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8 : 'seeckere copere platen'

in de vorige hoofdstukken ging de aandacht uit naar het leven en 
bedrijf van Nicolaes de Clerck, werd zijn fonds behandeld, de distributie en 
verspreiding van zijn uitgaven en het beoogde publiek. Toch houdt daarmee 
het verhaal niet op. Na de dood van De Clerck gingen andere boek- en prent-
uitgevers met zijn materiaal aan de slag. Ten eerste verschenen er herdrukken 
van zijn werk als auteur. De Oude chronijcke ende historien van Holland van Willem 
van Gouthoeven werd, met het vervolg van Ellert de Veer en Nicolaes de Clerck, 
in 1636 herdrukt bij de weduwe en erven van Hillebrant van Wouw in Den 
Haag. De tekst werd aangevuld, maar bleef verder ongewijzigd.1 Een deel van 
de oplage van de Oude chronijcke van 1620 werd in hetzelfde jaar als titeluitgave 
op de markt gebracht door, vermoedelijk, de erfgenamen van de oorspronkelijke 
uitgever Pieter Verhaghen. De Clercks Nederlandse vertaling van de Histoires 
tragiques de nostre temps van François Rosset, verschenen in 1623, werd in 1632 en 
1640 herdrukt door Broer Jansz in Amsterdam.2

   Ten tweede verschenen er heruitgaven van de prenten die Nicolaes de Clerck 
had gepubliceerd. De koperplaten van De Clerck werden verkocht en de nieu-
we eigenaren drukte de platen opnieuw af. Koperplaten waren kostbaar. Dus 
zolang er een markt was voor de prenten, bleven de platen in omloop. Het over-
nemen en afdrukken van bestaande koperplaten was in de zeventiende eeuw 
een gangbare praktijk.3 De Clerck had ook zelf gebruik gemaakt van bestaande 
platen. Na zijn dood kwamen deze platen en andere platen die De Clerck in 
zijn bezit had gehad in handen van collega’s en de volgende generatie boek- en 
prentuitgevers. Het kopen van bestaande platen scheelde de nieuwe eigenaar in 
de eerste plaats productiekosten maar ook tijd. Het was voor een prentuitgever 
een eenvoudige manier om zijn fonds op en uit te bouwen. Boekuitgevers ver-
wierven via de handel illustratiemateriaal. Dit hoofdstuk gaat over het gebruik 
van De Clercks koperplaten na zijn dood. Bij wie kwamen de koperplaten na 
zijn overlijden terecht en hoe werden ze gebruikt? Veel platen werden door hun 
nieuwe eigenaar ongewijzigd afgedrukt, een aanpassing van de uitgeversnaam 
daargelaten. Andere platen moesten wegens slijtage worden bijgewerkt om een 
nieuwe oplage van de prent te kunnen drukken. Indien de prent in een geheel 
nieuwe context moest functioneren waren drastischer aanpassingen van de ko-
perplaat noodzakelijk. 

1  Zie over de totstandkoming van deze herdruk Tuynman 1997, pp 97-112.
2  Zie voor de editie van 1640 ook Muller/DeVries/Scheepers 1981, p. 220, nr 234 
en p. 402, nr 773 en De Kooker 1986, cat. III (1641), p. 16, nr 99. De door Buisman 
1960, nr 1998 genoemde editie van Broer Jansz van 1642 heb ik niet teruggevonden. 
3  Over de handel in koperplaten zie Orenstein, Leeflang e.a. 1993, pp 170-171; 
Orenstein 1996, pp 95-106; Kolfin 2011, pp 21-23 en Griffiths 2016, pp 132-143.





8.1 Kopers op de veiling van 1626
Op 17 juni 1626 werd een groot aantal koperplaten uit de boedel van Nicolaes 
de Clerck geveild. De veiling werd bijgewoond door een aantal van de belang-
rijkste uitgevers uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. In de notariële 
akte die na de veiling werd opgesteld staan de namen van de kopers van de pla-
ten: Claes Jansz Visscher, Johannes Janssonius en Broer Jansz uit Amsterdam, 
Hendrick Hondius en Broer Jansz uit Den Haag en Jan III van Waesberge uit 
Rotterdam.4 Zij waren werkzaam als prentuitgever en/of als boekuitgever. Ze 
kochten samen 352 koperplaten voor in totaal 772 gulden en 13 stuivers. De 
prijs die zij voor de platen afzonderlijk neerlegden was ongetwijfeld afhankelijk 
van de afmetingen van de plaat, het onderwerp, de prentontwerper of graveur, 
maar zeker ook van de ouderdom en de conditie van de plaat.5 Twee platen zijn 
vermoedelijk verkocht inclusief de rechten van een nog geldig privilege. Na de 
veiling kregen de kopers een betalingstermijn van een half jaar.
   Hendrick Hondius kocht in totaal veertien platen voor 36 gulden en 8 stui-
vers, zijn schoonzoon Jan III van Waesberge negentien platen voor 40 gulden.6 
De in Amsterdam werkzame uitgever Broer Jansz kocht met een aantal van 161 
de meeste platen, gevolgd door Johannes Janssonius met 132. Zij gaven respec-
tievelijk 282 gulden en 8 stuivers en 342 gulden en 12 stuivers uit. Dezelfde twee 
uitgevers tekenden voor de omvangrijkste kavels: Broer Jansz kocht een kavel 
met 123 platen (voor 252 gulden en 3 stuivers), Janssonius twee kavels bestaande 
uit 81 en 48 ‘tronien’ (voor 178 gulden en 4 stuivers en 148 gulden en 16 stuivers). 
Het betrof platen waarmee De Clerck zijn portretten van keizers, koningen, 
prinsen, hertogen, legeraanvoerders, pausen en geloofshervormers had gedrukt. 
Meestal bestond een kavel uit één of enkele platen. Acht van de zesentwintig 
kavels bestonden uit meer dan vijf platen, waarvan vijf uit meer dan tien.
   De twee duurste platen van de veiling waren samen 30 gulden waard en wer-
den gekocht door de graveur en prentuitgever Claes Jansz Visscher. Visscher 
kocht het minste aantal, maar wel de gemiddeld duurste platen (vijf voor 43 
gulden, 8 gulden en 12 stuivers per plaat), zelfs als we de twee meest kostbare 
platen niet meerekenen (drie voor 13 gulden, 4 gulden en 6 stuivers per plaat). 

4  Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627, 17 
juni 1626. We weten dat het gaat om Jan III van Waesberge, omdat zijn vader Jan II 
in mei 1626 overleed; zie Briels 1974, pp 531, 537. Montias 1982, p. 276 was van mening 
dat de in Den Haag werkzame Broer Jansz dezelfde persoon was als de uitgever met 
dezelfde naam in Amsterdam. De notaris zou in juni 1626 onterecht de plaatsnaam 
Den Haag hebben genoteerd. Er is echter geen reden om dat aan te nemen aangezien 
er ook in Den Haag een man werkzaam was met de naam Broer Jansz; zie Kossmann 
1932, pp 73, 199 en Keblusek 1997, pp 34, 37-38. De in Den Haag werkzame uitgever 
kocht op de veiling in 1626 meerdere kavels. Ook daarom ligt een vergissing van de 
notaris minder voor de hand.
5  Griffiths 2016, p. 133.
6  Drie koperplaten werden gekocht door Van Waesberge en zijn daarna 
‘overgenomen’ door Hondius. De drie nog niet geïdentificeerde platen, gekocht voor 5 
gulden en 1 stuiver, heb ik meegeteld bij Hondius.

seeckere copere platen





De in Den Haag werkzame plaatsnijder en kunstverkoper Broer Jansz gaf ge-
middeld het minste per plaat uit. Hij kocht namelijk 21 platen voor 28 gulden 
en 5 stuivers (1 gulden en 6 stuivers per plaat). Zijn naamgenoot in Amsterdam 
kocht de goedkoopste platen: zes platen voor 22 stuivers (ruim 3 stuivers per 
plaat). Opmerkelijk was ook zijn aankoop van elf  ‘slechte plaetgens’ voor bijna 
6 stuivers per stuk. Het was overigens dezelfde Broer Jansz die in 1626 een on-
gesneden koperplaat kocht voor maar liefst 3 gulden en 2 stuivers. Gezien de 
prijs ging het om een grote plaat.
   Niet van alle koperplaten die in 1626 werden verkocht zijn afdrukken bekend. 
Broer Jansz uit Amsterdam kocht bijvoorbeeld ‘vier zwitsers’. Zijn naamgenoot 
in Den Haag verwierf een nog onbekend bloemstilleven, een keukenstuk, een 
serie van achttien gouverneurs en een tiengeboden. Of de in paragraaf 6.2.2 
genoemde tiengebodenprent met de uitgeversnaam ‘Broer Jansen Hage’ werd 
gedrukt van de plaat die Broer Jansz in juni 1626 kocht, is niet zeker. Johannes 
Janssonius ging in 1626 naar huis met een nog niet geïdentificeerde ‘groetenis’ en 
een nog onbekend ‘marienbeelt’. Van andere koperplaten van De Clerck zijn wel 
afdrukken bekend en zijn ook latere afdrukken overgeleverd met de naam van 
de uitgevers die de platen in 1626 kochten: Hendrick Hondius en Claes Jansz 
Visscher. Deze beide uitgevers verwierven bovendien koperplaten van Nicolaes 
de Clerck via diens dochter Sara en haar echtgenoot Gijsbrecht Heussen. Het 
zijn de platen die Sara en Gijsbrecht in 1624 uit de boedel van Nicolaes hadden 
verworven, kort voor de dood van zijn vrouw, de moeder van Sara. Het is ook 
dankzij de uitgeversnamen op prenten dat we weten dat De Clercks koperpla-
ten nog tot in de tweede helft van de zeventiende eeuw in omloop bleven. Van 
weer andere koperplaten van De Clerck weten we waar ze terechtkwamen door 
de boeken waarin de betreffende prenten als illustraties werden opgenomen.

8.2 Hendrick Hondius
Tweede- of derdehands platen waren ook voor de in Den Haag werkzame gra-
veur en prentuitgever Hendrick Hondius (1573-1650) interessant. Een substan-
tieel deel van de prenten in diens fonds werd gedrukt met verworven koperpla-
ten. Hondius drukte ten minste 380 prenten van bestaande platen, ongeveer een 
derde van zijn fonds. Hij verwierf platen van uitgevers als Jan Pietersz Beren-
drecht (1590-1645), Joannes van Doetecum de Jongere (ca. 1560-1630) en Claesz 
Jansz Visscher (1587-1652).7

   Op de veiling van de koperplaten van Nicolaes de Clerck in juni 1626 verwierf 
Hondius veertien koperplaten voor 36 gulden en 8 stuivers. Na aanschaf gra-
veerde Hondius zijn initialen op de platen. Soms verwijderde hij de naam van 
de vorige uitgever, maar vaker deed hij die moeite niet en werden er geen ex-
tra kosten gemaakt voor het verwijderen van de uitgeversnaam van De Clerck.  
Hondius kocht de platen van het Laatste Avondmaal naar ontwerp van Maarten 
van Heemskerck, de drie Klassieke sculpturen van Nicolaus Braeu naar werk van 
Hendrick Goltzius, de Boerenkermis van Nicolaes Jansz Clock gegraveerd naar 
een tekening van Karel van Mander en de Perseus en Andromeda naar het ont-

7  Orenstein 1996, pp 95-106 en Wyckoff 1998, p. 185.
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werp van Jacques de Gheyn II. Ook de Waarzegster gegraveerd door Andries 
Stock naar De Gheyn II en de Drie Deugden van Braeu zijn mogelijk in juni 1626 
verworven, en nog vier onbeschreven platen.8

