook na 1608 leverde De Clerck - of zijn erfgenamen
- prenten aan Van Doetecum de Jongere. Nicolaes’ dochter Sara ontving in 1630
bij de afhandeling van de nalatenschap van Van Doetecum maar liefst 61 gulden
en 18 stuivers voor geleverde kunst ten gunste van de boedel van haar vader.50
De graveur en kaartuitgever Pieter van der Keere had eveneens prenten die
door Nicolaes de Clerck waren uitgegeven.51 In de lijst ongekleurde prenten in
zijn boedelinventaris van 16 juni 1623 worden ‘300 Trongien Clerck’ genoemd
ter waarde van 7 gulden en 10 stuivers, dat is 8 penningen per prent. Het is erg
aannemelijk dat het hier gaat om de portretten uit hoofdstuk 4. En zouden de ‘9
Sepultuyren van de Prins 2 fol. à 10 st.’ de prenten van het praalgraf van Willem
van Oranje zijn?52
Van de meeste handel en wandel van Nicolaes de Clerck met andere prentuitgevers en -verkopers bestaan geen papieren getuigen. Dat De Clerck voor zijn
prenten ook contacten had met prentuitgever Hendrick Hondius in Den Haag,
uitgevers Cornelis Claesz en Claes Jansz Visscher in Amsterdam en uitgever
Jacob Matham in Haarlem is aannemelijk, maar niet geregistreerd. Bij Cornelis Claesz kon De Clerck tot 1610 bijvoorbeeld afdrukken van oudere prenten
van Jacques de Gheyn II bestellen als aanvulling op zijn eigen prenten van De
Gheyn. Cornelis had veel oudere koperplaten van Jacques de Gheyn II in zijn
bezit.53 De belangstelling van De Clerck voor prenten die door Jacob Matham
werden uitgegeven, bleek al in hoofdstuk 6. Claes Jansz Visscher toonde interesse voor De Clercks beschrijving in boekdruk die was uitgegeven bij de Inname van Breda van Bartholomeus Dolendo.54 Op het enige overgeleverde exemplaar van die tekst staat in ieder geval dat deze aan Visscher in de Kalverstraat
moest worden gestuurd: ‘[den] ersamen Hr Claes Janssen Visser wonende inde
Calverstraet zenden inden Visser tot Amsterdam // Loont den brenger.’ Mogelijk werd de tekst als buitenste exemplaar van een aantal opgerolde prenten
of teksten naar Visscher vervoerd, waarbij ‘Loont den brenger’ aangaf dat de
koerier nog moest worden betaald.55
49 Zie hoofdstuk 6.2.2.
50 Rotterdam, SA: Weeskamer: toegang 16, inv. 1187. Zie ook New Hollstein
Dutch, Van Doetecum, dl 1, pp liv-lxiii. Voor Sara de Clerck pp viij, lviii en lxii,
receipt d.
51 Over Pieter van der Keere zie onder andere Van der Keere/Koeman 1966, pp
v-vii en Koeman, Schilder e.a. 2007, pp 1313-1314.
52 Amsterdam, SA: Oud Notarieel Archief, notaris P. Carelsz: toegang 5075,
inv. 713, fol. 69r. Zie ook Bredius 1888-1890b, dl 7, pp 316-321 en Kleerkooper & Van
Stockum 1914-1916, pp 1205-1208.
53 Zie het Const en caert-register van 1609 (BSC nr 2008, mf. 3293). Zie hierover ook
Orenstein, Leeflang e.a. 1993, pp 182-183 en New Hollstein Dutch, J. de Gheyn, p. xxxi.
54 Zie hoofdstuk 5.2.2.
55 De boekdruktekst wordt bewaard in de collectie van het Breda’s Museum, nu
Stedelijk Museum Breda (inv. 27). Het werd in 1997 aangekocht bij een Haarlemse
antiquaar; zie Van der Pol 1997, pp 8-9. Vergelijk ook Dozy 1888-1890, p. 7, nr 990a.
Voor een vergelijkbare tekst op de achterzijde van een prent zie Van der Waals 2006,
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7.2.2 Magazijn- en veilingcatalogi
Boeken van Nicolaes de Clerck waren onder andere te koop bij Michiel Colijn (1584-1637), boekverkoper in Amsterdam. Toen Colijn overleed werd zijn
winkelvoorraad geveild. Op de veilingdagen in maart 1638 kochten de boekverkopers Evert Cloppenburgh, Theunis Jacobsz (Lootsman) en Broer Jansz
respectievelijk ‘1 Toneel der keyseren’ voor 1 gulden en 3 stuivers, ‘2 Tonelen der
keyseren’ voor 5 gulden en 5 stuivers en een ‘Toneel der hertogen’ voor 2 gulden
en 10 stuivers.56
Boektitels van Nicolaes de Clerck worden ook genoemd in de gedrukte magazijn- en veilingcatalogi van boekverkopers.57 Volgens deze catalogi hadden De
Clercks collega’s ongebonden en gebonden exemplaren van zijn werken in hun
winkel te koop.58 De Clerck heeft deze exemplaren meestal niet zelf geleverd.
De meeste catalogi die we kennen werden opgesteld na Nicolaes’ overlijden en
meerdere boekverkopers die catalogi lieten drukken waren nog niet werkzaam
in de jaren van De Clerck. Daarbij heeft De Clerck boeken gepubliceerd in
samenwerking met anderen. De gedrukte catalogi noemen bijvoorbeeld ook
de uitgave van het Tooneel der keyseren ende coningen op naam van Jan Jansz in
Arnhem. En het is niet ondenkbaar dat er tweedehands boeken in catalogi van
boekverkopers zijn opgenomen.59 Desondanks geven de catalogi een idee van
de verspreiding van de boeken en portretten van De Clerck en laten ze zien hoe
lang zijn werken in winkels te koop waren.
De uitgaven van Nicolaes de Clerck en de werken die met zijn portretten
werden geïllustreerd, worden vooral genoemd in magazijn- en veilingcatalogi
van boekhandels opgesteld en gedrukt in de jaren 1610 tot en met 1650, als
deze catalogi ook Nederlandse titels vermelden. Na 1650 komen de werken
steeds minder voor, maar zijn er nog steeds handelaren die één of meer boeken kunnen leveren. Boeken en portretten van De Clerck werden onder andere
verkocht in de winkels van Cornelis Claesz, Hendrick Laurensz, Evert Cloppenburgh, Johannes Janssonius en Pieter Niellius in Amsterdam, maar ook bij
Govert Basson, Jan Jansz Orlers en Abraham Commelin in Leiden, Johannes
Verhoeve in Den Haag, Jan Everdsen van Doorn in Utrecht en Dirck Alberts
in Leeuwarden.
p. 159, noot 183.
56 Amsterdam, SA: Weeskamer, Registers van door boden-afslagers afgehandelde
verkopingen van inboedels, Daniel Jansz van Beuningen: toegang 5073, inv. 962, 15-30
maart 1638.
57 Naar boedelinventarissen van boekverkopers heb ik nog geen systematisch
onderzoek gedaan.
58 Zie bijlage 8A voor een overzicht van de relevante catalogi en de daarin genoemde
werken. Voor de overgeleverde boekhandelscatalogi zie de Book Sales Catalogues (BSC).
Ik heb in de catalogi gezocht naar de titels van de werken die werden uitgegeven door
Nicolaes de Clerck én naar de voornaamste uitgaven die met zijn portretten werden
geïllustreerd.
59 Over de verkoop van gebruikte boeken door boekhandelaren zie Van Selm
1987, pp 5, 10, 183.
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De vroegste catalogus waarin uitgaven van Nicolaes de Clerck worden genoemd is de veilingcatalogus van mei 1610 opgesteld na het overlijden van
Cornelis Claesz (ca. 1551-1609). [5 6] Volgens de Catalogus vant gheene tot Amsterdam by groote menichten vercocht sal worden had Cornelis in zijn winkel één
of meer exemplaren van het Const-tooneel van 1609 - het werkje met de veertig
gravures van Johannes Wierix - en mogelijk eveneens de Reden-rijcke const-liefhebbers stichtelycke recreatie die De Clerck in 1599 uitgaf in samenwerking met
Henrick van Haestens.60 Bij het ‘alderhande duytsch school-goedt’ verkocht
Claesz de kindercatechismus van Filips van Marnix. Of het hier de uitgave
van De Clerck van 1599 betreft is onbekend. Een andere vroege catalogus met
relevante titels is die van de opheffingsveiling van het bedrijf van Jan Jansz
Orlers (1570-1646). Orlers - in hoofdstuk 5 genoemd als auteur en uitgever
van de Nassauschen Laurencrans en de Généalogie des illustres comtes de Nassau
- begon een eigen boekhandel in Leiden in 1596. In 1623 besloot hij het boekenvak achter zich te laten en zich te richten op een bestuurlijke carrière.61
Op de veiling van 7 maart 1623 kwamen volgens de catalogus drie ongebonden
exemplaren van de Chronycke van Hungarien van Hieronymus Oertel, twee ongebonden exemplaren van de Historie ende het leven van keyser Caerle de vijfde
van Alfonso Ulloa, drie ongebonden exemplaren van de III Boecken van de
vier monarchien (en andere werken) van Johannes Sleydanus en één ongebonden
exemplaar van het Tooneel der keyseren ende coningen. Daarnaast werden van de
Chronycke van Hungarien en het Tooneel der keyseren ende coningen ook in perkament gebonden exemplaren geveild.
De ene uitgave van De Clerck wordt vaker genoemd in magazijn- en veilingcatalogi dan de andere. Zo komt de Voornaamste misbruycken der misse van 1599,
gepubliceerd door Nicolaes de Clerck in samenwerking met Jacob Vennecool,
alleen voor in catalogi van de Amsterdamse boekverkoper Hendrick Laurensz. Van de novellebundel Waerachtighe treurige gheschiedenissen onses tijdts van
François Rosset - een vertaling van Nicolaes de Clerck - worden alleen de herdrukken genoemd, verschenen in 1632 en 1640.62 De Clercks Tooneel der keyseren
ende coningen van 1615 en Tooneel der hertogen princen van 1617 staan daarentegen in
vele catalogi. Uit die catalogi blijkt bovendien dat deze twee werken ook samen
in één band werden gevonden. In 1644 liquideerde Jan Everdsen van Doorn zijn
boekwinkel in Utrecht. Het assortiment werd in zijn eigen huis op de Ganzenmarkt geveild.63 Volgens de gedrukte catalogus kon een klant bij Van Doorn een
ongebonden Tooneel der hertogen princen aanschaffen, maar ook een gebonden
‘Tonneel der keyseren, koningen, hartogen, princen, graven en krijchshelden
fol. met figueren’. Het ging hier ongetwijfeld om een band waarin het Tooneel der
keyseren ende coningen was gecombineerd met het Tooneel der beroemder hertogen
60 Volgens Van Selm 1987, p. 231 moet er van de meeste Nederlandse titels in deze
catalogus een fors aantal exemplaren aanwezig zijn geweest.
61 Van Selm 1988a, pp 210-212, 215.
62 Cat. Johannes Janssonius, BSC nr 1710, mf. 2901 (1665), fol. L4v en Cat.
Johannes Janssonius van Waesberge, BSC nr 2233, mf. 3564-3568 (1660), fol. T7r.
63 Forrer 2006, p. 94.
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7 | Betalingsordonnantie van de Staten van Friesland ten
behoeve van Dirck Alberts voor het leveren van zestien
exemplaren van het ‘Tonneel vande keyseren coningen
princen graven ende crychshelden’, 19 jan. 1618. Leeuwarden, Tresoar, toegang 5, inv. 2665, fol. 88v