   Ook van andere prenten van De Clerck zijn latere afdrukken bekend met de 
uitgeversnaam van Hondius. De uitgever in Den Haag verwierf ook een aantal 
van de platen die de weduwe van De Clerck in september 1624 had verkocht aan 
haar dochter Sara en aanstaande schoonzoon Gijsbrecht Heussen. Het gaat 
om 31 koperplaten waarmee Hondius nog eens dertien verschillende prenten 
en prentseries kon afdrukken: de Bacchanale met kinderen van René Boyvin naar 
Rosso Fiorentino, de Inname van Breda van Bartholomeus Dolendo, de Christus 
aan de geselpaal van Jacob Matham, de Dochters van Israël loven David van Jan 
Saenredam, de Zes landschappen van Jacob Saverij en maar liefst 21 koperplaten 
gemaakt naar ontwerp van Jacques de Gheyn II of geëtst door diens zoon. [5 1]
   Op de gegraveerde titelprent van de Zeven wijze mannen van Griekenland van 
Jacques de Gheyn III veranderde Hondius het jaartal 1616 in 1627. Het overlij-
den van Gijsbrecht Heussen eind 1627 zou voor Sara de aanleiding kunnen zijn 
geweest om deze en mogelijk ook andere platen van de hand te doen. De Zeven 
wijze mannen waren sinds 1624 eigendom van Gijsbrecht. Hondius’ heruitgave 
van De Gheyns Laocoon is echter gedateerd 1631. De Zes landschappen van Sa-
verij heeft Hondius in 1639 gepubliceerd, nadat de platen waren opgewerkt en 
verrijkt met extra schaduwarceringen. [zie 5 4a] De platen van de Laocoon en 
de Landschappen waren vanaf 1624 eigendom van Sara. Het lijkt er dus op dat 
Hondius de platen van Sara en Gijsbrecht niet ‘en bloc’ heeft verworven, althans 
wanneer we ervan uitgaan dat Hondius de platen steeds kort na aankoop da-
teerde en afdrukte.

8.3 Claes Jansz Visscher
De prentuitgever Claes Jansz Visscher verwierf eveneens koperplaten uit de 
boedel van Nicolaes de Clerck. Visscher kon het zich veroorloven om flinke 
aankopen te doen op veilingen van collega’s. Hij kocht tweede-, derde- en zelfs 
vierdehands koperplaten op.9 In juni 1626 kocht Visscher voor 30 gulden de 
duurste koperplaten van de veiling. Het betrof de platen voor de prenten van 

8  De Waarzegster lijkt te zijn gekocht als ‘de heydenen’. De Drie Deugden 
gaan mogelijk schuil onder één van de twee kavels die Hondius kocht met drie 
onbeschreven platen. Van de andere drie platen is onbekend wat ermee werd 
bedoeld. Daarbij verwierf Hondius nog een onbeschreven koperplaat samen met de 
plaat van de Boerenkermis. In de Hollstein-delen over de gebroeders Wierix schreef 
Zsuzsanna van Ruyven-Zeman dat Hondius op de veiling van 1626 een aantal platen 
van Johannes Wierix moet hebben verworven; Hollstein Dutch, Wierix, dl 1, pp xvi-
xvii, xxv, xliii, noot 26, xliv, noot 50 en xlv, noot 79. Hiervan is niets gebleken. Voor 
zover bekend had De Clerck van Wierix alleen de veertig koperplaatjes in zijn bezit 
die hij gebruikte voor het Const-toonneel. Die platen kwamen in 1624 in handen van 
Sara de Clerck. Wat er daarna met deze platen gebeurde, is onbekend.
9  Van der Coelen 1998a, p. 206 en Kolfin 2011, p. 22. George Keyes noemt Visscher 
‘the hackneyed producer of tired editions of well-known prints’; Gibson 2000, p. 33.
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door Hendrick Hondius, Waarzegster, gravure, 304 x 206 
mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-9923





het praalgraf van Willem van Oranje. De platen waren betrekkelijk nieuw en 
door het overlijden van Maurits en zijn bijzetting in de grafkelder in de Nieuwe 
Kerk van Delft in 1625 was het onderwerp opnieuw actueel. Visscher betaalde 
vermoedelijk ook voor het privilege dat De Clerck in 1620 voor deze prenten 
had gekregen en dat nog geldig was tot januari 1627.
   Voor 8 gulden kocht Visscher in 1626 ook  ‘twee troniens’ en voor 5 gulden de 
koperplaat van de prent Kent u zelven - door mij voorlopig toegeschreven aan 
Jacques de Gheyn III. Eén van deze twee ‘tronien’ betrof vermoedelijk de plaat 
met het portret van de Delftse predikant Arnoldus Cornelisz Crucius, gegra-
veerd door Willem Delff. Voor Visschers uitgave van het portret van Arnoldus 
Cornelisz werd de koperplaat ingekort en de oorspronkelijke tekst van de plaat 
gesneden. Een nieuwe tekst in het Latijn en Nederlands werd op een aparte 
plaat gegraveerd en onder het portret afgedrukt. [5 2] In de nieuwe versregels 
werd het woord niet langer gericht tot de inwoners van Delft.10 Zo werd de 
prent ook geschikt voor een publiek buiten Delft. Visscher paste eveneens het 
onderschrift van Kent u zelven aan. [5 3] Ook nu werd de plaat ingekort. De titel 
van de prent werd veranderd in ‘Besiet u selven’ en de oorspronkelijke versregels 
in het Latijn en Nederlands - beide zestien regels lang in twee kolommen - 
moesten plaatsmaken voor een korter en eenvoudiger Nederlands gedicht van 
acht regels. De strekking en moraal van de tekst bleven hetzelfde.11

   Net als Hondius verwierf Visscher meerdere koperplaten van Nicolaes de 
Clerck die vanaf 1624 eigendom waren geweest van Sara de Clerck. Van in ieder 
geval de Slag van Turnhout van Bartholomeus Dolendo, de Twaalf artikelen des 
geloofs van Willem Delff, de Boogschutter en de melkmeid naar ontwerp van Jac-
ques de Gheyn II en de Val van Icarus van Robert de Baudous zijn latere staten 
bekend met de uitgeversnaam van Visscher. Sara de Clerck was vanaf 1624 ook 
eigenaar van de platen van de ‘Spaense vloot’ en de ‘vijf sinnen op twee bladen’, 
mogelijk de Spaanse Armada van Bartholomeus Dolendo en de anonieme Vijf 
Zintuigen op twee bladen die ik in hoofdstuk 6 beschreef.12 Van beide prenten 
bestaan afdrukken met de uitgeversnaam van Claes Jansz Visscher. 
   Visscher zou de platen van Sara in dezelfde periode kunnen hebben verwor-
ven als de platen van de Vette en magere keuken die Sara in november 1630 uit de 
nalatenschap van Joannes van Doetecum de Jongere kocht en die later eveneens 
door Visscher werden afgedrukt.13 Visscher verzorgde ook een heruitgave van 
Christus aan de geselpaal van Jacob Matham, maar de betreffende plaat verwierf 
hij niet van Sara maar van Hendrick Hondius.14 Al met al kwamen bijna alle 

10  De Latijnse tekst begint nu: ‘Hic est, qui Delphis rigidus virtutis amator…’, de 
Nederlandse tekst met: ‘Dit is hij, die te Delft, der deucht een stijfbeminder…’.
11  Er zijn mij twee afdrukken van deze staat bekend; Jena, Optisches Museum der 
Ernst-Abbe-Stiftung: 23/0529 en Wenen, Graphische Sammlung Albertina: Album 
HB 84, fol. 76. Met dank aan Simon Turner. Het begin van de nieuwe tekst luidt: 
‘Siet hoe men mij bespot en aanwijst mijn gebreecken…’
12  Zie hoofdstuk 5.2.5 en hoofdstuk 6.4.
13  New Hollstein Dutch, J. van Doetecum, nrs 852-853.
14  Visscher verwierf meer platen van Hondius; zie Orenstein 1996, p. 58. In 
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2 | Willem Delff naar Michiel van Mierevelt, uitgegeven 
door Claes Jansz Visscher, Portret van Arnoldus Cornelisz 
Crusius, gravure, 176 x 142 mm, de versregels gedrukt van 
een losse koperplaat, 80 x 140 mm. Amsterdam, Rijksmu-
seum, RP-P-1907-3058





platen van Nicolaes de Clerck die Sara en Gijsbrecht in 1624 verwierven in 
de jaren twintig en dertig van de zeventiende eeuw in het bezit van Hendrick 
Hondius en Claes Jansz Visscher.15

 
8.4 Late afdrukken van de prenten
De koperplaat van Christus aan de geselpaal van Jacob Matham vond zijn weg van 
Nicolaes de Clerck via Sara de Clerck en Hendrick Hondius naar Claes Jansz 
Visscher. Andere platen die eens in het bezit van De Clerck waren geweest, 
bereikten via Hondius of Visscher een volgende generatie prentuitgevers. De 
drie Klassieke sculpturen van Nicolaes Braeu zijn ook uitgegeven door Frederick 
de Wit (ca. 1630-1706) in Amsterdam.16 De Waarzegster naar ontwerp van De 
Gheyn II werd heruitgegeven door Isaac Houwens (1688-1733) in Rotterdam. 
De zes Landschappen van Saverij verschenen later bij Clement de Jonghe (ca. 
1624-1677). De betreffende koperplaten worden in februari 1679 nog beschre-
ven in de boedelinventaris van deze in Amsterdam werkzame graveur en uit-
gever.17 Daarna kwamen deze platen in handen van de uit Leuven afkomstige 
en in Amsterdam werkzame plaatdrukker en kunstverkoper Frans Carelse 
(1630/31-1683).18 [5 4] 
   De prentuitgever Johannes de Ram (1648-1693) in Amsterdam verwierf de 
plaat van Christus aan het kruis gegraveerd door Jacques de Gheyn II. De prent 
werd eerst uitgegeven door Joos de Bosscher en later door Nicolaes de Clerck. 
Van wie Johannes de Ram de plaat had, is niet bekend. Mogelijk heeft De 
Clerck de plaat al tijdens zijn leven afgestoten: in de notariële documenten van 
1624 en 1626 wordt de plaat niet genoemd. Datzelfde geldt vermoedelijk voor 
de plaat of platen die De Clerck bezat van de schilder-etser Gerrit Pietersz. De 
platen van Pietersz kwamen vermoedelijk vóór 1620 in handen van Jan Jansz 
Starter (1594/95-1626) en werden daarna afgedrukt door Johannes of Jan Ame-
lisz - waarschijnlijk de boekverkoper in Utrecht - door Claes Jansz Visscher 
en door Pieter Goos (1616-1672). Kortom, een deel van de kunstplaten die De 
Clerck in zijn bezit had, werd nog tot in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw afgedrukt. Andere platen zijn echter al voor 1624 en 1626 uit zicht ver-
dwenen, zoals de platen van het Landschap met Mozes en de dochter van Jetro van 
Nicolaes de Bruyn, de Ecco homo naar ontwerp van Jacques de Gheyn II en 
zelfs de twee waardevolle platen van de indrukwekkende Voorbereiding voor een 
heksensabbat van dezelfde kunstenaar.

theorie kunnen er nog andere platen van Nicolaes en Sara de Clerck via Hondius bij 
Visscher terechtgekomen zijn, maar dat blijkt niet uit de staten van de prenten die 
mij op dit moment bekend zijn.
15  De ‘twee platen by Davit Vinckboons’ zijn nog niet geïdentificeerd en dus is 
niet bekend bij wie de platen terechtkwamen. Van de Vertumnus en Pomona van ‘Fr. 
van der Burg’ en de veertig prenten van Johannes Wierix die De Clerck opnam in het 
Const-toonneel zijn geen latere staten bekend.
16  Over Frederick de Wit zie Carhart 2016.
17  Laurentius 2010, pp 4-17 en doc. 12a, p. 140, nr 425.
18  Over Frans Carelse zie Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916, p. 117.
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3 | Jacques de Gheyn III, uitgegeven door Claes Jansz 
Visscher, Besiet u selven, gravure, 319 x 254 mm. Wenen, 
Graphische Sammlung Albertina, Album HB 84, fol. 76