princen graven ende krygs-helden.64 Van Doorn had ook een gebonden exemplaar
met alleen het Tooneel der keyseren ende coningen (‘Tonneel der Keyseren en Coningen alleen fol.’).
De ‘Tonelen’ werden vaker in combinatie verkocht. In 1618 verkocht boekhandelaar Dirck Alberts in Leeuwarden aan de Gedeputeerde Staten van Friesland
zestien exemplaren van het ‘Tonneel vande keyseren coningen princen graven
ende crychshelden’.65 [5 7] Tien jaar later, in april 1628, mocht dezelfde handelaar nog eens zestien exemplaren leveren. Toen ging het waarschijnlijk ook
om beide Tonelen.66 Overigens zijn het Tooneel der keyseren ende coningen en
het Tooneel der hertogen princen niet te vinden in de catalogus die na de dood
van Dirck Alberts in 1645 werd gedrukt met de titels van zijn assortiment aan
boeken. Daarin worden wel ongebonden exemplaren genoemd van het Princelyck cabinet, de Turcksche chronyck en de III Boecken van de vier monarchien (en andere
werken).67 Ook het geschiedwerk van Emanuel van Meteren staat niet in de
catalogus van Alberts. In februari 1615 ontving Alberts nog 120 gulden van de
Staten van Friesland voor vijftien Bijbels en ‘Historien van Meteren’, vermoedelijk de in 1614 verschenen Nederlandstalige uitgave van Hillebrant Jacobsz van
Wouw met portretten van De Clerck.68 Het geeft maar aan dat catalogi slechts
een moment beschrijven uit de geschiedenis van een bedrijf. Dat een titel op
een bepaald moment niet in een winkelassortiment aanwezig is, wil niet zeggen
dat het werk nooit door de betreffende handelaar werd verkocht.
Nog veel later in de zeventiende eeuw komen we in de magazijn- en veilingcatalogi van boekverkopers werken tegen die werden uitgegeven in het eerste
kwart van de eeuw. In 1665 treffen we in de magazijnvoorraad van de overleden
uitgever Johannes Janssonius in Amsterdam ongebonden exemplaren aan van
de Redenrijcke constliefhebbers stichtelicke recreatie, het Tooneel der keyseren ende coningen - weliswaar de impressumvariant van Jan Jansz - het Tooneel der hertogen
64 Vergelijk Den Haag, KB: KW 661 E 20 en Dordrecht, RA: 489-39005. De titel
op de rug van de band in de KB luidt: ‘Tooneel der keyser coningen hertogen princen
graven ende krygshelden’.
65 Leeuwarden, Tresoar: Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland,
Registers van betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal van de
kloostergoederen: toegang 5, inv. 2665, fol. 88v, 19 jan. 1618.
66 Leeuwarden, Tresoar: Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland,
Registers van betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal van de
kloostergoederen: toegang 5, inv. 2670, 5 april 1628. De prijs per stuk in 1618 was 10
gulden. In 1628 werd 11 gulden per stuk betaald voor het ‘Tonneel der Keyseren ende
Coningen etc.’
67 Het betrof hier weliswaar de heruitgave van 1630, zie hoofdstuk 8.5.2.
68 Leeuwarden, Tresoar: Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland,
Registers van betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal van de
kloostergoederen: toegang 5, inv. 2664, fol. 27v, 15 febr. 1615. Twee weken later kreeg
Van Wouw voor één exemplaar van dit werk 16 gulden; Leeuwarden, Tresoar:
Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland, Registers van betalingsordonnanties:
toegang 5, inv. 2664, fol. 28v, 1 maart 1615.
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princen, het Princelyck cabinet, maar ook van de Chronycke van Hungarien en de
Turcksche chronyck.
7.2.3 Boekprijzen
Boekuitgaven van Nicolaes de Clerck en de door hem met portretten geïllustreerde werken worden ook genoemd in de magazijn- en veilingcatalogi van
uitgever Hendrick Laurensz (1588-1649). Hendrick werd opgeleid door Cornelis Claesz in Amsterdam. Na diens dood begon hij een eigen bedrijf dat zou
uitgroeien tot één van de grootste boekhandels van de Republiek. Vanaf omstreeks 1637 tot 1643 had hij ook een kraam op de Grote Zaal in Den Haag.69
Van Hendrick Laurensz zijn catalogi overgeleverd uit de jaren 1628, 1631, 1638,
1643, 1647 en 1649. De catalogus van 1628 noemt de boeken die Hendrick zelf
had laten drukken en titels van collega’s waarvan hij een groot aantal exemplaren in voorraad had. Op het moment dat deze catalogus werd opgesteld had
Hendrick een groot aantal exemplaren van het verzameld werk van Johannes
Sleydanus - de III Boecken van de vier monarchien (en andere werken) - en het ‘Tonneel der Coninghen en Princen’ waarmee één of beide Tonelen van Nicolaes de
Clerck moeten zijn bedoeld.
In de catalogus van 1628 en in de algemene magazijncatalogi van Hendrick
Laurensz uit de jaren 1638 en 1647 worden ook de prijzen van de boeken vermeld. Dat waren prijzen van ongebonden exemplaren. Met een eenvoudige
perkamenten band, en zeker met een prachtband, kostte een werk meer. De
catalogi van Hendrick Laurensz geven een indicatie van de prijzen waarvoor
de werken van Nicolaes de Clerck werden verkocht.70 Volgens Hendrick lag de
prijs van de Voornaamste misbruycken der misse van 1599 op 8 stuivers (in 1638),
werd het Leven van keyser Caerle de vijfde van 1610 verkocht voor een bedrag van
circa 3,5 gulden (1638, 1647), het verzameld werk van Johannes Sleydanus van
1612 voor 5 of 6 gulden (1628, 1638, 1647) en kon voor de Wereld spiegel van 1621
7 gulden worden gevraagd (1638, 1647). De Chronycke van Hungarien van 1619
had in 1638 een prijs van 4 gulden. Hendrick Laurensz vroeg in datzelfde jaar
12 gulden voor een Nederlandstalige - maar onbekende - folio-editie van het
geschiedwerk van Emanuel Meteren en 10 gulden voor de Franstalige editie
van dit werk, gedrukt in 1618.71 In 1647 vroeg hij 3 gulden voor de ‘Cronijck Van
Meteren, tweede deel, in folio’, mogelijk het Tweede deel van de commentarien ofte
memorien van omstreeks 1610. Het Princelyck cabinet was 2,5 gulden waard (1638).
Voor het eerder verschenen Tooneel der keyseren ende coningen van 1615 en het
Tooneel der hertogen princen van 1617 kon het dubbele worden gevraagd: tussen
de 4,5 en 5 gulden (1628, 1638, 1647). Dat bedrag is in overeenstemming met
hetgeen Dirck Alberts in 1618 en 1628 ontving van de Staten van Friesland. Hij
kreeg 10 respectievelijk 11 gulden voor de twee Tonelen samen. Gezien de prijs
69 Over Hendrick Laurensz zie Van Selm 1987, pp 336-337 en Keblusek 1997, pp
67, 70.
70 Over de problematiek rond de prijzen in boekhandelscatalogi zie Van Selm
1987, pp 341-351; Van Selm 1990 en Van Selm 1992b.
71 Cat. Laurensz 1638 (BSC nr 788, 2530, mf. 1233-1235, 3912-3914), fol. Q2r, X2v.
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moet het bij Dirck Alberts, net als bij Hendrick Laurensz, zijn gegaan om ongebonden exemplaren van beide werken.
Prijzen volgens de catalogi van Hendrick Laurensz, 1628, 1638, 1647:72
Titel, jaar van uitgave
Voornaamste misbruycken der misse, 1599
Leven van keyser Caerle de vijfde, 1610
Tweede deel van de commentarien […], [1610]
III Boecken van de vier monarchien (e.a.), 1612
Tooneel der keyseren ende coningen, 1615
Tooneel der hertogen princen, 1617
L’Histoire des Pays-Bas, 1618
Chronycke van Hungarien, 1619
Wereld spiegel, 1621
Princelyck cabinet, 1625

Prijs
8st.
3gl. 10st.
3gl.
5 of 6gl.
5gl.
4gl. 10st. / 5gl.
10gl.
4gl.
7gl.
2gl. 10st.

Gem. st. per vel
0,38
0,60
0,39
0,42 / 0,51
0,90
0,55 / 0,61
0,53
0,51
0,78
1,39

De Voornaemste misbruycken der misse was gedrukt in octavo-formaat en was
niet geïllustreerd. Van dit boek was de prijs per vel daarom lager dan die van
de andere werken. Met een gemiddelde prijs van 1,39 stuivers per vel was het
Princelyck cabinet van 1625 verhoudingsgewijs verreweg het duurste boek van
de hierboven genoemde werken. Dit werk had dan ook de hoogste ‘illustratiedichtheid’: een gegraveerde titelpagina en 54 illustraties op 36 vellen druks (dat
is 1,53 prenten per vel). Opvallend is verder dat het Tooneel der hertogen princen
van 1617 per vel een stuk goedkoper was dan het Tooneel der keyseren ende coningen
van 1615, terwijl de illustratiedichtheid van beide werken niet veel verschilde:
respectievelijk 0,51 en 0,57 prenten per vel.73
De meeste van de genoemde werken waren duurder dan het gemiddelde
boek in de catalogi van Hendrick Laurensz. De gemiddelde prijs van de titels
in de drie catalogi van 1628, 1638 en 1647 was afgerond namelijk 1 gulden en 13
stuivers, respectievelijk 2 gulden en 18 stuivers en 3 gulden en 1 stuiver. Binnen
de rubriek Nederlandstalige niet-theologische werken - ‘verscheyde Duytsche
boecken’ - was de gemiddelde prijs lager en het verschil tussen de drie catalogi
van Laurensz minder groot, achtereenvolgens circa 1 gulden en 16 stuivers, 1
gulden en 9 stuivers en 1 gulden en 10 stuivers.74 Meer dan 70 procent van de
titels binnen deze rubriek had een lagere prijs dan het gemiddelde. In 1628,
1638 en 1647 waren bijna 77, 85 en 83 procent van de titels goedkoper dan de
2,5 gulden van het Princelyck cabinet en ruim 88, 93 en 91 procent goedkoper dan
de 5 gulden van het Tooneel der keyseren ende coningen en het Tooneel der hertogen
princen. Anders gezegd, binnen de rubriek Nederlandstalige niet-theologische
werken behoorden De Clercks Tonelen bij de duurste 10 procent. Niet meer
dan 1 tot 1,5 procent van de titels in de catalogi van Laurensz was overigens
duurder dan 10 gulden.75
72 De prijs in stuivers per vel houdt hier geen rekening met eventuele enkele
prenten buiten de collatie.
73 Vergelijk de prijzen per vel van de titels genoemd in Van Selm 1987, pp 347-349.
Volgens Van Selm lag de gemiddelde prijs per vel van veel ongeïllustreerde boeken rond
de halve stuiver. Bij het eenvoudige drukwerk lag de prijs eerder bij 0,25 stuiver per vel.
74 Zie de analyse van de drie catalogi van Hendrick Laurensz in Van Selm 1987,
pp 344-349.
75 Ik maakte een rangschikking van de prijzen binnen de rubriek ‘verscheyde
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7.3 Particuliere kopers in beeld
Wie kochten de boeken en prenten die Nicolaes de Clerck had uitgegeven? Het
voorwoord van het Tooneel der keyseren ende coningen was gericht tot alle edele
heren en goede inwoners van de Vrije Nederlanden.76 Volgens De Clerck was
het Tooneel van 1615 vervaardigd ‘tot dienst vande liefhebbers der historien, als
ooc mede voor de onbelesene, wiens ooren vervult syn met de groote fame, door
hooren segghen, van dit seer doorluchtich ryck’.77 Gezien de prijs - voor zover
bekend uit de catalogi van Hendrick Laurensz - ging het daarbij toch vooral om
liefhebbers uit de middenklasse of brede burgerij en de hoogste sociale lagen in
de Nederlanden. Arbeiders verdienden in 1625 slechts 19 stuivers per dag.78 Het
minimumsalaris van predikanten in de Republiek lag in 1623 op 500 gulden.79
Over de verkoopprijs van De Clercks politieke prenten en kunstprenten weten
we nauwelijks iets. De Clerck had ongetwijfeld prenten in verschillende prijsklassen. Het Const en caert-register van Cornelis Claesz van 1609 noemt prijzen
variërend van 8 penningen per prent - overeenkomstig de waarde van elk van de
‘300 Trongien Clerck’ in de inventaris van Pieter van der Keere - tot 50 stuivers
voor landkaarten en paskaarten. Een bedrag van 50 stuivers of 2,5 gulden moest
ook voor het Princelyck cabinet worden betaald. De meeste bedragen in het Const
en caert-register lagen echter tussen de 1 en 3 stuivers. Daarmee waren prenten
voor veel mensen betaalbaar. Een aanzienlijk aantal prenten in de catalogus van
Claesz werd niet afzonderlijk geprijsd, maar opgenomen in rubrieken met een
eenheidsprijs van 25 vellen voor 18 stuivers. Voor deze prenten was de prijs per
vel 0,72 stuivers.80
Afgaande op de taalkeuze en inhoud van de boeken die De Clerck uitgaf
of illustreerde, was zijn doelgroep niet de geleerde elite, maar vooral de minder geleerde en gemiddeld onderrichte burgers en kooplieden, de liefhebbers
van de geschiedenis van wie zeker niet iedereen het Latijn machtig was. Of zij
die geen boeken in het Latijn lazen problemen hadden met de korte Latijnse
teksten onder De Clercks kunstprenten valt nog te bezien. Vonden zij het altijd noodzakelijk om deze onderschriften te begrijpen? Een boek in het Latijn
lezen is bovendien iets anders dan enkele versregels onder een afbeelding. Het
Latijn had een belangrijke functie in de vroegmoderne samenleving en werd
breder onderwezen dan nu het geval is. Voor een relatief groot aantal mensen
zullen enkele zinnen of coupletten in het Latijn vermoedelijk geen groot ob-