4a,b,c | Jacob Saverij, uitgegeven door Hendrick Hondius, 
Landschap met reizigers op een steile rots, 1639, ets, 93 x 120 
mm, nr 1 uit de serie Landschappen. Amsterdam, Rijksmu-
seum, RP-P-OB-12.621 | Detail van de prent, uitgegeven 
door Clement de Jonghe. Braunschweig, Herzog Anton 
Ulrich-Museum, JSavery AB 3.1 | Detail van de prent, 
uitgegeven door Frans Carelse. Amsterdam, Rijksmuseum, 
RP-P-1889-A-15092 





   De meeste platen werden door de jaren heen nauwelijks aangepast, een kleine 
verandering in de uitgeversnaam daargelaten. Toch schrokken de nieuwe eige-
naren van de platen niet terug voor grotere aanpassingen. Hondius bewerkte de 
Landschappen van Saverij en Claes Jansz Visscher veranderde bij twee prenten 
het onderschrift. De Dochters van Israël loven David van Jan Saenredam naar Lu-
cas van Leyden kreeg - na eerst onveranderd door Hondius te zijn uitgegeven 
- een nieuwe betekenis in de context van de Spaanse Successieoorlog. De prent 
werd opgenomen in de bundel getiteld Lust-hof van Momus, beplant met de voor-
naemste gewassen van Mars in Europa, en opgepronkt met staat-kundige zinnebeelden 
des tegenwoordigen oorlogs. [5 5] Deze bundel verscheen met een fictief impres-
sum omstreeks 1713. De uitgever was Abraham Allard (1676-1725) in Amster-
dam.19 Het werk bevat voornamelijk spotprenten die betrekking hebben op de 
oorlog tussen de Republiek en Frankrijk, onderdeel van de grote en wereldwijd 
gevoerde Spaanse Successieoorlog (1701-1713). Sommige prenten waren eerder 
los verschenen als reactie op de actualiteit. Andere prenten werden gedrukt van 
oudere koperplaten die voor de gelegenheid waren aangepast. De gravure van 
Saenredam hoort in de bundel bij een serie van 27 of 28 prenten die betrekking 
hebben op de Vrede van Utrecht.20 
   Met de Vrede van Utrecht in 1713 kwam er een einde aan de Spaanse Succes-
sieoorlog die vanaf 1701 was gevoerd tussen enerzijds Frankrijk en Spanje en 
anderzijds een coalitie van Engeland, de Republiek der Verenigde Nederlanden 
en de keizer van het Heilige Roomse Rijk. Om de prent van Saenredam ge-
schikt te maken voor de bundel werd de koperplaat aan de onderzijde ingekort 
zodat het oorspronkelijke onderschrift wegviel. Aan de bovenzijde van de plaat 
heeft een deel van de afbeelding plaats moeten maken voor een Nederlandse 
en Franse titel en een aantal verklarende versregels in twee kolommen.21 [5 6] 
Het bijbelse verhaal van David en Goliat werd zo een allegorie op de vrede. 
De nieuwe titel luidt: De onthoofde oorlogs Goliat om Vrede // Le Goliat de la gu-
erre decollé pour la paix. Nadat de Filistijn Goliat de kop was afgeslagen, werd 
de vrede gevierd. De Republiek was er bij de vredesbesprekingen in Utrecht 
echter nauwelijks aan te pas gekomen. De Engelsen en Fransen hadden tijdens 
voorbesprekingen al een aantal afspraken gemaakt. Dat het vredescongres in 
Utrecht plaatsvond, betekende geenszins dat de Republiek een vooraanstaande 
positie had tijdens de onderhandelingen. Kardinaal de Polignac stelde met le-
gendarische woorden vast: ‘Mijne heren, de omstandigheden zijn veranderd. De 
toon moet veranderen: wij onderhandelen bij u, over u en zonder u’. De Engel-
sen wilden vrede en staakten simpelweg hun oorlogsverrichtingen. Uiteindelijk 

19  Voor een exemplaar zie Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-OB-83.133. De 
Franstalige titel luidt: La cour de Momus et les jardin de Mars en Europe; orné des emblemes 
politiques, de l’Etat present de la Guerre.
20  Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-OB-83.133-125 en Hollstein Dutch, J. 
Saenredam, nr 11, staat V. Zie ook FM, dl 2, p. 28, nr 3037 (Lusthof) en p. 56, nr 3226 
(Saenredam); AvS, dl 4, pp 53-56, nr 3160 (Lusthof) en p. 202, nr 3372 (Saenredam).
21  Ook de naam van de eerdere uitgevers, de graveur en het jaartal 1600 werden 
van de plaat verwijderd.
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6 | Titelpagina van de t Lust-hof van Momus, [ca. 1713]. 
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-83.133-1

7 | Jan Saenredam naar Lucas van Leyden, Dochters van 
Israël loven David, gravure, 268 x 191 mm, in: ‘t LustHof 
van Momus, ca. 1713. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-
OB-83.133-125





had de Republiek geen andere keus dan een vrede te sluiten die vooral door 
Engeland en Frankrijk was bepaald. De Republiek behaalde haar belangrijkste 
doelstelling - het indammen van de Franse dominantie en de dreiging die daar-
van uitging - maar was teleurgesteld over de houding van haar bondgenoten.22 
De laatste drie versregels in het Nederlands en Frans op de prent van Saenre-
dam refereren aan de gang van zaken bij de vredesbesprekingen: ‘Heeft Holland 
goede Vrede in spijt [ondanks] der dwingelandij // Men zal het schijn trouw 
volk [de Engelsen] voor Filistijnen reeknen // Wier spoed word onspoed [te-
genspoed] door te laf de Vree te teek’nen.’ Aldus kreeg Dochters van Israël loven 
David een nieuwe betekenis. 23

8.5 Nogmaals portretten
De in Rotterdam werkzame uitgever Jan III van Waesberge (1588-1633) kocht 
in juni 1626 voor 15 gulden en 15 stuivers De Clercks koperplaten met de por-
tretten van Maurits en Frederik Hendrik, de twee kopieën naar de bekende 
prenten van Jan Harmensz Muller en Jacob Matham.24 Voor 24 gulden en 5 
stuivers kocht Van Waesberge bovendien de ‘seventyen hooftketteren’. Van de 
betreffende prenten zijn geen uitgaven bekend van Van Waesberge. Er versche-
nen wel twee nieuwe edities van de Grouwelen der voornaemster hooftketteren met 
dezelfde zeventien prenten als in De Clercks uitgave van 1623, maar beide edi-
ties zijn vermoedelijk pas gepubliceerd na de dood van Van Waesberge in 1633.
   De twee nieuwe edities van de Grouwelen werden uitgegeven zonder jaar-
tal en met een kopij-impressum. Dat is een vermelding op de titelpagina van 
de eerdere uitgave waarop het huidige werk was gebaseerd: ‘naer de copye tot/
van Delft, ghedruckt voor Niclaes de Clerck’.25 [5 7,8] De eerste editie met 
kopij-impressum - herkenbaar aan een houtsnede cartouche met een varend 
schip op de titelpagina - wordt in 1645 genoemd in het werk getiteld Oogen salve 
[…] tot verlichtinge der gener die sitten in de duysternisse der dolingen en dwalinghen des 
ongeloofs van de voormalige predikant Petrus de la Faille.26

22  Over de Vrede van Utrecht zie Onnekink & De Bruin 2013.
23  Over de prent van Saenredam en de andere prenten die betrekking hebben op 
Vrede van Utrecht in het Lust-hof van Momus zie Luycks 2014.
24  Zie hoofdstuk 5.3.
25  Van Someren 1888-1891, dl 1, nrs 172g en 172h.
26  De la Faille 1645, derde traktaat, fol. K3v. De verwijzing betreft de eerste 
editie van de Grouwelen met het kopij-impressum: ‘Naer de Copye tot Delft’. Het 
impressum van de tweede editie luidt: ‘Naer de Copye van Delft’. Over De la Faille 
zie De Bie & Loosjes 1919-1949, dl 3, pp 10-11. De drukker of uitgever van de eerste 
editie met kopij-impressum heb ik nog niet kunnen achterhalen. De houtsnede 
op de titelpagina werd in 1604 gebruikt door Jan II van Waesberge, maar komt 
daarna nog voor in werken van andere uitgevers; zie Van Huisstede & Brandhorst 
1999: Adriaen Gerritsz (1613, 1614), Aert Meuris (1617) en Michiel Colijn (1633, 
1635). In 1649 komt de houtsnede voor op de titelpagina van het tweede deel van de 
Apophthegmata christiana. Van dit werk verschenen verschillende impressumvarianten. 
Het werk verscheen op naam van de weduwe van Joost Broers, maar ook op naam 
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9 | Tweede editie met kopij-impressum, [1648]. Den Haag, 
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   De tweede anonieme editie met kopij-impressum - een vignet van bloemen en 
vruchten op de titelpagina - werd omstreeks 1648 gepubliceerd bij de drukker 
en uitgever Jan Jacobsz Bouman in Amsterdam. Bouman was in 1643 lid gewor-
den van het Sint-Lucasgilde en was werkzaam tot zijn dood in 1671.27 Dat hij 
verantwoordelijk was voor de tweede anonieme editie van de Grouwelen blijkt 
uit de Catalogus universalis van Broer Jansz in Amsterdam. Deze catalogus ‘van 
alle de boecken soo hier te lande ghedruckt worden’ verscheen vanaf 1640 tot 
en met 1652 elk half jaar bij de schoonvader van Bouman. De Grouwelen én de 
naam van Bouman worden genoemd in de Catalogus universalis van 1648.28 Een 
vergelijking van het siermateriaal in deze editie van de Grouwelen met andere 
door Bouman gedrukte werken bevestigt dat deze druk van Bouman afkomstig 
is.29 Na 1648 zijn de koperplaten van de ‘seventyen hooftketteren’ voor zover 
bekend niet meer gebruikt.
   De platen van de zeventien aartsketters uit de boedel van de in Delft werk-
zame Nicolaes de Clerck kwamen dus via de uitgever Jan III van Waesber-
ge in Rotterdam terecht bij Jan Jacobsz Bouman in Amsterdam.30 De overige 
portretten van Nicolaes de Clerck gingen een andere weg. De platen van de 
keizers, koningen, prinsen, hertogen, krijgshelden, pausen en geloofshervor-
mers werden in juni 1626 verkocht aan Johannes Janssonius en Broer Jansz in 
Amsterdam en belandden via Broer Jansz bij Jan Jacobsz Schipper, Jan Philipsz 
Schabaelje en Gillis Joosten Saeghman.31