Duytsche boecken’ in de catalogi van 1628, 1638 en 1647, overeenkomstig tabel 18 in
Van Selm 1987, p. 346.
76 De Clerck 1615, fol. πA2r.
77 De Clerck 1615, fol. A1r. Het Princelyck cabinet van 1625 was eveneens voor ‘alle
lief-hebbers ende neerstighe ondersoeckers der historien’ (fol. A1r).
78 Posthumus 1908-1939, dl 3, p. 1014.
79 Van Deursen 1998, pp 72-73 en Van Selm 1987, p. 369, noot 104.
80 Const en caert-register 1609 (BSC nr 2008, mf. 3293), fol. A4v, B1r en Van Selm
1987, pp 220-225. Zie voor de prijzen van prenten ook Laurentius 2010, pp 81-84;
Kolfin 2011, pp 47-51 en Hinterding 2006, pp 59-65.
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stakel zijn geweest.81 Het probleem was eerder het intellectuele niveau van de
versregels en/of de beeldtaal van prenten als de Zeven wijzen van Griekenland
van Jacques de Gheyn III. Deze teksten en prenten konden moeilijk begrepen
worden zonder een klassieke opleiding. De meest ingewikkelde versregels onder prenten waren alleen door een kleine groep van kenners te doorgronden.
Latijnse onderschriften gaven een prent vooral ook extra gewicht. Prenten met
versregels in het Latijn hadden een elitair karakter, omdat de taal alleen al de
indruk wekten dat de prenten niet voor iedereen waren bedoeld. Deze prenten
waren bovendien geschikt voor de buitenlandse markt, in tegenstelling tot de
prenten met alleen Nederlandse teksten en Nederlandstalige boeken.
Nicolaes de Clerck had ook prenten in zijn fonds met een Latijns én Nederlands onderschrift. Bij andere prenten kon de klant kiezen voor een Nederlandse beschrijving, zoals bij het Vogelvluchtperspectief van Den Haag of het Portret van
predikant Arnoldus Cornelisz.
7.3.1 Catalogi van boekcollecties
De Delftse bierbrouwer en bestuurder Willem Luytsz van Kittensteyn (ca.
1568-1625) bewaarde enkele prenten uit het fonds van Nicolaes de Clerck in zijn
album getiteld Spieghel ofte Af-beeldinge der Nederlandtsche geschiedenissen, mitsgaders van Vranckryck, Enghelandt, Duytslandt ende eenige andere Landen.82 Een exemplaar van het Vogelvluchtperspectief van Den Haag kwam terecht in de collectie van
de Zweedse staatsman Magnus Gabriel de la Gardie (1622-1686).83 Verder is er
nog weinig bekend over de kopers van de prenten die door Nicolaes de Clerck
werden uitgegeven. Van de boeken weten we beter bij wie ze terechtkwamen.
Een exemplaar van het Tooneel der hertogen princen vond zijn weg naar de Bibliotheca Thysiana op het Rapenburg in Leiden, de bibliotheek nagelaten door
Johannes Thysius (1622-1653). Het werd aangekocht door de eerste curator van
de bibliotheek óf behoorde al tot de oorspronkelijke collectie van Thysius.84
Het Const-tooneel van 1609 met de kleine gravures van Johannes Wierix werd
door Thysius gekocht, voor 19 stuivers. Thysius noteerde de titel in zijn kasboek, overigens zonder informatie over de plaats en datum van aankoop.85 Het
Const-toonneel stond eveneens in de bibliotheek van stadhouder Maurits. Het
81 De Jongh & Luijten 1997, pp 34-35.
82 Zie hoofdstuk 4.8.
83 Collijn 1915, p. 57, nr 162.
84 Leiden, UB: Archieven van de Bibliotheca Thysiana (ATH), inv. 246 ‘Memorie
van boecken die voor de bibliotheek van wijlen de heer Thisius bij mij [Marcus
du Tour] zijn aangecoft’: ‘Toneel der hertogen, princen graven ende krijgs-helden
6 [gulden]’. Over de interpretatie van ATH, inv. 246 als zijnde de oorspronkelijke
collectie van Thysius zie Mourits 2016, p. 99. Voor het bedoelde exemplaar zie
Leiden, UB: Thysia 1978.
85 Leiden, Universiteitsbibliotheek: ATH, inv. 434, kasboek ca. 1635-1653, fol.
339r: ‘konst toneel met figuren 19 [stuivers]’. Zie ook de vroegste catalogus van de
bibliotheek van 1668: Catalogus Bibliothecae Joa. Thysii (Leiden, UB: THYSIA 258),
fol. I4r.
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werk wordt al genoemd in de inventaris van 1608-1609 opgesteld voor eigen
gebruik door burggraaf Abraham von Dohna (1561-1613) bij zijn verblijf in Den
Haag in de periode 1604-1609.86 Volgens de in 1686 samengestelde catalogus
van de stadhouderlijke collectie zijn ook een exemplaar van de Historie van keyser
Caerle de vijfde van Alfonso Ulloa, de III Boecken van de vier monarchien (en andere
werken) van Johannes Sleydanus, de Chronycke van Hungarijen van Hieronymus
Oertel en de Wereld spiegel van Pierre d’Avity, alle met portretten van Nicolaes
de Clerck, in de bibliotheek terechtgekomen.87
Om eigenaren van De Clercks boekuitgaven en geïllustreerde boeken te traceren, keek ik vooral naar gedrukte catalogi van particuliere collecties, al werden
die catalogi alleen opgesteld als iemand een aanzienlijk aantal boeken had en
de collectie werd geveild.88 In sommige catalogi is met de hand genoteerd wat
elk boek opbracht. Het exemplaar van de Historie der Neder-landscher […] oorlogen ende geschiedenissen van 1614 uit het bezit van jurist Eiso Tiarda (1578/791621/22) bracht op de veiling in 1627 11 gulden en 11 stuivers op, zijn exemplaar
van de Chronycke van Hungarien 3 gulden en 1 stuiver. Voor het Princelyck cabinet
en het Tooneel der keyseren ende coningen uit de collectie van de jurist en voormalig
burgemeester van Delft Dirck van Beeresteyn (1636-1694) werd in 1695 nog 1
gulden en 14 stuivers, respectievelijk 2 gulden en 8 stuivers betaald.89 De prijzen
zijn lastig te interpreteren omdat we niet weten in welke staat de betreffende
exemplaren zich bevonden en hoe de werken waren ingebonden.
Afgaande op de gedrukte catalogi van particuliere boekcollecties waren De
Clercks boekuitgaven en andere met zijn portretten geïllustreerde werken in
het bezit van geleerden, predikanten, leden van de bestuurlijke en rechterlijke macht in steden en gewesten, juristen en diplomaten, maar ook van een
jonkheer, een grootmeester van de artillerie, een commandant, een schrijf- en
schoolmeester, een schilder, een graveur en een kaartafzetter. De eigenaren waren afkomstig uit Amsterdam, Haarlem, Delft, Den Haag, Leiden, Dordrecht,
Woerden en Sint Anthoniepolder, maar ook uit Leeuwarden en Groningen.
Niet zelden hadden zij meer werken van Nicolaes de Clerck in hun bezit.
Melchior Bouwer (1582-1626) was rechtsgeleerde in Den Haag en vanaf 1611
stadssecretaris van Amsterdam, wonende op de Keizersgracht. Volgens de veilingcatalogus van 1627 had hij naast vele boeken in het Latijn, Italiaans, Spaans
en Frans ook een aantal werken in het Duits en Nederlands, waaronder De
Clercks Tooneel der keyseren ende coningen en Tooneel der hertogen princen. Cornelis
Haga (1578-1654) was in 1612 de eerste ambassadeur van de Republiek der Ver86 Van Dohna 1898, p. 77, nr 270 en Renting & Renting-Kuijpers 1993, p. 28 en nr
3415.
87 Renting & Renting-Kuijpers 1993, nrs 1426, 1527, 1536 en 1567.
88 Voor een overzicht van deze catalogi zie bijlage 8b. Over de nadelen en
beperkingen van catalogi als bron zie Van Selm 1987, m.n. pp 75-144 en Van Selm
1992c. Zo kunnen in een veilingcatalogus boeken staan uit meer dan één bezit en is
het niet ondenkbaar dat de veilinghouder boeken toevoegde uit zijn eigen magazijn
die minder goed verkoopbaar waren.
89 Over Dirck van Beeresteyn zie Bergvelt e.a. 2002, p. 158.
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enigde Nederlanden in het Ottomaanse Rijk. Ook hij had een boekencollectie.
In zijn catalogus staan onder andere het verzameld werk van Johannes Sleydanus, de Nederlandstalige editie van 1614 van het geschiedwerk van Emanuel van
Meteren, het Tooneel der hertogen princen, de Wereld spiegel en heel toepasselijk
vanuit zijn functie de Chronycke van Hungarijen en de Turcksche Chronijck. [5 8]
Daniel Demetrius (1580-1637), predikant te Dordrecht, had in zijn collectie de
Historie ende het leven van keyser Caerle de vijfde van Alfonso Ulloa, de Historie
der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen van Emanuel van Meteren en de
Wereld spiegel van Pierre d’Avity.90 Ook de Dordtse predikant Balthazar Lydius
(1576-1629) was eigenaar van een exemplaar van de Historie van keyser Caerle de
vijfde. Hij had ook de twee Tonelen van Nicolaes de Clerck in zijn bezit.91 Alewijn Pietersz (1583-1625), ontvanger van de gemeene middelen tot Dordrecht,
had niet alleen veel boeken met portretprenten van Nicolaes de Clerck, maar
ook de Redenrijcke constliefhebbers stichtelicke recreatie van 1599 en het Const-tooneel
van 1609. Zijn catalogus van 1627 noemt bovendien de ‘Waerachtige tragische
geschiedenissen van Rosset’.92
In veel gedrukte catalogi van particuliere bibliotheken waarin boeken staan
die werden uitgegeven en/of geïllustreerd door Nicolaes de Clerck zijn ook
boeken in het Latijn te vinden. De eigenaren beheersten het Latijn, maar lazen
natuurlijk ook boeken in het Nederlands. Iemand zonder klassieke vorming
was - opmerkelijk genoeg - Jan Jansz Orlers (1570-1646). Volgens de catalogus
van zijn privécollectie, gedrukt in 1647, had hij wel boeken in het Nederlands,
Frans en Duits, maar geen boeken in het Latijn. In zijn bibliotheek had Orlers
onder meer Ulloa’s Historie van keyser Caerle de vijfde, Sleydanus’ III Boecken van
de vier monarchien (en andere werken), een samengebonden exemplaar van De
Clercks Tooneel der keyseren ende coningen en Tooneel der hertogen princen en d’Avity’s Wereld spiegel. Deze exemplaren werden in 1647 geveild voor respectievelijk
5 gulden, 6 gulden en 19 stuivers, 8 gulden en 15 stuivers en 5 gulden. Ook de
schilder Pieter Saenredam (1596-1665) was, gezien de catalogus van zijn boekbezit, aangewezen op boeken in zijn moedertaal. Hij had Sleydanus’ verzameld
werk, het Tooneel van 1617 en de Wereld spiegel van 1621. Zijn exemplaren werden
geveild voor 4 gulden en 3 stuivers, 5 gulden en 10 stuivers en 7 gulden.93
Van de mensen zonder klassieke vorming zullen de meesten geen grote bibliotheek hebben gehad en een bescheiden boekenbezit werd niet op naam vastgelegd in een gedrukte catalogus. Informatie over kleinere boekenbezitters vinden we eerder in boedelbeschrijvingen. Zo blijkt dat ook de appelverkoopster
Adriaentgen Wemmersdr in Delft in 1654 enkele boeken had met portretten