van Jan Jacobsz Bouman, Paulus Matthijsz en Broer Jansz. Vergelijk de exemplaren 
Amsterdam, UB: K 61-7194 (wed. J. Broersz); Amsterdam, VU: XI.00818 ( J.J. 
Bouman); Gent, UB: BIB.ACC.010890 (P. Matthijsz) en Leiden, UB: 203 C 10 (B. 
Jansz). Bij geen van deze uitgevers-drukkers vond ik echter het overige siermateriaal 
van de Grouwelen terug. De relatie tussen de houtsnede en Bouman is interessant met 
het oog op de tweede anonieme editie met kopij-impressum.
27  Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916, p. 96.
28  De Kooker 1986, cat. XII (1648), pp 14-15, nr 79: ‘Grouwelen der voornaemste 
Hooft-Ketteren...t’Amsterdam by Jan Jacobsz Bouman’.
29  Vergelijk de ornamenten in Francisco de Quevedo Villegas, Seven wonderlijcke 
ghesichten, 1645 (Amsterdam, UB: OK 61-1489); Flavius Josephus, Hooghberoemde 
joodsche historien, 1647 (Amsterdam, UB: OM 63-2047); Sybrand Hansz Cardinael, 
Het tweede school-boeck, 1648 (Amsterdam, UB: O 61-2166); Jacob Cats, ‘s Werelts 
begin, midden, eynde besloten in den trou-ringh, met den proef-steen van den selven, 1649 
(Amsterdam, UB: OK 99-196); Nicolaes Tulp, De drie boecken der medicijnsche 
aenmerkingen, 1650 (Amsterdam, UB: OK 62-1902); Henrik Garthwait, Monotessaron, 
ofte Evangelische harmonie, 1651 (Amsterdam, UB: O 60-4709); William Lithgow, 19. 
jaarige lant-reyse uyt Schotlant, 1651 (Amsterdam, UB: O 62-3399) en Pieter Cornelisz 
Hooft, Geeraerd van Velsen. Treurspel, 1658 (Amsterdam, UB: O 62-4028).
30  Tenzij Bouman de platen van iemand heeft geleend.
31  Zie hierbij ook bijlage 3.
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8.5.1 Johannes Janssonius
Op de veiling in juni 1626 werd vermoedelijk zo’n driekwart van het totaal aan-
tal portretplaten van De Clerck verkocht.32 Dit illustratiemateriaal werd door 
de notaris genoemd in vier achtereenvolgende kavels van in totaal 260 koper-
platen. De platen werden verkocht aan twee boekuitgevers uit Amsterdam: 
‘een ende tachtich platen van Metri’ gingen voor 178 gulden en 4 stuivers naar 
Johannes Janssonius, ‘een hondert drye ende twintich plaetgens’ werden voor 
252 gulden en 3 stuivers verkocht aan Broer Jansz, ‘acht ende veertich plaetiens 
synde tronien’ kwamen voor 148 gulden en 16 stuivers in handen van Janssonius 
en ‘acht tronie plaetiens’ gingen voor 8 gulden naar Broer Jansz.33 Er werden 
verschillende prijzen betaald, respectievelijk 44 stuivers, 41 stuivers, 62 stuivers 
en 20 stuivers per plaat.
  Johannes Janssonius was vanaf 1613 tot zijn dood in 1664 werkzaam als boek- 
en kaartuitgever in Amsterdam. De platen van de portretten die hij uit de boe-
del van Nicolaes de Clerck kocht, gebruikte hij voor het illustreren van een 
nieuwe en aangevulde Duitstalige editie van het geschiedwerk van Emanuel 
van Meteren. Je zou kunnen zeggen dat hij handelde naar het voorbeeld van 
zijn vader, de uitgever Jan Jansz in Arnhem, die - zoals bleek in hoofdstuk 4 
- vele Duitstalige drukken en titeluitgaven van dit geschiedwerk publiceerde. 
De eerste twee delen van Janssonius’ Duitstalige druk, getiteld Eygentliche und 
vollkommene historische Beschreibung dess Niderländischen Kriegs en Der Niderlandi-
scher Historien, verschenen in 1627.34 [59] Deel drie verscheen met het jaartal 
1630 of 1631 op de titelpagina.35 Toen deel vier in 1640 uitkwam werden ook 
de titelpagina’s van de nog niet verkochte exemplaren van de eerste drie delen 
geactualiseerd.36 Blijkbaar had Janssonius moeite gehad om de eerste drie delen 

32  Volgens mijn reconstructie in bijlage 4 had De Clerck circa 345 portretplaten.
33  Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: toegang 161, inv. 1627, 17 
juni 1626.
34  Het tweede deel verscheen met dezelfde gegraveerde titelpagina als het eerste 
deel. Over de oorspronkelijke titel werd een strook papier geplakt met een nieuwe 
maar eveneens gegraveerde titel.
35  Vergelijk München, BSB: 2 Belg 147-3 en München, BSB: 2 Belg 148-3. Het 
derde deel verscheen met dezelfde gegraveerde titelpagina als de eerste twee delen. 
Over de gegraveerde titel en het impressum zijn stroken met de aangepaste tekst in 
boekdruk geplakt. In 1631 zijn de teksten van titel en impressum opnieuw gezet.
36  Het eerste deel kreeg in 1640 een nieuwe gegraveerde titelpagina als introductie 
op alle vier de delen. Het betreft een latere staat van de titelpagina van het 
geschiedwerk van Emanuel van Meteren uitgegeven door Willem Jansz Blaeu in 1633-
1635. Het tweede tot en met het vierde deel verschenen in 1640 met de gegraveerde 
titelpagina van 1627. Het impressum werd op de koperplaat aangepast, maar over 
de gegraveerde titel werd steeds een strook met de aangepaste tekst in boekdruk 
geplakt. De typografische titels werden meerdere malen gedrukt, zo blijkt uit de 
gevonden varianten in de overgeleverde exemplaren van het tweede tot en met het 
vierde deel. Zie ook de genoemde exemplaren van 1640 in VD-17. De vier delen in de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (KW 1790 A 110-113) hebben de gegraveerde 

seeckere copere platen

10 | Gegraveerde titelpagina van de Niderlandischer Histo-
rien, dl 1, 1627. Den Haag, KB, KW 1790 A 110 





van het werk te slijten. De vierdelige (titel)uitgave werd in 1640 genoemd in de 
Catalogus universalis van Broer Jansz.37

   Elk deel van de Niderlandischer Historien werd uitgegeven met een prentregis-
ter.38 Voor de (titel)uitgave van 1640 werden de registers opnieuw gedrukt, in 
ieder geval die van deel twee en drie, met een enkele inhoudelijke aanpassing.39 
Eén van de prenten in het geschiedwerk was volgens beide registers van deel 
twee De Clercks prent van de ‘Friedmachers’, dat is de gravure Ware Afbeeldinge 
der H. Ambassadeurs ende Gecommitteerde[n] tot het Bestant. De koperplaat van 
deze prent kocht Janssonius van de erfgenamen van Nicolaes de Clerck op de 
veiling in juni 1626. Hij betaalde voor deze ‘treves maeckers’ maar liefst 10 gul-
den en 19 stuivers.
   De portretten van De Clerck zijn vanaf 1627 als illustraties buiten de colla-
tie opgenomen in de eerste drie delen van de Niderlandischer Historien.40 Het 
gaat om 67 portretprenten van De Clerck, gebruikt voor het afbeelden van 66 
verschillende personen die in de prentregisters worden genoemd.41 Voor het 
afbeelden van Christiaan van Brunswijk had Janssonius twee portretten van 
De Clerck tot zijn beschikking. Op meerdere prenten in het geschiedwerk staat 
nog steeds de naam van Nicolaes de Clerck. Janssonius vond het niet nodig 
om de naam van de vorige uitgever van de platen te verwijderen of om zijn 
eigen naam toe te voegen. Het was voldoende dat zijn naam op de titelpagina 
stond van het boek waarin de prenten voorkwamen. Wel heeft Janssonius de 
platen na verloop van tijd laten nummeren in de volgorde waarin de prenten 
moesten worden ingevoegd: Janssonius drukte de prenten zonder en mét volg-
nummers. Verder plaatste Janssonius de portretten binnen een ornamentrand, 
gedrukt van een afzonderlijke koperplaat.42 [5 10,11] Voor het drukken van de 

titelpagina van 1627 (waar nodig met stroken papier aangepast en gedateerd 1627, 
1630 of 1640), maar bovendien een typografische titelpagina met het jaartal 1640.
37  De Kooker 1986, cat. II (1640), p. 11, nr 66.
38  Wel zijn er exemplaren overgeleverd waarin het prentregister ontbreekt.
39  Voor de kleine verschillen zie bijlage 3: C1627-1640. Vergelijk voor het tweede 
deel de registers in München, BSB: 2 Belg. 148-2 en Den Haag, KB: KW 1790 A 
111 met die in München, BSB: 2 Belg. 150-2. Vergelijk voor het derde deel de twee 
verschillende registers in Den Haag, KB: KW 1790 A 112, of vergelijk de registers in 
München, BSB: 2 Belg 147-3 en München, BSB: 2 Belg. 148-3 met Leiden, UB: 1493 
A 13:1 of München, BSB: 2 Belg. 150-3. Een nieuw register voor het eerste deel ben ik 
nog niet tegengekomen. Voor het register volgens de uitgave van 1627 zie Amsterdam, 
UB: OF 63-1126 of München, BSB: 2 Belg. 148-1.
40  De prenten in dit geschiedwerk die niet van Nicolaes de Clerck komen, laat ik 
hier verder buiten beschouwing.
41  Zie hiervoor ook bijlage 3.
42  Voor portretillustraties zonder ornamentrand zie Utrecht, UB: Rariora fol. 
30-32, maar hierbij gaat het mogelijk om één van de hierna te bespreken exemplaren 
die omstreeks 1669 door Hendrik en Dirk Boom werden verkocht, nog zonder 
de aanpassing van het impressum op de titelpagina. Daarop wijzen de prenten en 
de voorrede in het eerste deel getiteld ‘An den günstigen Leser’; katern ):(2. Deze 
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portretten en sierranden waren twee opeenvolgende drukgangen nodig. Dat er 
twee drukgangen nodig waren is te zien op de bladen waar de twee afdrukken 
elkaar overlappen. Janssonius gebruikte voor het drukken van de sierranden zes 
verschillende koperplaten. Dat kwam de snelheid waarmee de randen konden 
worden gedrukt ten goede. De keuze welke rand met welk portret werd gecom-
bineerd, was willekeurig en variabel. De ornamentranden gaven de portretten 
een nieuw en gevarieerd uiterlijk. Bovendien vulden de illustraties mét sierrand 
een groter gedeelte van de verder blanco bladen.
   De meeste portretprenten van Nicolaes de Clerck in de Niderlandischer His-
torien kwamen eerder voor in de Historie der Neder-landscher ende haerder na-bu-
ren oorlogen ende geschiedenissen verschenen bij Hillebrant Jacobsz van Wouw in 
1614. Janssonius kocht het merendeel van de platen die voor dat boek waren 
gebruikt, waarschijnlijk met het kavel van ‘een ende tachtich platen van Metri’.43 
Janssonius had ook een aanzienlijk aantal platen dat eerder was afgedrukt in 
het Princelyck cabinet van 1625. Het illustratiemateriaal van het Princelyck cabinet 
was relatief nieuw en dat zou de hoge prijs van 62 stuivers per plaat kunnen 
verklaren van de ‘acht ende veertich plaetiens synde tronien’ die Janssonius in 
1626 kocht. In het Princelyck cabinet kwamen portretten voor van contemporaine 
vorsten die de portretreeks van 1614 konden aanvullen. In deel twee tot en met 
vier van de Niderlandischer Historien werd de geschiedenis van Emanuel van Me-
teren voortgezet tot het jaar 1620, 1630 en 1640. Dus had Janssonius voor die 
delen portretten van recentere personen nodig.44

   Samen met de portretplaten van het Princelyck cabinet verwierf Janssonius 
vermoedelijk ook de titelplaat van 1625. In het jaar van de veiling van de ko-
perplaten van De Clerck publiceerde Janssonius een boek met 43 gravures van 
Hendrick Hondius naar ontwerp van Johannes Vredeman de Vries getiteld 
Perspectivae sintagma. De titelpagina van dit werk werd gedrukt met de titelplaat 
van het Cabinet. [5 12] Hiervoor liet Janssonius zijn naam, de plaats en het jaar 
van uitgave op de plaat graveren. De oorspronkelijke titel liet hij op de plaat 
staan. Na het drukken plakte hij over deze titel een strook papier met de nieu-
we titel in boekdruk.45