8 | Veilingcatalogus van Cornelis Haga, 1655, met op fol.
B4r een aantal boeken uitgegeven en/of geïllustreerd door
Nicolaes de Clerck. BSC nr 1757, mf. 2949

90 Over Daniel Demetrius of Daniel de Meester zie J.L. van Dalen in NNBW, dl
7, kol. 366.
91 Over Balthazar Lydius zie F.S. Knipscheer in NNBW, dl 8, kol. 1085-1086.
92 Over Alewijn Pietersz of Alewinus Petri zie J.L. van Dalen in NNBW, dl 4,
kol. 704.
93 Voor Saenredam en zijn bibliotheek zie Ruurs 1983, pp 59-68; Van Selm 1984,
pp 64-66; Van Selm 1988b, pp 14-19, 34; Van Selm 1992c, p. 90 en Schwartz & Bok
1990, pp 181-187.
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van Nicolaes de Clerck. Zij was de niet onbemiddelde weduwe van schipper
Gerrit Philipsz Kagenaer van IJstelstein. De boedelinventaris die werd opgesteld na haar dood maakt melding van zestien boeken - en niet nader beschreven ‘kleine bouckjens’ - waaronder ‘den bouck genaemt het tooneel der keyseren ende kooningen’, ‘den bouck van Johannes Sleydanij iii boucken vande vier
monarchien’ en ‘den bouck vande hijstorijen van Hongarien’.94 Ook de Delftse
portretschilder Cornelis Damen Rietwijck had volgens de boedelinventaris die
werd opgesteld na zijn overlijden in 1660 een exemplaar van De Clercks Tooneel
der keyseren ende coningen.95 Ik laat het bij deze voorbeelden.
Provenancegegevens in boeken leverden nog niet veel op over de zeventiende-eeuwse eigenaren van boeken en portretten van De Clerck. Verschillende
eigenaren noteerden hun naam in boeken, maar het was niet te achterhalen wie
zij precies waren, één uitzondering daargelaten. Johannes Lenaertsz Fenacolius
(overl. 1645), predikant van Maassluis en auteur en vertaler van werken van
Caesar, Tacitus, Livius en Aurelius Augustinus, schreef in 1616 zijn naam in
een exemplaar van de Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen van
Emanuel van Meteren, uitgegeven in 1614 met portretprenten van Nicolaes de
Clerck. [5 9] In dit exemplaar met leren boekband, dat nu wordt bewaard in het
Regionaal Archief van Dordrecht, zijn extra portretten van De Clerck ingebonden. De illustraties zijn bovendien met de hand ingekleurd.96 Fenacolius schreef
op één van de schutbladen enkele citaten uit de bijbel die benadrukten dat het
belangrijk is om kennis te hebben van de geschiedenis: ‘En zyt geen vreemdeling
by huys, niet wetende wat in dese dagen geschiet is’ (Lucas 24:18).
7.4 Dediceren en presenteren
Nicolaes de Clerck bracht verschillende van zijn fondsartikelen expliciet onder de aandacht van staten, steden en hoogwaardigheidsbekleders. Hij voorzag
boeken en prenten van een opdracht en presenteerde ze aan lokale, regionale en
nationale overheden. Hij hoopte dat staten en steden exemplaren van het betreffende werk zouden afnemen en/of hem financieel zouden belonen voor zijn
verering. De bedragen die in deze jaren door de overheid werden betaald, waren
relatief hoog. Boeken in prachtbanden, prenten gedrukt op satijn of met de
94 Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. Ranck: toegang 161, inv. 2113A,
13 jan. 1654, fol. 4v. Op 2 maart van hetzelfde jaar werden de roerende goederen
verkocht door boelhuisvrouw Trijntgen Willems; Delft, SA: toegang 161, inv. 2113C,
13 juni 1654. Voor de huwelijksakte van Adriaentgen Wemmersdr en Gerrit Philipsz
Kagenaer zie Delft, SA: DTB, inv. 5, fol. 76v, 24 april 1616. In 1616 wordt Gerrit
Philipsz schipper genoemd, in 1626 en 1629 is hij appelkoper; Delft, SA: DTB, inv. 37,
fol. 276v, 12 sept. 1626 NK; inv. 38, fol. 152v, 14 febr. 1629 NK. Gerrit overleed in 1640;
DTB, inv. 38, fol. 265v, 23 dec. 1640 NK. Adriaentgen Wemmersdr stierf in 1654;
DTB, inv. 39, fol. 244v, 20 dec. 1653 NK.
95 Begheyn & De Vet 2015, p. 189, nr 2. Zie over deze schilder ook Montias 1982
en Groenendijk 2008, p. 637.
96 Dordrecht, RA: 489-49530. Zie over dit exemplaar ook hoofdstuk 4.8. Over
Johannes Fenacolius zie B.A. Venemans in BLNP, dl 3, pp 119-120.
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10 | Brief aan de ‘Heeren Schout Burgemeesteren ende
Raet deser stadt Leyden’, ondertekend door Nicolaes de
Clerck, 1601, ter presentatie van de ‘caerte’ van de stamboom en wapenfeiten van Maurits van Nassau. Leiden,
RA, Stadsbestuur 1574-1816 (SA II), toegang 501a, inv.
7852, bij fol. 692r, blad 4r
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hand ingekleurd vroegen daar ook om. Door uitgevers te belonen stimuleerden
de overheden de productie van werken die zij belangrijk vonden, bijvoorbeeld
politieke prenten die een positief beeld verspreidden van de Republiek.97
Ook met het juiste onderwerp moest de uitgever afwachten of zijn gebaar het
gewenste effect had. De opdracht van de prenten van het praalgraf van Willem
van Oranje aan de Staten-Generaal leverde voor zover bekend niets op.98 De
gedrukte opdracht in het Const-tooneel gericht aan de Staten van Holland en
West-Friesland evenmin. Voor de presentatie van het Vogelvluchtperspectief van
Den Haag kregen Nicolaes de Clerck en Johannes van Londerseel van de stad
Den Haag een bedrag van 18 gulden.99 De beloning viel vermoedelijk lager uit
dan gehoopt. Bovendien werd de prent ook opgedragen aan de Staten van Holland en West-Friesland. Van een beloning van hun kant is niets gebleken.
7.4.1 ‘Geen manier van doen’
Nicolaes de Clerck had geen moeite om één werk aan meerdere instanties op te
dragen of te presenteren. Daarin was hij niet de enige. Er werden allerlei prenten en boeken uitgegeven met een cartouche of gedrukt voorwoord waarin het
betreffende werk werd opgedragen aan een reeks van personen en instanties.100
Ook kwam het voor dat meerdere exemplaren van één werk werden gepersonaliseerd met verschillende handgeschreven opdrachten.101
97 Over het dediceren en presenteren van boeken en prenten en het
beloningsbeleid van de overheid zie onder andere Verkruijsse 1990; Verkruijsse 1991;
Griffiths 2016, pp 307-312 en Kolfin 2007a, pp 97-100.
98 Ik heb de resolutieboeken van de Staten-Generaal over de jaren 1620-1626
doorgenomen (Resolutiën b). Ook in de indices op de gedrukte resoluties van de
Staten van Holland over dezelfde jaren is niets te vinden.
99 Den Haag, GA: Oud Archief Delft, Rekeningen van de thesaurier Jacob
Heerman (28e rekening 1614): toegang 0350-01, inv. 1212, fol. 299v-300r.
100 De Enge poorte van Eduardus Poppius (Rotterdam 1630) werd in één inleiding
opgedragen aan de Staten van Holland en West-Friesland, de schout, burgemeesters,
schepenen en raden van Amsterdam en aan de baljuw, burgemeesters en schepenen
van Gouda. De Gelegentheyt van ‘sHertogen-bosch van Pieter Bor (Den Haag 1630)
kreeg een meervoudige opdracht van de auteur aan de Staten-Generaal, Frederik
Hendrik, de Staten van Gelderland, Holland en Utrecht en hun gedeputeerden en
gecommitteerde raden. Daarbij had dit werk nog twee afzonderlijke inleidingen
gericht aan de magistraat van Utrecht en aan de schout en schepenen van
’s-Hertogenbosch. Zie ook Verkruijsse 1991, pp 225, 230-231.
101 Van het bij Vennecool verschenen geschiedwerk van Emanuel van Meteren
(Delft 1599) zijn meerdere exemplaren bekend met een geschreven opdracht van de
auteur. De opdrachten zijn gericht aan de Staten van Holland en West-Friesland
(Amsterdam, UB: OG 06-1307), de Staten van Friesland (Brussel, KB: VB 10.213 1
C RP) en de Staten van Zeeland (Utrecht, UB: Hist. Gen. Qu. 143). Waarschijnlijk
hebben er meer exemplaren met zo’n opdracht bestaan. Van Meteren presenteerde
zijn werk ook aan de Staten-Generaal en had het plan ‘de hooftsteden van Hollant
elck eenen te presenteren met sulcken dedicatie’ geschreven op het eerste blad. Zie
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Nicolaes de Clerck, Henrick van Haestens en Pieter van der Dycke schreven
in 1601 een aantal brieven om de (in hoofdstuk 5 besproken) ‘caerte’ met de
stamboom en wapenfeiten van Maurits aan verschillende overheidsorganen te
presenteren. De brief die de ‘caerte’ moest begeleiden naar de ‘Heeren Schout
Burgemeesteren ende Raet deser stadt Leyden’ bleef bewaard.102 [5 10] De uitgevers beschreven de aard en het doel van de kaart en benadrukten natuurlijk
dat zij ‘niet sonder groote costen ende veel arbeyts’ was vervaardigd. De stad
Leiden kreeg een exemplaar aangeboden voor haar moed en grootmoedigheid
en vanwege haar trouw aan de Verenigde Nederlanden, in het bijzonder gebleken tijdens het Beleg van Leiden (1573-1574). Andere steden en bestuursorganen kregen waarschijnlijk een vrijwel identieke brief van de uitgevers.103
Voor zover we nu weten werd het ensemble van stamboom en wapenfeiten
aangeboden aan de Staten-Generaal, de Staten van Holland, Maurits en de steden Haarlem, Leiden, Delft en Utrecht. Mogelijk hebben nog andere steden de
kaart gepresenteerd gekregen.104 De Staten-Generaal en de Staten van Holland
beloonden de uitgevers met maar liefst 250 respectievelijk 200 gulden. Maurits
gaf zeven gouden munten ter waarde van in totaal 35 gulden en betaalde de
kunstenaar die de ‘caerte’ had ingekleurd nog eens 20 gulden. Van Haarlem,
Delft en Utrecht kregen de uitgevers 40, 30 en 25 gulden.105
Het Leidse stadsbestuur was echter niet te spreken over de gang van zaken.
Het bestuur wachtte zelfs zo lang met een reactie op de brief van de uitgevers
dat Nicolaes de Clerck en de zijnen een rekest aan de stad stuurden met de
ook Verduyn 1926, pp 224-225; Sneller 1935, pp 267-268; Brummel 1968, pp 100-102
en Tanis 2011, pp 35-38. Voor gepersonaliseerde exemplaren van Alle de wercken van
Jacob Cats - uitgegeven bij Jan Jacobsz Schipper in 1655 - zie Landwehr 1997-1998
102 Leiden, RA: Stadsbestuur 1574-1816 (SA II), Bijlagen bij de rekeningen van de
tresorier ordinaris, 1575-1811: toegang 501A, inv. 7852, bij fol. 692r, blad 4r.
103 Zie de vergelijkbare formuleringen in Den Haag, NA: Staten van Holland
1572-1795, Netresoluties: toegang 3.01.04.01, inv. 367, fol. 321v, 3 maart 1601.
104 Verder onderzoek moet duidelijk maken of de ‘caerte’ nog aan andere steden
werd gepresenteerd. Amsterdam, Den Haag en Middelburg hebben het werk niet
gepresenteerd gekregen en/of geen beloning betaald, althans volgens de nalezingen
van de stadsrekeningen van deze drie steden gepubliceerd door Van Biema 19051906, Van Biema 1912 en Kesteloo 1899. De presentatie van de ‘caerte’ aan enkele
Franse edelen en koning Hendrik IV in opdracht van Van der Dycke laat ik nu
buiten beschouwing; zie hierover hoofdstuk 5.2.3.
105 Den Haag, NA: Staten-Generaal 1550-1796, Netresoluties: toegang 1.01.02,
inv. 3146, fol. 98v, 5 maart 1601; Den Haag, NA: Staten van Holland 1572-1795,
Netresoluties: toegang 3.01.04.01, inv. 367, fol. 321v, 3 maart 1601; Leiden, RA:
Stadsbestuur 1574-1816 (SA II), Bijlagen bij de rekeningen van de tresorier ordinaris,
1575-1811: toegang 501A, inv. 7852, bij fol. 692r, blad 2; Utrechts Archief: Stad Utrecht,
Financiekamer 1577-1795 (2e kameraar): toegang 702-2, inv. 1259-26 (1600-1601), fol.
35r; Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Thesauriersrekeningen 1601: toegang
1, inv. 678-34, fol. 179v-180r; Haarlem, Noord-Hollands Archief: Oud Rechterlijke
Archief: toegang 3111, inv. 47.3, fol. 162r.
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vraag of de zaak eens bij de hand kon worden genomen.106 Opmerkelijk - en
geestig - is het uiteindelijk afwijzende antwoord van de Leidse bestuurders op
de ‘vereeringe’ en de sluiproute die zij bewandelden om de ‘caerte’ toch in het
stadhuis te kunnen hangen ter ere van het Huis Nassau. De bestuurders wilden
de kaart wel hebben, maar haar niet als geschenk accepteren. Ze besloten de
kaart daarom te kopen met geld uit de stadskas. Aan de uitgevers werd gevraagd
wat een exemplaar ‘so dye afgeset ende verlicht es’ zou moeten kosten. De ‘caerte’
werd uiteindelijk voor 30 gulden aangeschaft, een bedrag dat vergelijkbaar is
met de beloningen die de uitgevers ontvingen van de steden Delft en Utrecht.
Het was voor Leiden dan ook een principekwestie. De stad vond het onbehoorlijk dat het werk aan zoveel personen en instanties werd opgedragen. Ze besloot
de ‘vertoonders van desen [‘caerte’] te doen omseggen, dat het geen manier van
doen es, immers dat het zeer qualicken voucht, een werc aen verscheyden plaetsen, tzy personagien heeren steden of gemeenten te dediceren’.107 Het is een
interessant commentaar op deze praktijk, want De Clerck, Haestens en Van
der Dycke waren zoals ik schreef niet de enige uitgevers die optimaal van de
vrijgevigheid van de autoriteiten wilden profiteren. Zo werd de Triumph-wagen
van Cornelis van Kittensteyn (1597-1652) naar ontwerp van Willem Pietersz
Buytewech (1591/92-1624) - een zinnebeeldige voorstelling van de deugden van
Willem van Oranje met een beschrijving in boekdruk van Jan Jansz Starter
(1594/95-1626) [zie hoofdstuk 1] - in 1623 en in 1624 ‘geschonken’ aan de steden
Den Haag, Middelburg, Den Briel en Gouda.108 Misschien moeten we uit de
klacht van het stadsbestuur in Leiden afleiden dat De Clerck en de zijnen het
wel erg bont maakten.
7.4.2 Zes verschillende voorredes
Ook De Clercks Tooneel der beroemder hertogen princen van 1617 werd opgedragen
aan verschillende instanties. Nicolaes liet minstens zes varianten van zijn voorrede drukken. Steeds was de aanhef anders. In de ene versie luidde deze: ‘Doorluchtige, Hoog-Moghende, Hoog-Wijse, Gebiedende Heeren: Myn Heeren de
Staten Generael der vereenichde vrye Nederlanden’. In de andere versies was de
voorrede gericht aan de ‘Edele, Mogende, Wijse, Ghebiede Heeren, Myn Heeren De Staten Des Landts van Vrieslandt’, ‘[idem] De Staten Des Landts van
Groeningen ende Ommelanden’, ‘[idem] De Staten des Graef-schaps Over-Yssel, ‘[idem] De Staten Des Vorstendoms Gelre ende Graef-schaps Zutphen’,
of ‘[idem] De Staten Des Stichts Utrecht’.109 [5 11] Op de aanhef na was de
106 Leiden, RA: Stadsbestuur 1574-1816 (SA II), Bijlagen bij de rekeningen van de
tresorier ordinaris, 1575-1811: toegang 501A, inv. 7852, bij fol. 692r, blad 3.
107 Leiden, RA: Stadsbestuur 1574-1816 (SA II), Bijlagen bij de rekeningen van de
tresorier ordinaris, 1575-1811: toegang 501A, inv. 7852, bij fol. 692r, blad 4v.
108 Heijbroek 2000, pp 180-181; Wyckoff 1998, p. 124 en Kleerkooper 1903, pp 54, 64.
109 Voor de aanhef aan de Staten-Generaal zie Amsterdam, VU: XL.05209:1;
Amsterdam, VU: XL.05187:1-2; Basel, UB: EK V 17; Bethlehem (US), Lehigh
University (Linderman Library): SC T Y0325; Brussel, KB: VB 7.718 C 2; Delft, SA:
OD 21 A 1; Dordrecht, RA: 489-39005(2); Den Haag, KB: KW 661 E 20:2; Haarlem,