   Er zijn nog enkele andere portretten van De Clerck bekend die door Jansso-
nius werden gedrukt binnen een ornamentrand. Deze worden niet genoemd 

voorrede kwam ik verder alleen tegen in de titeluitgave van 1669.
43  De afkorting ‘Metri’ als verwijzing naar Emanuel van Meteren komt ook voor 
op de prenten in het Album Kittensteyn; Rotterdam, Atlas van Stolk: inv. nr 50442. 
Ik schrijf ‘het merendeel’ omdat het werk van Van Meteren in 1614 werd geïllustreerd 
met 87 en niet met 81 portretten. Bovendien zijn er aanwijzingen dat Janssonius 
niet steeds de oorspronkelijke plaat van 1614 verwierf, maar ook enkele ‘vervangende 
platen’ die werden gebruikt voor de Wereld spiegel van 1621; zie hoofdstuk 4.7.3.
44  Voor het illustreren van de historie in het vierde deel waren de prenten van het 
Princelyck cabinet ook niet meer geschikt. 
45  De titelplaat van het Princelyck cabinet wordt niet expliciet genoemd in de 
veilingakte van 1626; zie Delft, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. de Roon: 
toegang 161, inv. 1627, 17 juni 1626.
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in de - mij bekende - prentregisters van de Niderlandischer Historien. Het is mo-
gelijk dat in 1640 niet alleen voor het tweede en het derde deel een nieuw en 
aangepast register werd gedrukt, maar ook voor de titeluitgave van het eerste 
deel en dat daarin deze portretten wel worden genoemd. In ieder geval drukte 
Janssonius meer koperplaten met portretten dan de eerdergenoemde 67.46

   In 1664 overleed Janssonius. Bij zijn overlijden waren er - zo blijkt - nog 
steeds onverkochte exemplaren van de vier delen van de Niderlandischer Histo-
rien van 1627-1640. Restanten van de gedrukte oplagen werden toen gekocht 
door de uitgevers Hendrik en Dirk Boom in Amsterdam. In 1669 kwamen 
zij met een titeluitgave. De uitgevers Boom hadden de beschikking over de 
koperplaat waarmee bij Janssonius de titelpagina was gedrukt van het eerste 
deel van de uitgave van 1640: voor de titeluitgave van het eerste deel van 1669 
werd het impressum op de plaat aangepast. De titelpagina’s van deel twee tot 
en met vier bleven daarentegen ongewijzigd. 
   In 1669 werd een nieuw prentregister gedrukt - getiteld ‘Register der Kupf-
fer-stucken von den Buchbinder’ - met informatie welke prenten er in elk van 
de vier delen van het werk moesten worden meegebonden.47 Onder de pren-
ten waren er 52 van Nicolaes de Clerck, eerder voorkomend in de uitgaven 
van 1627-1640.48 Het zou kunnen dat Hendrik en Dirk Boom de betreffende 
platen van De Clerck via Janssonius overnamen en deze opnieuw afdrukten 
voor hun titeluitgave van 1669, in tegenstelling tot Janssonius, zonder orna-
mentrand. Dit is niet zeker, want er komen in deze uitgave ook afdrukken 
van portretten voor die nog door Janssonius zijn gemaakt en die moeten zijn 
meegekomen met de restoplagen van de Niderlandischer Historien. Deze af-
drukken - eveneens zonder sierrand - zijn gemaakt voordat Janssonius de 
platen liet nummeren.49

8.5.2 Broer Jansz
De ‘courantier’ Broer Jansz was in Amsterdam als uitgever en drukker werk-
zaam vanaf 1603 tot zijn dood in oktober 1652. In juni 1626 kocht hij de meeste 
koperplaten van de erfgenamen van Nicolaes de Clerck, waaronder vele ‘tro-
nien’. Met dit illustratiemateriaal in handen besloot Broer Jansz in 1630 tot een 
nieuwe Nederlandstalige editie van het verzameld werk van Johannes Sleyda-
nus, de III Boecken van de vier monarchien (en andere werken). [5 13] Hij drukte dit 

46  Voor een afdruk van het portret van Margaretha van Oostenrijk met 
ornamentrand zie Wenen, ÖNB (Porträtsammlung): PORT_00047297_01. De 
Clercks portret van Lodewijk Günther van Nassau met sierrand is ingebonden in een 
exemplaar van het eerste deel van 1627; München, BSB: 2 Belg. 148-1.
47  Voor dit register zie Wenen, ÖNB: 251426-D.1.
48  Alleen het portret van Louise de Coligny kwam ik nog niet met ornamentrand 
bij Janssonius tegen. De prent is ook niet bekend met volgnummer. In Wenen, ÖNB: 
251426-D.1 werd bovendien één van De Clercks portretten van Maurits ingebonden, 
in een ongenummerde latere staat, die ik niet bij Janssonius tegenkwam en die ook 
niet wordt genoemd in het prentregister van 1669.
49  Zie het ontbreken van de volgnummers in Wenen, ÖNB: 251426-D.3.
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werk onder zijn eigen naam en voor zijn collega’s Jan Evertsz Cloppenburgh in 
Amsterdam en Dirck Alberts in Leeuwarden.50 
   De nieuwe editie van 1630 verscheen grotendeels met dezelfde gravures als 
de eerste Nederlandstalige druk van 1612, inclusief de gegraveerde titelpagina - 
nu met aangepast impressum - en de dubbelbladige gravure over het kerkelijk 
Concilie van Trente. Van de 43 portretten in de eerste editie kwamen er 38 ook 
in 1630 voor. De afbeelding van paus Clemens VII werd in 1630 gedrukt van 
een andere koperplaat: een kopie van het portret van paus Leo XI gegraveerd 
door Jacob Matham, waarbij de naam van Leo XI was veranderd in Clemens 
VII.51 [5 14] De Clercks prent van Leo X ontbrak in 1630, al werd deze paus 
wel genoemd in het ‘register der figueren’.52 Verder misten in de nieuwe editie 
de portretten van Bernhard Knipperdolling, Jan Beuckelsz van Leiden en Tho-
mas Müntzer uit de serie Aartsketters. De koperplaten van deze serie werden in 
1626 - zo bleek eerder in dit hoofdstuk - niet door Broer Jansz, maar door Jan 
III van Waesberge gekocht.
   Drie jaar na Sleydanus illustreerde Broer Jansz een tweede werk met enkele 
portretprenten van Nicolaes de Clerck: de Historie vande inlandse oorloghen ende 
troublen in Vranckryck, gedurende de regieringe van Henricus 2, Franciscus 2, Carolus 9, 
Henricus 3 tot de doot van Henricus de 4. [5 15] De tekst van dit werk was volgens 
de inleiding geschreven door de Franse hugenoot Simon Goulart (1543-1628). 
Goulart behandelde de gebeurtenissen in Frankrijk in de jaren 1547-1596. Een 
bijvoegsel zette de geschiedenis voort tot en met 1610. De beschrijving over de 
jaren 1597-1599 was gebaseerd op het vervolg van de kroniek van Johann Carion 
(de Chronica Carionis). De historie van 1600 tot en met 1610 werd geschreven 
door de Fransman Pierre Matthieu (1563-1621) en vertaald door de Amster-
damse notaris Daniel Bedan.53 Met de koperplaten uit de boedel van Nicolaes 
de Clerck drukte Broer Jansz, binnen de collatie, de portretten van de vijf Fran-
se koningen onder wier regering alles had plaatsgevonden.54

50  Zie Van der Vekene 1996, A/d 002-003, pp 14-16. Voor de impressumvariant 
met de naam van Cloppenburgh zie Maastricht, Centre Ceramique: SB 6230 
C 36. Voor Dirck Alberts zie Leeuwarden, Historisch Centrum: F 229. Er zijn 
ook exemplaren van dit werk verschenen in Amsterdam, zonder uitgeversnaam; 
Luxemburg, NB: AL/Sle.30a en Wolfenbüttel, HAB: H: T 311.2° Helmst. (1). Deze 
varianten worden niet genoemd in de Short-Title Catalogue Netherlands (STCN).
51  New Hollstein Dutch, J. Matham, nr 245 copy II(II). De koperplaat van 
Nicolaes de Clerck van het portret van paus Clemens VII werd voor zover bekend 
voor het laatst gebruikt voor de Wereld spiegel van 1621.
52  Volgens het prentregister werd de editie van 1630 geïllustreerd met een afbeeld-
ing van Leo X buiten de collatie. Ik heb de prent in geen enkel exemplaar aangetrof-
fen.
53  Goulart 1633, fol. (***)3v.
54  De koperplaat van het portret van Hendrik II werd gemaakt voor de Historie 
der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen van 1623 en 
kwam vermoedelijk daarna bij De Clerck terecht; zie hoofdstuk 4.3.3. De Historie 
vande inlandse oorloghen ende troublen in Vranckryck heeft verder een gegraveerde 
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   Broer Jansz en Johannes Janssonius kochten de door hun gebruikte koperpla-
ten van De Clerck direct van zijn erfgenamen - in ieder geval de meeste platen. 
Er zijn ook platen van De Clerck van de ene naar de andere Amsterdamse uit-
gever gegaan. Dat geldt in ieder geval voor de plaat met het portret van kardi-
naal Granvelle. Na 1626 werd deze plaat eerst opnieuw afgedrukt door Jansso-
nius, als afbeelding 8 in het eerste deel van de Niderlandischer Historien. Daarna 
werd de (genummerde) plaat nogmaals gebruikt voor het verzameld werk van 
Sleydanus bij Broer Jansz. Wellicht gebruikte Broer Jansz meer platen van De 
Clerck die oorspronkelijk door Janssonius waren gekocht.55

8.5.3 Jan Jacobsz Schipper
Johannes Janssonius en Broer Jansz kochten in juni 1626 maar liefst 260 platen 
met ‘tronien’. Nog niet de helft werd door hen - voor zover bekend - als illus-
tratiemateriaal gebruikt. De andere platen lagen op de plank en werden mis-
schien afgedrukt voor de losse verkoop. Later werden de koperplaten opnieuw 
verhandeld. In ieder geval vinden we De Clercks portretten in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw bij uitgevers die niet bij de veiling in 1626 aanwezig 
waren. We vinden ze niet alleen bij de eerdergenoemde uitgevers Hendrik en 
Dirk Boom, maar ook bij Jan Jacobsz Schipper, Jan Philipsz Schabaelje en Gil-
lis Joosten Saeghman.
   Jan Jacobsz Schipper was werkzaam in Amsterdam vanaf 1637. Hij herdrukte 
ook oudere succesvolle werken. De meeste van zijn uitgaven zijn op de één of 
andere wijze geïllustreerd of hebben een gegraveerde titelpagina.56 Onder de 
titel Historien der Nederlanden en haer naburen oorloghen tot het jaar 1612 verschenen 
bij Schipper in de jaren 1647, 1652 en 1663 drie geïllustreerde edities van het 
geschiedwerk van Emanuel van Meteren. [5 16] Van de editie van 1647 bestaan 
impressumvarianten met het adres van Maarten de Bot in Dordrecht en Pieter 
van Waesberge in Rotterdam.57 Schipper bracht in zijn Historien verschillende 
series portretten bij elkaar. Zeven prenten - alle gedrukt binnen de collatie - 
kennen we uit het fonds van Nicolaes de Clerck. Schipper zou de platen van 
zowel Broer Jansz als Johannes Janssonius kunnen hebben verworven. Twee van 

titelpagina toegeschreven aan Crispijn II de Passe (Hollstein Dutch, nr 163), een 
kaart van Frankrijk (buiten de collatie), getiteld Nova Haec Tabula Galliae Lodovico 
XIII Christianis en gesigneerd ‘Nicolao Iohannide Visscher’ en zeven kleine ovalen 
portretten in houtsnede die eerder voorkwamen als illustraties in de Belgische ofte 
Nederlantsche historie van onsen tijden (Delft, Jacob Vennecool, 1605).
55  Verwarrend is dat op zeven portretten in de uitgaven van Broer Jansz niet meer 
de uitgeversnaam van Nicolaes de Clerck stond, maar ‘J. Janssonius Exc.’ In hoofdstuk 
4.8.1 bleek dat deze prenten deel uitmaken van een grotere groep van in ieder geval 
vijftien portretten. De verandering van uitgeversnaam vond plaats vóór 1621 en in 
tegenstelling tot wat je zou verwachten lijken de platen met de naam van Janssonius 
tot en met 1626 eigendom van De Clerck te zijn gebleven.
56  Zie de STCN en Van der Knaap 1989, pp 3-5, 50.
57  Er zijn ook exemplaren van dit werk verschenen zonder uitgeversnaam; 
Amsterdam, Rijksmuseum: 306 B 13.
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de zeven prenten bij Schipper kwamen in 1633 bij Broer Jansz voor, maar de ze-
ven platen werden voor het eerst afgedrukt in de Historie der Neder-landscher ende 
haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen van Emanuel van Meteren versche-
nen bij Hillebrant van Wouw in 1614. Het was Janssonius die in 1626 de ‘platen 
van Metri’ kocht. Nog eens acht portretten in de drie uitgaven van Schipper 
zijn kopieën naar prenten van Nicolaes de Clerck, gemaakt in opdracht van Jan 
Jansz in Arnhem.58