11 | Drie van de zes verschillende voorwoorden in het
Tooneel der beroemder hertogen princen, 1617, gericht aan (a)
de Staten Generaal, (b) de Staten van Friesland en (c) de
Staten van Overijssel. Den Haag, KB, KW 661 E 20:2;
Amsterdam, UB, OM 63-1451 en Veiling Van der Wiele,
Brugge, 16 maart 2019, lot 721
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12 | Brief van Nicolaes de Clerck ‘Aende Ed. Mo: Heeren
Die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden’, [1618].
Den Haag, NA, toegang 1.01.02, inv. 7477

SB: 28 B 25; Kopenhagen, Kongelige Bibliotek: 13,89-01032; Leeuwarden, Tresoar: 70
G fol.; Leiden, UB: 1195 A 6; Leiden, UB: Thysia 1978; Maastricht, UB: MU Wa 23
H 13; Namen, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix: R17B0429B; Utrecht,
UB: MAG 214 A 27. Antiquariaat Het Bisschopshof in Vorden had in maart 2011
ook een exemplaar gericht aan de Staten-Generaal. // Voor een aanhef aan de Staten
van Friesland zie Antwerpen, UB: RG 3115 A 6; Amsterdam, UB: OM 63-1451;
Edinburgh, UL: Hg.2.12; Rotterdam, SB: 1364 B 15 en Wolfenbüttel, HAB: M: Uo 4°
47. // Voor Groningen en de Ommelanden zie Amsterdam, Rijksmuseum: 330 C 18
en Gent, UB: BIB.HIST.009266. // Voor Overijssel zie het exemplaar op de veiling
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tekst en het zetsel van de voorwoorden hetzelfde.110 De Clerck heeft de voorwoorden in één keer laten drukken en op de pers het zetsel van de aanhef een
aantal keer laten veranderen. De tekst van het voorwoord was algemeen genoeg
om opnieuw te worden gebruikt. Het voorwoord besloeg vier pagina’s en werd
opgenomen als binnenste dubbelblad van het eerste katern. Nicolaes de Clerck
schreef in het voorwoord dat hij hoopte dat de Staten zich ‘verweerdigen willen desen mijnen arbeyt, na hare gewoonlicke goedertierenheyt gunstelick te
ontfangen’.111 De Staten-Generaal beloonden De Clerck voor zijn dedicatie in
van Van de Wiele in Brugge, 16 maart 2019, lot 721. // Voor Gelre en Zutphen zie
Göttingen, Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek: 2 H UN III, 1688;
Namen, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix: R17B0429; Oxford, Bodleian
Library: 4 DELTA 292; Oxford, Ashmolean Museum Library (Hope Collection):
XII.Db.8. // Voor het Sticht van Utrecht zie Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek:
1084 E 12. Zonder voorrede bleven Brussel, KB: II 48.523 B; Erlangen-Nürnberg,
UB: H61/RAR-V 56 en Nijmegen, UB: OD 132 b 16. Afgaande op het groot aantal
overgeleverde exemplaren met een voorwoord gericht aan de Staten-Generaal,
vermoed ik dat deze variant van het voorwoord in een grotere oplage werd gedrukt
dan de andere varianten. Het lijkt er bovendien op dat De Clerck geen voorwoord
liet drukken gericht aan de Staten van Holland en Zeeland. Bij deze wil ik nogmaals
iedereen bedanken die zo vriendelijk was te kijken naar het voorwoord van het
Tooneel van 1617.
110 Bij de versie gericht aan de Staten-Generaal werd ook de aanspreekvorm in de
lopende tekst aangepast: de afkorting ‘uwe E.E.H.H’ werd ‘uwe H.H.M.M.’.
111 Het drukken van verschillende voorwoorden om te variëren binnen één
editie van een boek was geen onbekend verschijnsel in de Republiek. Het Illustrium
Hollandiae & Westfrisiae ordinum alma academia Leidensis van Joannes Meursius,
uitgegeven in 1614 bij Jacob Marcus en Joost van Colster, verscheen met een gedrukte
dedicatie aan de Staten van Holland en West-Friesland maar ook met een inleiding
waarin het werk werd opgedragen aan de curatoren van de universiteit van Leiden;
zie Tolsma 2011, pp 14-15 en Bouwman e.a. 2008, p. 195. De Nieuwe keysers chronica
van Georgius Chanler, uitgegeven in 1617 bij Nicolaes Biestkens in Amsterdam,
werd door het variëren van de aanhef van de gedrukte inleiding opgedragen aan
de burgemeesters, schepenen en raden van Vilvoorde; aan aartshertog Albert van
Oostenrijk of aan de Generale Staten, vorsten, graven, heren, ridderschap ende de
steden der Verenigde Nederlanden. Vanwege de wisselende dedicaties koos men op
de titelpagina voor een houtsnede met het wapenschild van Albert van Oostenrijk
of voor een prent met de wapens van de Verenigde Nederlanden en stadhouder
Maurits; zie respectievelijk Gent, UB: BIB.122M025; Gent, UB: DEPD.A1534
en Utrecht, UB: THO: WRT 87-500. Voor de Principes Hollandiae et Westfrisiae
van Petrus Scriverius, in 1650 uitgegeven bij Pieter Soutman in Haarlem, werd
een opdracht gedrukt aan de Staten van Holland, Zeeland en West-Friesland
(Amsterdam, UB: OF 69-19; Den Haag, KB: KW 1761 A 1) en aan de Spaanse
koning Filips IV (Wolfenbüttel, HAB: C. Hist. 2°). Overigens heeft Soutman ook
exemplaren van dit werk van een handgeschreven opdracht voorzien. Eén was er
mogelijk voor de burgemeesters van Haarlem; zie Langereis 2001, pp 147-153, 249-
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december 1617 met een bedrag van 72 gulden.112 Van een beloning van de andere
instanties is niets gebleken. Wel is bekend dat de Leeuwarder boekverkoper
Dirck Alberts in februari 1618 aan de Gedeputeerde Staten van Friesland zestien exemplaren mocht leveren van zowel het Tooneel der keyseren ende coningen
(1615) als het Tooneel der beroemder hertogen princen (1617). Hij ontving daarvoor
een bedrag van 160 gulden. Dat is in overeenstemming met de eerder genoemde
reguliere verkoopprijs van 5 gulden per boek.113
‘Onlangs geleden gepresenteert’
Nicolaes de Clerck schreef nog een brief aan de Staten-Generaal om te bedanken voor de ruime beloning die hij van hen kreeg vanwege de presentatie
en opdracht van het Tooneel der hertogen princen.114 [5 12] In deze brief schreef
hij bovendien gehoord te hebben dat enkele heren ook graag het Tooneel der
keyseren ende coningen hadden ontvangen. De uitgever bood daarop een ‘dubbelt
exemplaere’ aan: twee exemplaren van het Tooneel der keyseren ende coningen of
- en dat lijkt me waarschijnlijker - een band waarin de twee Tonelen waren
samengebonden. Voldeed Nicolaes de Clerck hiermee daadwerkelijk aan de
wens van de hoge heren of was het vooral een uitgekiende strategie om opnieuw een financiële tegenprestatie te krijgen, nu voor het Tooneel der keyseren
ende coningen? Enige geraffineerdheid kan De Clerck in ieder geval niet worden
ontzegd. Er zijn geen aanwijzingen dat de Staten-Generaal inderdaad interesse
hadden voor het Tooneel van 1615. Wel wilden zij meer exemplaren bestellen
van het Tooneel der beroemder hertogen princen. Op 7 februari 1618 werd Robbert
Valckenburch, agent van de Staten-Generaal, gelast om met Nicolaes de Clerck
te bespreken voor welke prijs ‘hy begeert te vercoopen syn tweede bouck geintituleert Tonneel des vermaerder hertogen, princen etc.’115
7.4.3 Marketing
Kortom, niet alleen particuliere boek- en prentliefhebbers maar ook overheidsorganen zag Nicolaes de Clerck als potentiële klanten voor zijn boek- en prentuitgaven. Met de verspreiding van zijn boeken en prenten in de hoogste kringen
wist De Clerck de bekendheid van zijn uitgaven in die kringen te vergroten.
250. Een ander was voor Christoph Bernardus, bisschop van Keulen; Draiflessen
Collection (Liberna), Mettingen: W 848. Voor een voorbeeld van twee verschillende
gedrukte dedicaties met betrekking tot een prent zie de Bewening van Lucas
Vorsterman naar Anthony van Dyck; Folmer-von Oven & Schrier 2012, pp 16-21.
112 Den Haag, NA: Staten-Generaal 1550-1796, Netresoluties: toegang 1.01.02,
inv. 3176, fol. 343v, 20 dec. 1617.
113 Leeuwarden, Tresoar: Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland,
Registers van betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal van de
kloostergoederen: toegang 5, inv. 2665, fol. 88v, 19 jan. 1618.
114 Den Haag, NA: Staten-Generaal 1550-1796, Liassen requesten 1600-1795:
toegang 1.01.02, inv. 7477, met potlood, in latere hand gedateerd 7 febr. 1618.
115 Den Haag, NA: Staten-Generaal 1550-1796, Netresoluties: toegang 1.01.02,
inv. 3177, 7 febr. 1618, fol. 50r.
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13 | Jaarrekening van Jan Pietersz Waelpot voor het
leveren van kantoorartikelen aan het Hoogheemraadschap
Delfland, 1651. Delft, Hoogheemraadschap Delfland,
toegang 112, inv. 803*

Daar was hij overigens niet alleen verantwoordelijk voor, want zijn portretprenten vond men ook in boeken die door andere uitgevers aan regeringsinstanties
werden gepresenteerd.116
116 Enkele voorbeelden: Abraham Migoen kreeg 8 gulden en 16 stuivers toen
hij het boek met het oeuvre van Johannes Sleydanus, uitgegeven samen met Gillis
Pietersz en Nicolaes de Clerck, aan de stad Gouda aanbood. Samen met Gillis
Pietersz schonk Migoen hetzelfde boek aan de burgemeesters, schepenen en de raad
van de stad Veere in Zeeland; Briels 1974, p. 269, akte h en i. Gillis Pietersz bracht
ook elf ingebonden exemplaren naar de provincie Friesland; Leeuwarden, Tresoar:
Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland, Registers van betalingsordonnanties
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Er waren voor uitgevers echter nog andere redenen om een werk op te dragen aan instanties en hoogwaardigheidsbekleders. Een opdracht gaf een werk
extra cachet. Het aanzien en de autoriteit van de genoemde instantie of persoon straalden af op het boek of de prent. Werd de opdracht met een beloning
geaccepteerd dan was dat impliciet een positief oordeel over de kwaliteit en de
inhoud van het werk. Hetzelfde effect had een privilege, al benadrukte de overheid dat een privilege niet als zodanig mocht worden geïnterpreteerd.117 Privileges en dedicaties werden echter wel degelijk op inhoudelijke gronden geweigerd
of afgewezen.118 Een privilege of beloning gaf een werk dus prestige. In hoeverre
het publiek zich hierdoor liet sturen blijft natuurlijk gissen. Een bepaalde vorm
van reclame ging er in ieder geval wel vanuit.
7.5 Binden, kleuren en andere activiteiten
De overgeleverde boeken, prenten en archiefbescheiden brengen Nicolaes de
Clerck naar voren als auteur en vertaler, uitgever en verkoper van drukwerk.
Over andere mogelijke (neven)activiteiten van De Clerck zwijgen de tot nu toe
gevonden bronnen of we kunnen er hooguit een glimp van opvangen. Zo heb
ik niet kunnen vaststellen of De Clerck schrijfwaren verkocht, weten we niets
over zijn werk als boekbinder en kunnen we hooguit vermoeden dat hij zijn
prenten ook gekleurd kon leveren, al dan niet gemonteerd, ingelijst, aan stokken
bevestigd of in een album of portefeuille. Een enkele bron noemt Nicolaes als
verkoper van schilderijen.
7.5.1 Kantoorboekhandel en boekbinder
Boekverkopers verkochten meestal ook kantoorartikelen. Wat de Secretarie of
de Weeskamer van de stad Delft aan papier, pennen en inkt nodig had, werd
onder andere geleverd door de Delftse boekverkopers Jan Andriesz Cloeting

op de ontvanger-generaal van de kloostergoederen: toegang 5, inv. 2662, fol. 75v, 10
mei 1612. De Historie der Nederlandscher oorlogen ende geschiedenissen van 1614 werd door
uitgever Hillebrant van Wouw geleverd aan alle leden van de Staten-Generaal en
aan prins Maurits; zie hoofdstuk 4.3. Het leveren van één exemplaar aan de Staten
van Friesland leverde Van Wouw het niet onaanzienlijke bedrag van 16 gulden op;
Leeuwarden, Tresoar: Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland, Registers van
betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal van de kloostergoederen: toegang
5, inv. 2664, fol. 28v, 1 maart 1615. Petrus Neander, de predikant die verantwoordelijk
was voor de vertaling van de Chronycke van Hungarien van 1619 presenteerde dit boek
aan de stad Middelburg; Kesteloo 1899, p. 77.
117 Zie hierover Weekhout 1998, pp 86-87, 115-116; Verkruijsse 1990, p. 141;
Hoftijzer 1990, pp 161-163; Hoftijzer 1993, pp 52-53; Orenstein, Leeflang e.a. 1993, pp
173-174 en Orenstein 2006, pp 314, 320.
118 Ik breng nog eens de gang van zaken in herinnering bij de privilege-aanvraag
voor de Stant der kercken en de Oude chronijcke ende historien van Holland; zie hoofdstuk
3.2.1 en 3.5.1. Ook de dedicatie van het werk van Van Meteren in 1599 werd door de
Staten-Generaal om inhoudelijke gronden afgewezen; zie hoofdstuk 4.1.2.
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(overl. 1634) en Adriaen Gerritsz van Beijeren (ca. 1585-1651).119 Jan Pietersz
Waelpot (1596-1667) verkocht regelmatig kantoorartikelen aan het Hoogheemraadschap Delfland. Hiervan bleven gedetailleerde rekeningen bewaard. [5 13]
In 1651 ontving Waelpot ruim 60 gulden van het Waterschap. Hij leverde dat
jaar onder andere twintig bossen van elk vijfentwintig ‘cantoorpennen’ voor 12
stuivers per bos, vier kannen inkt voor 1 gulden per kan, veertien ‘potloodpennen’ van 2 stuivers per stuk en zegelgaren, maar ook achthonderd grote ouwels
voor het verzegelen van brieven voor in totaal 2 gulden en meer dan vier riem
papier van verschillende prijsklassen. Verder drukte Waelpot dat jaar voor het
Hoogheemraadschap driehonderd biljetten of formulieren voor in totaal 3 gulden en 15 stuivers en vierhonderd plaatjes op keuren voor in totaal 2 gulden. Hij
bond een boek in zijde en een boek ‘in horen’ (perkament) en leverde een losse
boekomslag van hetzelfde materiaal.120 In andere jaren ontving Waelpot meer
dan 100 gulden van het Hoogheemraadschap. Waelpot verkocht het Waterschap ook plakalmanakken (een soort wandkalenders) voor 4 stuivers per stuk,
en in 1656 een ‘caert met rollen en frengien [franjes]’ voor 12 stuivers. In 1660
repareerde hij voor 12 gulden vier kaarten.121
Nicolaes de Clerck wordt nergens genoemd als leverancier van papier, pennen of inkt. Hij leverde deze niet aan de overheid of hij verkocht überhaupt
geen kantoorartikelen. Boekbinder was hij wel, maar als zodanig is De Clerck
eveneens nauwelijks in beeld te brengen. In inventarissen van andere boekverkopers in Delft vinden we de gereedschappen terug die hij als binder in huis
moet hebben gehad. In de boedelinventaris van Hubrecht Brieving, opgesteld
na zijn dood in 1614, worden een slagsteen, naaibank en snijploeg genoemd,
maar ook tien grote en kleine persen, drie rollen, zes strijkijzers, en andere klei119 In 1610 besteedde de Secretarie van de stad Delft bijna 256 gulden aan papier,
francijn en perkament en het laten binden van de rekeningen en andere registers;
Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Register van uitgaven door de thesaurier
1610: toegang 1, inv. 679-7, fol. 34r en 64r. Op 28 april 1611 kreeg Jan Andriesz
Cloeting 3 gulden en 12 stuivers omdat hij het jaar daarvoor inkt, pennen, papier
en andere materialen aan de Thesaurier had geleverd. In 1617 werd hem 6 gulden
betaald voor het leveren van biljetten met betrekking tot de ‘vaerkoeymarckten’;
Stadsbestuur (eerste afdeling), Thesauriersrekeningen 1617: toegang 1, inv. 678-37,
fol. 252r. Bij de dood van Adriaen Gerritsz van Beijeren in 1651 waren de stad, de
Weeskamer en andere instanties zijn erfgenamen nog geld schuldig voor het leveren
van papier; Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 4067.
120 Delft, Hoogheemraadschap Delfland: Oud Archief, Rekeningen door de
penningmeesters van de West- en Oostambachten en de Bijlagen bij dezelfde
rekeningen: toegang 112, inv. 803 en 803* (1651), fol. 85. Voor ‘hoorn’ als perkament zie
Gnirrep e.a. 1997, nr 12.20, p. 20.
121 Zie Delft, Hoogheemraadschap Delfland: Oud Archief, Rekeningen door de
penningmeesters van de West- en Oostambachten: toegang 112, inv. 802 (1650), fol.
94; inv. 804 (1652), fol. 87; inv. 805 (1653), fol. 91; inv. 806 (1654), fol. 95v, 97v en 102v;
inv. 807 (1655), fol. 95r; inv. 808 (1656), fol. 95v-96r; inv. 809 (1657), fol. 87r; inv. 811
(1659), fol. 64r; inv. 812 (1660), fol. 67v.
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ne gereedschappen.122 Op een slagsteen werden met een hamer vellen papier
of katernen geplet en geklopt. De naaibank werd gebruikt voor het aan elkaar
naaien van katernen op touw of band en de snijploeg was een apparaat dat
voor het schoonsnijden van de snede werd gebruikt. Persen waren nodig voor
de versiering van de boekband, wanneer er persstempels werden gebruikt. De
genoemde rollen waren wellicht rolstempels. Het apparaat dat ‘strijkijzer’ heette
was bedoeld voor het aanbrengen van sierlijnen op een band.123
7.5.2 Monteren, inlijsten en kleuren
Prenten of prentreeksen werden in albums opgeborgen, verzameld in portefeuilles of aan de muur gehangen. Ze werden op prentbordjes bevestigd, ingelijst of op linnen gemonteerd. Aan de boven- en onderkant van grote kaarten
werden rolstokken bevestigd.124 Naast boekbindersmaterialen had De Clerck
dus ongetwijfeld ook portefeuilles, bordjes, linnen, rollen en lijsten in zijn winkel.125 We weten er niets over.
We kunnen eveneens alleen maar vermoeden dat Nicolaes de Clerck naast
ongekleurde ook ingekleurde prenten verkocht. Het met de hand inkleuren of
‘afsetten’ van prenten of boekillustraties had verschillende functies. Kleur gaf
een prent extra uitstraling. Aan de muur leken prenten die waren gekleurd met
dekkende verf net schilderijen. Kaarten werden gekleurd om de grenzen tussen
landen en tussen water en land beter zichtbaar te maken. De kleuren op afbeeldingen van planten waren informatief bedoeld. Het kleuren van prenten was
ook een manier om slechte afdrukken verkoopbaar te maken. Prenten werden
ingekleurd door specialisten, maar ook door inkleurders die hun werk routinematig verrichten in dienst van een uitgever. Overigens was het inkleuren ook
een geaccepteerde tijdsbesteding van verzamelaars en hun familie.126
In boedelbeschrijvingen van prentuitgevers worden soms zowel ongekleurde
als gekleurde prenten genoemd. Daarnaast komen er wel namen in voor van inkleurders en leveranciers van lijsten en rollen. In de al eerdergenoemde boedel
inventaris van de graveur en uitgever Johannes van Londerseel staan de namen
van ene ‘Lambrecht den afsetter’ en ‘Jan de affsetter’. De laatste had nog recht op
1,5 gulden aan loon. Een lijstenmaker had volgens dezelfde inventaris nog 6 gul-