   In 1669 overleed Jan Jacobsz Schipper en werd zijn bedrijf voortgezet door 
zijn weduwe.59 Deze Susanne Veselaer verklaarde in 1683 voor notaris Lansman 
allerlei boeken verkocht te hebben aan een samenwerkende groep boekverko-
pers: Jacobus van den Deyster, Sander Wijbrants, Johannes van Lamsvelt, An-
dries Vinck, Harman van den Bergh, Aert Dircksz Oosaen en Johannes Blom. 
Verkocht werden ook ‘de wercken van Emanuel van Meeteren met soo veel 
koopere plaeten als de comparant deswegen onder haer heeft, doch meerder 
niet’.60 De portretten van De Clerck die Schipper had zouden dus nogmaals 
verkocht kunnen zijn. Bij de genoemde uitgevers heb ik de prenten echter niet 
meer teruggevonden.
 
8.5.4 Jan Philipsz Schabaelje
Tekst en beeld zijn op veel koperplaten van Nicolaes de Clerck door de jaren 
heen nauwelijks aangepast. Ook Johannes Janssonius, Broer Jansz en Jan Ja-
cobsz Schipper lieten de portretten van De Clerck min of meer zoals ze waren. 
Oude uitgeversnamen bleven staan en er werden geen namen toegevoegd. De 
nieuwe uitgever werd immers al genoemd op de titelpagina van het boek waar-
in de prenten voorkwamen. Een enkele keer werd een koperplaat opgewerkt 
of werden de afmetingen van de plaat aangepast, overigens zonder verlies van 
beeld of tekst. Janssonius nummerde zijn platen en gaf de prenten met een 
ornamentrand een andere uitstraling. Drastischer veranderingen werden pas 
doorgevoerd door Jan Philipsz Schabaelje en Gillis Joosten Saeghman. Zij ge-
bruikten de portretten in een nieuwe context en dat maakte een aanpassing van 
de platen noodzakelijk. Deze twee uitgevers gaven allerlei geportretteerden een 
nieuwe identiteit. Ik zal hieronder eerst beschrijven hoe Schabaelje en Saegh-
man aan de koperplaten kwamen en hoe zij te werk gingen, om daarna stil te 

58  Zie hoofdstuk 4.4.2. Zes andere prenten in de uitgaven van Schipper zijn 
eerder gebruikt in Everhard van Reyds Oorspronck ende voortganck vande Nederlandtsche 
oorloghen. Arnhem, J. van Biesen 1633 en Amsterdam, wed. E. Cloppenburgh, 1644. 
Deze prenten zijn geïnspireerd op het portret- en/of prentontwerp van Nicolaes de 
Clerck; zie hoofdstuk 4.4.3. De overige illustraties in de Historien van 1647, 1652 en 
1663 laat ik hier verder buiten beschouwing, zoals de serie gouverneurs te paard die 
eerder verscheen bij Willem Jansz Blaeu. De gegraveerde titelpagina van de Historien 
der Nederlanden werd gedrukt van dezelfde plaat als de titelpagina in de Wereld spiegel 
van 1621; New Hollstein Dutch, A. Matham, nr 57.
59  Van der Knaap 1989, pp 4, 51.
60  Amsterdam, SA: Oud Notarieel Archief, notaris Jacob Lansman: toegang 5075, 
inv. 4704, 9 jan. 1683. Zie ook Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916, pp 696-699.
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staan bij de vraag hoe gangbaar hun praktijk eigenlijk was.
   Jan Philipsz Schabaelje (1592-1656) was doopsgezind en de schrijver van, 
onder andere, de Lusthof des gemoets (1635). Vanaf 1646 was hij werkzaam als 
boek- en prentverkoper in Alkmaar en vanaf 1648 in Amsterdam. Hij gaf in 
eigen beheer enkele kostbare prentboeken uit: de Grooten figuer-bibel (1646), de 
Bibelsche figueren (1648) en - voor dit hoofdstuk van belang - de Emblemata sacra 
(1653, 1654).61

   De Emblemata sacra of Grooten emblemata sacra is een opmerkelijke prentbijbel 
in plano oblong. [5 17] De eerste uitgave van 1653 is een bundeling van ruim 
tweehonderd zestiende- en zeventiende-eeuwse prenten. De bladen van de 
prentbijbel werden op stroken geplakt en zo tot katernen gevormd en inge-
bonden. De toelichtingen bij de prenten in boekdruk werden in opdracht van 
Schabaelje gedrukt door Tymon Houthaak in Amsterdam. Uitgangspunt van 
de prentbijbel waren de serie Imagines et Figurae Bibliorum van Pieter van der 
Borcht - 98 etsen die vanaf 1582 werden vervaardigd in opdracht van Christoffel 
Plantijn - en de toelichtingen die de spiritualist Hendrick Jansz Barrefelt (alias 
Hiel) bij de eerste zestig prenten over het Oude Testament had geschreven.62 
De andere prenten in de prentbijbel hadden een diverse herkomst en werden 
ontworpen en gegraveerd door tal van kunstenaars. Door de pluriformiteit 
van het prentmateriaal is de Emblemata sacra met recht een wonderlijk boek te 
noemen: een ‘rariteitenkabinet van etsen en gravures’.63 In 1654 werd het werk 
tweemaal uitgebreid tot respectievelijk circa driehonderdvijftig en meer dan 
vierhonderd voorstellingen, zo blijkt uit de steeds aangepaste titelpagina en het 
prentregister.64 Bovendien blijkt geen enkel exemplaar van de Emblemata sacra 
identiek van samenstelling.65 
   Een handgeschreven aantekening in het exemplaar dat tegenwoordig wordt 
bewaard in het Rijksmuseum in Amsterdam geeft informatie over het aanzien-
lijke bedrag waarvoor dit boek destijds werd verkocht. In dit exemplaar schreef 
de Amsterdamse koopman en reder Franchois Lodewijcx de Jongere hoe hij na 
de dood van zijn tante en moeder een stuk land erfde in de buurt van Den Briel 
en dat hij van de jaarlijkse pachtsom van 20 gulden in juli 1655 voor 18 gulden 
deze prentbijbel kocht. In feite was dat niet duur. Dit exemplaar van de Grooten 
emblemata sacra bestaat uit 366 voorstellingen op 314 albumbladen. Franchois 
Lodewijcx betaalde dan net iets meer dan 1 stuiver per albumblad of vel. Het 
bedrag van 18 gulden was bovendien de prijs van dit boek inclusief de perka-
menten boekband.66 In hoofdstuk 7 bleek dat er voor een ongebonden exem-

61  Over Schabaelje, zijn werken en de Emblemata sacra zie vooral Visser 1988a, pp 
35-76 en Visser 1988b, m.n. dl 1, pp 424-448 en dl 2, bijlage IV.2.
62  New Hollstein Dutch, P. van der Borcht, Book Illustrations, dl 1, pp 3-4.
63  Visser 1988b, p. 424.
64  Voor de derde uitgave werd geen nieuwe titelpagina gedrukt: door middel van 
een plakstrookje werd het woord ‘drie’[honderd] vervangen door ‘vier’[honderd].
65  Zie Visser 1988b, dl 2, bijlage IV.2 voor een overzicht van de prenten die 
kúnnen worden aangetroffen.
66  Over de handgeschreven aantekening en de identificatie van de eigenaar van 
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plaar van De Clercks Princelyck cabinet bijna anderhalve stuiver per vel werd 
betaald. De bladen in de Emblemata sacra waren maar aan één zijde bedrukt, in 
tegenstelling tot de vellen in het Princelyck cabinet. Toch was 18 gulden in 1655 
een bedrag dat de meeste mensen zich niet konden veroorloven. Er is niets be-
kend over de oplage waarin de Grooten emblemata sacra is gedrukt, maar gezien 
de hierna te bespreken werkwijze van Schabaelje en alle gevonden verschillen 
tussen exemplaren ging het vermoedelijk om een nogal exclusief werk.
   De meest in het oog springende aanvullingen in de Grooten emblemata sacra 
van 1654 zijn de (tekst)bladen met portretten. Op deze bladen staan zo’n 95 af-
beeldingen en beschrijvingen van - achtereenvolgens - de leiders en rechters van 
Israël, de koningen van de Israëlieten, de koningen van Juda, de koningen van 
het Nieuw-Babylonische rijk en het Perzische rijk, de zeven wijzen van Grie-
kenland, de grote en kleine profeten, Alexander de Grote en zijn opvolgers in 
de diadochenrijken - de Antigoniden, Ptolemaeën en Seleuciden - de Romein-
se leiders, Christus, Herodes de Grote en enkele keizers vanaf Karel de Grote 
tot en met Rudolf II. Verreweg de meeste van deze prenten werden gedrukt van 
koperplaten die in het eerst kwart van de zeventiende eeuw werden vervaardigd 
in opdracht van Nicolaes de Clerck. In de drie exemplaren die ik van de Grooten 
emblemata sacra heb gezien, werden in totaal 93 verschillende prenten van De 
Clerck opgenomen.67 Hiervan kwamen 90 portretten eerder voor in boeken die 
Nicolaes had uitgegeven en/of geïllustreerd. Drie andere prenten kwam ik niet 
eerder tegen, maar ik meen ze op basis van de afmetingen en de uitvoering aan 
het fonds van De Clerck te kunnen toeschrijven.68

Een nieuwe identiteit 
De meeste platen van De Clerck die Schabaelje verwierf werden aangepast. De 
platen werden afgesneden, zodanig dat Schabaelje de Nederlandse beschrijving 
in de ondermarge en de persoonsnaam in het Latijn in de ovaalrand kwijt was. 
Eventuele tekst op de balustrade bij het portret werd verwijderd of veranderd. 
Wat overbleef was het portret in de binnenste ovaalrand (130-140 x 100-105 
mm): een medaillon met een persoon waarvan de identiteit meestal niet op de 

deze prentbijbel zie Schrier 2015, pp 58-59.
67  Zie bijlage 3. Zie ook Visser 1988b, dl 2, bijlage IV.2 voor een overzicht van 
de portretten in de Grooten emblemata sacra. Het onderzoek naar Nicolaes de Clerck 
maakte het mogelijk de al zeer grondige studie van Visser aan te vullen en de 
oorsprong van bijna alle portretten in de Grooten emblemata sacra vast te stellen.
68  Zie ook hoofdstuk 4.7.1 en 4.8.3. Het gaat om de portretten van Anna van 
Denemarken, Jacques II de Chabannes en Paulus V. Voor een afdruk van de 
eerste staat van de prent van Anna van Denemarken zie Mortzfeld A5672. Voor 
de eerste staat van Paulus V zie Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, 
Graphische Sammlung (Paul Wolfgang Merkel’sche Familienstiftung): MP 17935, 
nr 312. De eerste staat van het portret van Jacques II de Chabannes ben ik nog 
niet tegengekomen. Dit portret werd gegraveerd naar de prent in André Thevets 
Pourtraits et vies des hommes illustres grecz, latins (1584). Nicolaes de Clerck gebruikte de 
prenten in dit werk vaker als voorbeeld; zie hoofdstuk 4.6.2.
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plaat werd vermeld. De identiteit van de persoon moest blijken uit de context 
waarin de plaat zou worden gebruikt. Ze kon worden afgeleid van het tekstblad 
waarop de plaat werd afgedrukt. Waar nodig werd op de plaat ook het portret 
zelf aangepast. Een ordeteken, zoals dat van het Gulden Vlies, werd verdoe-
zeld of veranderd. Grote kragen van kant werden weggehaald. Een enkele keer 
werd ook de gezichtsuitdrukking bewerkt. Op deze wijze werd Frederick II van 
Napels, voorzien van een snor en meer uitgesproken gelaatstrekken, veranderd 
in koning Salomo [zie 5 32], en Stephan Bathory van Polen met nieuwe lijnen 
in het gelaat en zwaardere wenkbrauwen omgetoverd in de Perzische koning 
Arses of Arsames. Sigismund III van Polen stelde, nu zonder kraag, de stichter 
van de Egyptische dynastie der Ptolemaeën voor. [5 18,19,20] Bij Johannes van 
Portugal werd het kruis om zijn nek veranderd in een medaillon om hem te 
laten doorgaan voor Asa, koning van Juda. De doge Sebastiano Venier kreeg 
een kroon op en werd koning Amasja. [5 21,22,23] De kaart in de handen van 
Amerigo Vespucci werd een gebedsrol zodat Amerigo als een afbeelding van de 
profeet Jeremia kon dienen. [5 24,25,26] Paulus V werd de hogepriester Jaddua 
door het verwijderen van de stola met kruisversiering en het toevoegen van bie-
zen met Hebreeuwse tekens aan zijn mantel en pontificaal hoofddeksel.
   Er zijn meer verrassende en vindingrijke identiteitsveranderingen bedacht. In 
De Clercks Tooneel der hertogen princen van 1617 werd Jeanne d’Arc in de tekst ver-
geleken met de bijbelse figuren Debora, Esther en Judit.69 Bij Schabaelje was de 
maagd van Orléans letterlijk Debora geworden. Ivan de Verschrikkelijke moest 
doorgaan voor koning Saul, de Turkse sultan Selim I voor de Babylonische 
koning Nebukadnezar II, Desiderius Erasmus voor de Griekse wijsgeer Solon 
[5 27] en de Spaanse generaal Gonzalo Fernández de Córdoba werd Samson. 
En wat te denken van de protestantse kerkhervormers Martin Bucer, Huldrych 
Zwingli en Philipp Melanchthon als de profeten Joel, Habakuk en Zefanja.
   De valse Dimitri I van Rusland kreeg twee identiteiten aangemeten. Scha-
baelje had twee koperplaten met zijn portret in zijn bezit. De ene plaat was 
gemaakt voor het Tooneel der keyseren ende coningen van 1615 en werd met een vrij-
wel onaangepast portret gebruikt om een afbeelding van de Perzische koning 
Cambyses II te drukken. De tweede, vrijwel identieke plaat, had zijn oorsprong 
in de Wereld spiegel van 1621. Bij deze plaat werd de snor van Dimitri veranderd 
en werd een sik toegevoegd. De plaat werd afgedrukt als portret van koning 
Labosardachus (Labashi-Marduk) van Babylon.
   Tien koperplaten uit het voormalige bezit van Nicolaes de Clerck hoefden 
niet te worden aangepast voor de Grooten emblemata sacra van Schabaelje. De 
personen op deze prenten behielden hun eigen identiteit. Het waren Alexander 
de Grote, Romulus, Julius Caesar, Constantijn de Grote, Karel de Grote, Fre-
derik III, Ferdinand I, Maximiliaan II, Rudolf II en Timoer Lenk. Een tweede 
plaat van Constantijn de Grote werd wel versneden omdat er ook een afbeel-
ding nodig was van de Romeinse militair en politiek leider Pompeius Magnus.

69  De Clerck 1617, fol. 3C3v. 
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20 | Portretten van Seleucus I Nicator en Ptolemaeus I Soter, 
in: Grooten emblemata sacra, 1654, fol. CC*. Amsterdam, 
Rijksmuseum, RP-P-2015-10-177

21 | Portret van Sebastiano Veniero, gravure, 179 x 128 mm, in: 
Tooneel der hertogen princen, 1617, fol. 2K1v. Amsterdam, UB, 
OM 63-1451





Verschillende exemplaren
De exemplaren van de Grooten emblemata sacra verschillen van elkaar, ook wat 
betreft de prenten van Nicolaes de Clerck. Op de tekstbladen stonden niet 
steeds dezelfde portretten, of een bepaald portret kwam op meerdere tekst-
bladen voor.70 Bij de beschrijving van de Babylonische koning Nerigolossar of 
Neriglissar werd in de exemplaren van de Universiteit van Amsterdam en de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag De Clercks koperplaat afgedrukt met 
het portret van Koca Sinan Pascha, grootvizier van het Ottomaanse rijk. [5 28] 
Voor het exemplaar van het Rijksmuseum in Amsterdam werd voor dezelfde 
koning de plaat gebruikt met het portret van Sigismund van Oostenrijk. [5 29] 
Koca Sinan Pascha stelde in dat exemplaar de Griekse filosoof Cleobulus voor 
die in de prentbijbels van de Universiteit van Amsterdam en de Koninklijke Bi-
bliotheek was weergegeven met het portret van kardinaal Granvelle.71 [5 30,31]
   Andere verschillen tussen exemplaren zijn echter ‘gecorrigeerd’. Er zijn por-
tretten van plaats veranderd. In de Grooten emblemata sacra van het Rijksmuseum 
zijn in totaal zes portretten over kennelijk verkeerde prenten heengeplakt. In het 
exemplaar van de Universiteit van Amsterdam gaat het om zeven deels dezelfde, 
deels andere opgeplakte portretten. Het exemplaar van de Koninklijke Biblio-
theek heeft twee opgeplakte portretten. Ik geef een voorbeeld. De afbeelding van 
de militaire leider Barak uit het Oude Testament werd in het exemplaar van de 
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam gedrukt van De Clercks koperplaat met 
het portret van de Spaanse conquistador Hernán Cortés. Schabaelje besloot ech-
ter dat het portret van Cortés meer geschikt was als afbeelding van de Israëliti-
sche rechter Elon verderop in zijn boek. Over het eerste portret van Barak plakte 
hij daarom De Clercks prent van koning Emanuel I van Portugal. In de Grooten 
emblemata sacra van het Rijksmuseum en van de Koninklijke Bibliotheek werd 
Barak meteen al voorgesteld met het portret van Emanuel I. Op dezelfde wijze 
werd de afbeelding van de profeet Hosea in de exemplaren van de Universiteit van 
Amsterdam en het Rijksmuseum als eerste gedrukt van De Clercks plaat met het 
portret van Christiaan II van Denemarken. Die prent werd in beide exemplaren 
overgeplakt omdat Schabaelje dit portret toch liever gebruikte als afbeelding van 
de wijze Bias van Priëne. In het exemplaar van de Koninklijke Bibliotheek werd 
Hosea afgedrukt van de plaat met het portret van Amerigo Vespucci. Schabaelje 
vond Vespucci echter een betere Jeremias. De prent die Schabaelje uiteindelijk 
over het portret van de Deense koning en de Florentijnse ontdekkingsreiziger 
plakte, is een kopie van een prent van de profeet Ezechiël gegraveerd door Corne-
lis Galle (1576-1650) naar ontwerp van Jan van der Straet (1523-1605).72 

70  Ik vergeleek de exemplaren Amsterdam, UB: OL 18; Amsterdam, 
Rijksmuseum: RP-P-2015-10-219 (olim 329 a 12) en Den Haag, KB: KW 1321 C 21. 
De exemplaren Brussel, KB: II 73.557 C en W. van ’t Zelfde: pc 14 (genoemd in 
Visser 1988b, dl 2, p. 299) blijven hier buiten beschouwing.
71  Deze prent van Granvelle was overigens een kopie naar het portret in het fonds 
van Nicolaes de Clerck, eerder verschenen bij Jan Jansz in Arnhem.
72  De prent van Galle behoort tot de serie Profeten van het Oude Testament. 
Een kopie van Galles prent van Jeremia uit dezelfde serie gebruikte Schabaelje 
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22 | Portret van Erik XIV van Zweden, gravure, 188 x 128 
mm, in: Tooneel der keyseren ende coningen, 1615, fol. 2D6v. 
Amsterdam, UB, OM 63-1108

23 | Portretten van Amasja en Uzzia, in: Grooten emblemata 
sacra, 1654, fol. F*. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-2015-
10-130





   De correcties waren weloverwogen veranderingen van Jan Philipsz Schabaelje. 
Dat blijkt ook uit de teksten die hij soms op de platen liet graveren. Zo wilde 
Schabaelje de koperplaat met het portret van de Franse koning Lodewijk XI 
in eerste instantie gebruiken om een afbeelding van koning Salomo te druk-
ken. Op de plaat werd gegraveerd dat Salomo veertig jaar regeerde (‘Salomon 
Regeert 40 Iaar’). Schabaelje drukte de plaat met deze tekst af in de Grooten 
emblemata sacra van het Rijksmuseum en van de Universiteitsbibliotheek van 
Amsterdam. De prent werd in beide exemplaren beplakt met De Clercks por-
tret van Frederik II van Napels.73 [5 32,33] Bij nader inzien was Lodewijk XI 
een betere Jojakim. De tekst op de koperplaat werd aangepast (‘Ioiakim Regeert 
11 Iaar’).74 Overigens zijn de correcties op de albumbladen zo nauwkeurig uitge-
voerd dat ze bijna niet te zien zijn.