122 Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 742.
123 Voor de gereedschappen zie de termenlijst op Bibliopolis en Storm van
Leeuwen 1999, pp 53-54.
124 Hierover Goedings 1989, pp 97, 110; Van der Waals 2006, m.n. pp 22-36 en
Griffiths 2016, pp 411-426. De Clercks schoonzoon Gijsbrecht Heussen had een kaart
van de Zeventien Provinciën met een ‘wagheschotte’ lijst; Delft, SA: Weeskamer:
toegang 72, inv. 2387, fol. 16r. Wagenschot is eikenhout.
125 Vergelijk de winkelinventaris van de kaart- en prentverkoper Clement de
Jonghe. De Jonghe had kaarten op doek geplakt, ingelijste prenten en ‘prentjens met
penneeltjes’; Laurentius 2010, pp 78, 151-158.
126 Over het kleuren van prenten zie Goedings 1989; Goedings 1995; Dackerman
2002; Goedings 2008; Goedings 2015 en Griffiths 2016, pp 144-163.
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den en 8 stuivers te goed.127 Ook in de inventarissen van het bedrijf van Joannes
van Doetecum de Jongere staan namen van enkele ‘afsetters’ en lijstenmakers. In
1608 en 1630 was Van Doetecum ene Adriaen Janss en ene Lambert Persoons
nog 24 en 75 gulden schuldig voor hun werk als inkleurder. Van Doetecum
deed eveneens zaken met de inkleurder Jonge Jan en de lijstenmakers Andries
en Adam van Beverwijck.128 De in Delft werkzame kaartmaker en kaartverlichter Pieter van den Lande (overl. 1636) kleurde prenten in opdracht van Willem
Hondius (ca. 1598-1652), de zoon van Hendrick Hondius (1573-1650) in Den
Haag. Lijsten en rollen liet Van de Lande leveren door Louwijs Elle van Amsterdam en Matthijs de draaier, wonende in het Rietveld in Delft.129
Joannes van Doetecum de Jongere had volgens zijn boedelinventaris van 1608
een gekleurde tiengebodenprent van Nicolaes de Clerck. Wisten we maar of
deze prent zo door De Clerck werd geleverd of in opdracht van Van Doetecum werd afgezet. Ook van overgeleverde contemporain ingekleurde prenten
en boekillustraties van De Clerck is niet bekend wíe ze heeft ingekleurd.130 De
enige prent die móest worden ingekleurd was de Genealogia Illust. Familiae Comit. Nassaviorum, het centrale deel van de ‘caerte’ beschreven in hoofdstuk 5. Op
deze meerdelige prent staan instructies voor het kleuren van de wapenschilden
in de stamboom. [5 14] Vergelijkbaar met het schilderen op nummer zijn in
de schilden letters gezet, zodat de inkleurder wist welke vlakken welke kleur
moesten krijgen: goudgeel, blauw, groen, rood of zwart. Zonder kleuren hadden dergelijke wapenschilden geen betekenis. In verband met het kleuren van
de ‘caerte’ wordt in de archiefbescheiden de uit Antwerpen afkomstige maar in
Leiden werkzame Carel Liefrinck de Jonge genoemd. Ook Steven de Gheyn, de
broer van Jacques de Gheyn II, die de ‘caerte’ in Frankrijk verspreidde, wordt als
schilder en verlichter genoemd en kan verantwoordelijk zijn geweest voor het
inkleuren van deze speciale exemplaren.131
127 Rotterdam, SA: Weeskamer: toegang 16, inv. 405, 7 jan. 1625; Bredius 19151917, pp 1594-1598.
128 Rotterdam, SA: Weeskamer: toegang 16, inv. 383 en inv. 1187; New Hollstein
Dutch, Van Doetecum, dl 1, pp xlviii-xlix, lviii. Ook de zoon van Lambert kleurde
prenten; zie Van Dillen 1929-1974, dl 3, p. 407, nr 773.
129 Delft, SA: Weeskamer Archief: toegang 72, inv. 3521. Voor Van de Lande zie
ook hoofdstuk 2.12.
130 Van de Historie ende het leven van keyser Caerle de vijfde van Alfonso Ulloa is een
exemplaar bekend waarbij de portretten contemporain zijn ingekleurd (Amsterdam,
UB: KF 61-3495). In het Landesmuseum in Münster wordt een los blad bewaard
van het in 1612 uitgegeven werk van Sleydanus, met een eigentijds ingekleurd
portret van Maximiliaan, graaf van Buren (Münster, Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte, Porträtarchiv Diepenbroick: C-512381 PAD). Ook de Inname van
Breda en de Slag van Turnhout zijn ingekleurd overgeleverd; zie Den Haag, KB: KW
3190 D 18 en Rotterdam, Atlas van Stolk: 10422. De catalogus van Pieter Niellius van
1658 noemt een afgezet exemplaar van De Clercks Tooneel der hertogen princen.
131 Thieme-Becker 1907-1950, dl 13, pp 534-535; Briels 1997, p. 330 en Groenendijk
2008, p. 350.
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Sara de Clerck en de kaart van Delfland
Het is mogelijk dat Nicolaes de Clerck prenten liet kleuren door zijn vrouw en
dochters. Dat idee wordt ingegeven door de werkzaamheden van dochter Sara
in de jaren 1646, 1650 en 1651. In deze jaren kleurde zij meerdere exemplaren
van de Kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland in opdracht van het Hoogheemraadschap. In de vroegmoderne periode was een boek- en prentwinkel gewoonlijk een familiebedrijf en er zijn aanwijzingen dat Sara in het bedrijf heeft
meegeholpen.132 Ze zou ook prenten kunnen hebben gekleurd. Meer echtgenotes en dochters deden dat.133
De Kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland was in 1611 gegraveerd door
Floris Balthasarsz van Berckenrode (1562/63-1616).134 [5 15] De kaart werd,
inclusief de gegraveerde toelichting, gedrukt van tien koperplaten en had een
afmeting van 980 x 920 mm. De koperplaten waren in 1617 verkocht aan het
Hoogheemraadschap.135 Uit de overgeleverde rekeningen van het Hoogheemraadschap is op te maken dat de platen bij tijd en wijle opnieuw werden afgedrukt. Een aantal van deze kaarten werd daarna op doek of linnen geplakt,
ingekleurd, versierd en verguld en aan zwarte rolstokken bevestigd.136 Sara de
132 Zie hoofdstuk 2.12.
133 Zo is het bekend dat Abraham Ortelius (1527-1598) zijn twee zusters leerde
om kaarten te kleuren. Myncken Liefrinck (overl. 1593) was ook actief als inkleurder.
Zij was de dochter van de Antwerpse graveur en drukker Hans Liefrinck (1518-1578).
Ze nam het bedrijf van haar vader over en leverde honderden gekleurde kaarten en
atlassen aan Plantijn. Bij het inkleuren werd zij geholpen door haar dochter, haar
schoonzoon en haar echtgenoot. Zie hierover Goedings 1989, pp 115-116 en Bowen &
Imhof 2008, p. 345. Zie over het kleuren van prenten door vrouwen en kinderen ook
Griffiths 2016, p. 147.
134 Hollstein Dutch, F.B. van Berckenrode, nr 15.
135 Zie over deze kaart Orenstein 1996, p. 129; Van Berckenrode/Postma 1972;
Hameleers 1986, pp 435-443 en De Wilt e.a. 2000, pp 26-27.
136 Als aanvulling op de literatuur over het drukken en inkleuren van deze kaart:
de prijs voor ingekleurde exemplaren varieerde in de jaren 1624-1657 van 3,25 gulden
tot en met 8,5 gulden per kaart. De in Den Haag werkzame Hendrick Hondius wordt
het meest genoemd in de rekeningen. Al in 1624 en 1625 leverde hij respectievelijk vier
en twee ingekleurde exemplaren van de kaart. In 1630 paste hij de platen aan en drukte
hij honderd exemplaren. Daarvan werden er twintig opgemaakt en afgezet. Hondius
kreeg 14 gulden betaald voor het doek, 10 gulden voor het ‘opsetten’ en 50 gulden voor
het inkleuren van de exemplaren. Elk exemplaar kostte daarmee dus 3 gulden en 14
stuivers. In 1631, 1637, 1638 en 1639 heeft Hondius in totaal 41 kaarten gekleurd, op
doek gezet en al dan niet aan rolstokken gemonteerd voor 3,5 tot 4,5 gulden per stuk.
Daarna was het Hoogheemraadschap blijkbaar door de gedrukte oplage heen, want in
1644 werden er door Hondius honderd nieuwe kaarten gedrukt waarvan er 25 meteen
werden ingekleurd en op zwarte rolstokken werden bevestigd. De prijs was 4 gulden
per kaart. In 1648 drukte Hondius opnieuw een oplage van honderd kaarten. In 1645
was het niet Hondius maar Ludolf Cloeting die negen kaarten kleurde en opmaakte.
De prijs van 8,5 gulden per stuk was extreem veel hoger dan in de jaren daarvoor. Deze
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Clerck kleurde in totaal 32 exemplaren.137 In 1646 moesten er twaalf kaarten
worden opgemaakt en ingekleurd. Sara ontving daarvoor 4 gulden per kaart.
In juli en september 1650 kleurde en verguldde Sara nog eens twee maal zes
kaarten voor hetzelfde bedrag. Ze bevestigde deze twaalf kaarten ook aan rolstokken.138 In oktober waren nog twee kaarten gereed, eveneens ingekleurd en
verguld, maar zonder stokken en voor 6,5 gulden per exemplaar. Voor dezelfde
prijs per kaart werden in 1651 zes kaarten geleverd ‘op deken gecleet, vergult en
gecoluert’. Had Sara het monteren en kleuren van prenten in het bedrijf van
haar vader geleerd?
7.5.3 Handelaar in schilderijen
Diverse boek- en prenthandelaren lieten zich ook in met de handel in schilderijen, al is hierover nog weinig bekend.139 In de zeventiende eeuw werden
exemplaren werden dan ook aan Schieland geschonken. Ludolf Cloeting (overl. 1669)
was de zoon van de in Delft werkzame boekdrukker en boekuitgever Jan Andriesz
Cloeting; zie Veldhoven 2007, p. 50 en Keblusek 1997, p. 314. In de jaren 1652, 1655, 1656
en 1657 leverde Adriaen Matham (ca. 1599-1660), graveur en zoon van Jacob Matham
(1571-1631), de gekleurde exemplaren van de kaart van Delfland, 25 à 30 exemplaren in
totaal voor een prijs van 6 à 7 gulden per stuk. Ene Gerrit Otten drukte in 1655 nog
eens vijftig exemplaren. Voor transcripties van de betreffende archiefstukken met een
de soms zeer gedetailleerde bijlage over de kostenberekening zie Van Berckenrode/
Postma 1972. Niet getranscribeerd door Postma zijn de volgende documenten: Delft,
Hoogheemraadschap van Delfland, Rekeningen door de penningmeesters van de
West- en Oostambachten en de Bijlagen bij dezelfde rekeningen: toegang 112, inv. 777
en 777* (1625), fol. 45v; inv. 5267 (1645), fol. 87; inv. 798 en 798* (1646), fol. 87r; inv. 802
en 802* (1650), fol. 95; inv. 803 en 803* (1651), fol. 82; inv. 804 en 804* (1652), fol. 85r;
inv. 807 en 807* (1655), fol. 93; inv. 808 en 808* (1656), fol. 95; inv. 809 en 809* (1657),
fol. 86v. Volgens Postma hebben ook de weduwe van Adriaen Matham (Catharina van
Thiel), Arnold Bon in Delft, Dirck Arrisz van Disselburg (Delft?) en Frederick de Wit
in Amsterdam een rol gespeeld bij het drukken of het opzetten van de kaarten van
Delfland. Dit moet na 1660 zijn geweest want in de rekeningen in de jaren daarvoor
heb ik hen niet teruggevonden. Over Hondius, de kaart van Delfland en andere
opmerkingen over het inkleuren zie Orenstein 1996, pp 88, 129-130, 134-135.
137 Delft, Hoogheemraadschap Delfland: Oud Archief, Rekeningen door de
penningmeesters van de West- en Oostambachten en de Bijlagen bij dezelfde
rekeningen: toegang 112, inv. 798 en 798* (1646), fol. 87r; inv. 802 en 802* (1650), fol.
95r; inv. 803 en 803* (1651), fol. 82v.
138 Gewoonlijk werd een kaart op linnen geplakt voordat ze aan stokken werd
bevestigd; Laurentius 2010, p. 25.
139 Boers 2012, p. 50 en Griffiths 2016, p. 284. In de in 1608 opgestelde
boedelinventaris van de graveur en prentverkoper Joannes van Doetecum de Jongere
staan ‘borden van olijeverwe’ en ‘waterverruwe schilderien’; New Hollstein Dutch,
Van Doetecum, dl 1, pp xxxvii-lxiii. Over de verkoop van schilderijen door Jan
Pietersz Berendrecht in Haarlem zie Wyckoff 1998, pp 140-141, 143, 181. Over de
verkoop van schilderijen door Hendrick Hondius in Den Haag zie Vermeeren 1998,
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de meeste schilderijen nog verkocht via de kunstenaar, maar leden uit andere
beroepsgroepen probeerden te profiteren van de groeiende vraag. Met het
toenemen van de vraag naar schilderijen verschenen ook de eerste professionele kunsthandelaren.140 Een enkele bron noemt ook Nicolaes de Clerck als
verkoper van schilderijen. Volgens het memoriaalboek van de Grafelijkheidsrekenkamer waarin de huur van de Witte Galerij op het Binnenhof werd
vastgelegd, diende De Clerck in 1608 een aanvraag in voor het verkopen van
‘alderhande boucken caerten ende schilderien’.141 Als handelaar in schilderijen wordt De Clerck verder echter niet genoemd. Wel zijn er enkele relaties
met schilders bekend. Ten eerste trouwde zijn dochter Lijsbet de Clerck in
juni 1623 met de schilder Boudewijn Ferdinandus van Warmen. Boudewijn
stond vanaf 15 november 1624 bij het Sint-Lucasgilde ingeschreven. Hij overleed echter al snel in februari of maart 1625.142 Ten tweede had Nicolaes de
Clerck contact met de schilder Willem Jansz Decker (na 1586-1624), wonende
in de Kromstraatsteeg in Delft.143 Decker stond borg voor De Clerck en zijn
erfgenamen in de jaren 1620, 1622, 1623 en 1624 bij de huur van de voorzaal
van het stadhuis van Delft.144 Toch zal Nicolaes de Clerck vooral een boeken prentverkoper zijn geweest. In december 1618 taxeerde hij namelijk wel de
boeken in de boedel van Adryaen Claesz Vrijenbergh (overl. 1660) maar niet
de zestig grote en kleine schilderijen en enkele beelden die Vrijenbergh ook
in zijn bezit had. Die werden getaxeerd op een waarde van 164 gulden door

p. 52 en Bredius 1880-1882, dl 3, pp 273-274.
140 Over de zeventiende-eeuwse kunsthandel zie onder andere Boers 2012.
141 Den Haag, NA: Grafelijkheidsrekenkamer/Registers, Memorialen: toegang
3.01.27.01, inv. 41, fol. 278v, 5 sept. 1608.
142 Zie hoofdstuk 2.3.
143 Willem Jansz Decker was de zoon van de schilder Jan Willemsz Decker (ca.
1553-1632). Vader en zoon waren bij het Sint-Lucasgilde in Delft ingeschreven als
olieverfschilders. In augustus 1614 hield Willem Jansz een loterij van schilderijen
vanuit zijn huis in de Kromstraatsteeg. De vrouw van Decker verkocht schilderijen
in Den Haag en op het Binnenhof. Willem Jansz, zijn vrouw en vijf van de zeven
kinderen stierven aan de pest in september 1624. Zijn schilderijen hadden op dat
moment een totale waarde van 343 gulden; Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris
A. van Rijshouck: toegang 161, inv. 1766, 4 aug. 1614 (loterij); inv. 1761, 24 maart 1609
(testament) en Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 2114-2115 (inventaris). Zie over
vader en zoon Decker verder Obreen 1877-1878, p. 4, nrs 10-14; Bredius 1892, pp 193-196;
Haverkorn van Rijsewijk 1893, pp 125-126; Kossmann 1932, p. 68 en Montias 1982, pp
125, 178, 195, 199-200, 334.
144 Delft, SA: Stadsbestuur (eerste afdeling), Maanboeken: toegang 1, inv. 676-16
(1620), fol. 74r; inv. 676-18 (1622), fol. 74r; inv. 676-19 (1623), fol. 70v en inv. 676-20
(1624), fol. 68r. Niet in alle jaren worden de namen van de borgen genoemd. Vóór
1618 stonden Cornelis Jansz Vennecool en Adolf Aertsz van den Kelder borg voor De
Clerck; zie inv. 676-10 (1610), fol. 124r; inv. 676-12 (1615), fol. 71v; inv. 676-13 (1616), fol.
71r en inv. 676-14 (1617), fol. 72v.



de schilder Cornelis Damen Rietwijck (ca. 1590-1660).145
Met de kraamverkoop van Nicolaes de Clerck in Den Haag en Delft en zijn
taxatie van de boeken in de boedel van Adryaen Claesz Vrijenbergh zijn we
terug bij het begin van dit hoofdstuk. Als iets in dit hoofdstuk duidelijk is geworden dan is dat toch vooral dat het bijzonder lastig is om een compleet beeld
te krijgen van de handel van De Clerck en van het netwerk van boek-, prent- en
kunstverkopers, inkleurders en lijstenmakers waarbinnen hij zich bewoog. Dat
zijn uitgaven en portretten nog jaren na zijn dood in omloop waren en in bibliotheken werden bewaard, is voor het volgende hoofdstuk een belangrijk gegeven. Ook de koperplaten van Nicolaes de Clerck bleven namelijk in omloop.
Zij werden nog tot in de tweede helft van de zeventiende eeuw afgedrukt. Dat
heeft verrassende uitgaven opgeleverd en wellicht ook enkele verbaasde blikken
in de boekwinkel.

145

Delft, SA: Weeskamer: toegang 72, inv. 932.