Herkomst van de platen
Jan Philipsz Schabaelje verwierf zijn koperplaten van Nicolaes de Clerck ver-
moedelijk vooral via de Amsterdamse uitgever Broer Jansz: 12 van de 93 prenten 
van De Clerck in de Grooten emblemata sacra kwamen in 1630 ook bij Broer Jansz 
voor. Bovendien zijn maar liefst 65 van de 93 prenten in de Emblemata sacra be-
kend van het Tooneel der keyseren ende coningen en het Tooneel der hertogen princen. 
Dat waren niet de prenten waarvan Johannes Janssonius in 1626 de koperplaten 
kocht. Schabaelje heeft de platen van deze prenten waarschijnlijk eveneens van 
Broer Jansz verworven.
   De platen van Broer Jansz kwamen vermoedelijk beschikbaar vlak voordat 
Schabaelje zijn Grooten emblemata sacra publiceerde. Broer Jansz was in 1652 
overleden en in januari 1653 verklaarde zijn weduwe dat ze zich uit het boek-
bedrijf wilde terugtrekken vanwege haar hoge leeftijd.75 In 1653 liet zij haar 
typografisch materiaal veilen, als ook de twee drukpersen met koperen degels 
en ander gereedschap van de drukkerij, gesneden initialen, allerlei figuren en 
een kunstpers.76 De koperplaten van Broer Jansz worden nergens expliciet 
genoemd, maar zullen in dezelfde periode zijn verkocht.

als afbeelding van de profeet Elisa. Vergelijk New Hollstein, J. Stradanus, nrs 8 
( Jeremia) en 10 (Ezechiël).
73  De afdruk van Frederik van Napels in de Grooten emblemata sacra van het 
Rijksmuseum vertegenwoordigt evenwel een eerdere staat van de prent waarbij 
de gezichtsuitdrukking, gezichtsbeharing en decoratie op de sjerp nog niet zijn 
aangepast. Op een latere staat is de tekst ‘Salomon Regeert 40 Iaar’ toegevoegd.
74  Zie ook de teksten in de vensterbanken van Gaston van Foix, Agostino 
Barbarigo en Ludovico Sforza.
75  Amsterdam, SA: Oud Notarieel Archief, notaris J. Molengraeff: toegang 5075, 
inv. 2438, 21 jan. 1653. Zie ook Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916, p. 1493.
76  Zie de catalogus getiteld Proeven der letteren, welcke de na-ghelaten weduwe 
en erfgenamen van zal: Broer Jansz (in zijn leven Ordinaris Boeck-drucker deser Stede 
Amsterdam) van meeninge zijn op den presenteren aende meest-biedende te verkoopen, 1653; 
Leiden, UB: 1207 A 1.
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24 | Portret van Agostino Barbarigo, gravure, 189 x 128 mm, 
in: Tooneel der hertogen princen, 1617, fol. 2L3v. Amsterdam, 
UB, OM 63-1451

25 | Portret van Amerigo Vespucci, gravure, 192 x 124 mm, in: 
Tooneel der hertogen princen, 1617, fol. 2P6v. Amsterdam, UB, 
OM 63-1451





8.5.5 Gillis Joosten Saeghman
Jan Philipsz Schabaelje overleed in 1656. Zijn boeken, prenten en koperplaten 
werden jaren later geveild. In de Oprechte Haerlemsche Courant van 5 juni 1663 is 
de advertentie terug te vinden waarin de veiling wordt aangekondigd:77

De Vooghden van de kinderen van Jan Philips Schabalje zaliger in zijn leven 
Boeck- en Prent-verkooper, sullen by openbare opveylinghe aen de meest 
biedende verkoopen, alle zijn naerghelaeten Boecken, soo gebonden als on-
gebonden; en wel 350 Kopere Platen, behorende tot den grooten Emblemeta 
Sacra, van verscheyde Meesters ghesneden; en noch ettelijcke 1000 Printen van 
verscheyden Formaten, en dat op heden den vijfden juny 1663, zijnde dings-
dagh, naer de Middagh de klocke 3 Uren precijs, ten huyse van Jan Rieuwertsz, 
Boeckverkooper in de Dirck van Assen-steegh, in’t Martelaers Boeck, tot Am-
sterdam; daer de Catalogus van de Boecken te bekomen zijn.

Het is onbekend hoeveel afdrukken er door de jaren heen van de koperplaten 
van Nicolaes de Clerck zijn gemaakt, maar na het drukken van de prenten in 
de Grooten emblemata sacra en ondanks dat de koperplaten werden versneden 
en veranderd, bleken de platen nog steeds bruikbaar. De uitgever Gillis Joosten 
Saeghman kon de platen gebruiken voor het illustreren van verschillende van 
zijn reisverhalen die omstreeks 1664 moeten zijn verschenen.78

   Saeghman was zijn carrière begonnen als letterzetter en was als zelfstandig 
boekdrukker en boekverkoper in Amsterdam werkzaam vanaf omstreeks 1643. 
In mei 1702 verkocht hij zijn drukkerij. Dat was twee jaar voor zijn dood. Vanaf 
de jaren zestig van de zeventiende eeuw gaf Saeghman reis- en landbeschrijvin-
gen uit, zowel afzonderlijk als gebundeld onder de titel Verscheyde Oost-Indische 
voyagien of Verscheyde journalen van zee en landt reysen. De reisverhalen behoorden 
tot de klassiekers van de contemporaine reisliteratuur. Saeghman bracht die 
verhalen op de markt als lectuur voor een groot publiek: in kwarto en met de 
tekst gedrukt in twee kolommen. De teksten waren drastisch ingekort. Om 
het publiek te amuseren voegde Saeghman echter ook spannende passages of 
beschrijvingen van exotische diersoorten toe. Illustraties maakten zijn uitgaven 
extra aantrekkelijk. Bij zijn zoektocht naar aantrekkelijk illustratiemateriaal 
toonde Saeghman zich een ‘vindingrijke ondernemer’.79 Saeghman gebruikte 
bestaande houtblokken en koperplaten en moet in juni 1663 ook platen van 
Nicolaes de Clerck uit de boedel van Jan Philipsz Schabaelje hebben verwor-
ven. In zeven verschillende reis- en landbeschrijvingen - verschenen omstreeks 
1664 - zijn in totaal elf portretprenten van De Clerck te vinden. Het gaat om 
de volgende titels:80

77  Oprechte Haerlemse Courant, 5 juni 1663. De krant is raadpleegbaar via Delpher.
78  Op 24 mei 1664 liet Saeghman een advertentie plaatsen voor zijn reisverhalen 
in de Oprechte Haerlemsche Courant; Verhoeven 1991, dl 1, p. 5 en Verhoeven 1992, p. 
332.
79  Zie voor de werkwijze van Saeghman ook hoofdstuk 1.4.1.
80  Zie bijlage 2 voor een beschrijving van deze werken. Sommige van deze titels 
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26 | Portretten van Jesaja en Jeremia, in: Grooten emblemata 
sacra, 1654, fol. Z*. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-2015-
10-149

27 |  Portretten van Desiderius Erasmus en Cosimo de’ Medici 
als Solon van Athene en Chilon van Sparta, in: Grooten 
emblemata sacra, 1654, fol. S*. Amsterdam, Rijksmuseum, 
RP-P-2015-10-144





1) Beschryvinghe van Turckyen en het ellendigh leven der Turcken aen de christenheyt 
verthoont.
2) Beschryvinge van de Noordtsche landen, die gelegen zijn onder den kouden Noordt-
pool, als Denemarcken, Sweeden, Noorweghen […] Ys-landt, &c.
3) Beschryvinge van Moscovien ofte Ruslandt.
4) Journael van de voyagie, gedaen met twaelf scheepen naer Oost-Indien, onder ’t beleydt 
van den heer admirael Steven van der Hagen.
5) Journael van de wonderlijcke reyse, gedaen door Willem Cornelisz Schouten van 
Hoorn, in de jaren 1615. 1616. en 1617.
6) Journael van de Voyagie gedaen met ses scheepen, door de straet Magalanes, naer de 
Molucques, onder het beleydt van den heer admirael Joris van Spilbergen. Amsterdam.
7) Journael van de Nassausche vloot, zijnde een beschryvingh van de voyagie om den 
gantschen aerdt-kloot […] onder’t beleydt van den admirael Jacques l’Heremite.

Tien portretten van De Clerck die we vinden in de reisbeschrijvingen van 
Saeghman kwamen ook voor in de Grooten emblemata sacra. Saeghman werk-
te met de medaillons van Schabaelje. Hij paste de platen niet opnieuw aan. 
Zeven van de elf portretten werden door Saeghman binnen een in hout ge-
sneden ornamentrand geplaatst. Dat leverde een opmerkelijke combinatie op 
van hoogdruk en diepdruk. Daarnaast werden nieuwe identiteiten toebedeeld. 
Michaël de Dappere - vorst van Walachije, Transsylvanië en Moldavië - was bij 
Schabaelje de Perzische koning Darius Ochus en werd bij Saeghman de Turkse 
sultan Osman.  [5 34,35] Koca Sinan Pascha - bij Schabaelje zowel gebruikt 
als afbeelding van Nerigolossor als Cleobulus - stelde bij Saeghman de profeet 
Mohammed voor. Feodor I van Rusland transformeerde via Darius Hystaspis 
uiteindelijk tot grootvorst Wollodimer. De Italiaan Cosimo de’ Medici had bij 
Schabaelje de Griekse nationaliteit gekregen. In het reisverhaal van Saeghman 
was hij een geestelijke in Rusland. Zijn portret diende om de lezer de kledij 
van priesters en monniken in Rusland te laten zien. Zoals in de beschrijving 
stond, had Cosimo de’ Medici een breedgerande hoed en een stok.81 Sigismund 
van Oostenrijk had een snor en een baard gekregen - vermoedelijk al eerder in 
opdracht van Schabaelje - en moest bij Saeghman doorgaan voor Frederik III 
van Denemarken. Karel IX van Zweden werd, na een avontuur als Perzische 
koning, zijn eigen zoon Gustaf II Adolf van Zweden. Frederick II van Napels 
was niet langer Salomon maar de Poolse koning Casimir. Voor vier personen 
was een toekomst als zeevaarder weggelegd: koning Johannes III van Portugal 
werd Steven van der Hagen; Erik XIV van Zweden werd Jacques l’Hermite 
[zie 5 22 en 35]; generaal Georg Basta werd Willem Schouten van Hoorn en 
Adolf von Schwarzenberg moest doorgaan voor Joris van Spilbergen. Het por-
tret van Adolf von Schwarzenberg werd als enige van de elf prenten van De 

verschenen meerdere keren, maar dan zonder portretten van De Clerck. Zie ook 
Verhoeven 1991, dl 4, nrs 10-12, 30, 33-34.
81  Inhoudelijk heeft Saeghman de betreffende passage niet veranderd. Vergelijk 
de tekst van Amsterdam, G.J. Saeghman, [1664], fol. A4v met het fragment in Jan 
Danckaert, Beschryvinge van Moscovien ofte Ruslant. Amsterdam, B. Jansz, 1615, fol. F1r.
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28 |  Portretten van Nikola Zrinski en Koca Sinan Pascha als 
Evil-Merodach en Neriglissar, in: Grooten emblemata sacra, 
1654, fol. L*2. Amsterdam, UB, OL 18

29 | Portretten van Nikola Zrinski en Sigismund van Oostenrijk 
als Evil-Merodach en Neriglissar, in: Grooten emblemata sacra, 
1654, fol. L*2. Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-2015-10-
136

30 |  Portretten Koca Sinan Pascha en Odet van Foix als Cleob-
ulus en Periander, in: Grooten emblemata sacra, 1654, fol. V*. 
Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-2015-10-146





Clerck - voor zover bekend - niet in de Grooten emblemata sacra opgenomen, 
maar Saeghman zal de plaat evengoed in 1663 uit de boedel van Schabaelje heb-
ben verworven.82 Voor zover nu bekend was Saeghman de laatste uitgever die 
deze koperplaten van Nicolaes de Clerck gebruikte. Afgedankte koperplaten 
kwamen wel in handen van schilders die op koper werkten of gingen terug naar 
de kopersmid. Ze werden opnieuw gepolijst zodat er nieuwe afbeeldingen in de 
platen konden worden gegraveerd of de platen werden omgesmolten.83

8.6 In de lijn der verwachting
Met Gillis Joosten Saeghman zijn we terug bij de inleiding van dit onderzoek. 
We weten nu waar de door hem gebruikte koperplaten met portretten hun 
oorsprong hadden, hoe ze door de jaren heen werden gebruikt en aangepast en 
hoe ze uiteindelijk bij Saeghman terechtkwamen. 
   Over het gebruik van de koperplaten door Jan Philipsz Schabaelje werd in 
1861 in het tijdschrift De Navorscher opgemerkt: ‘Over het stoute misbruik, dat 
met de oorspronkelijke koperplaten naderhand is gepleegd, heb ik mij niet ge-
noeg kunnen verwonderen’. De platen waren volgens de auteur ‘verminkt’.84 De 
Britse historicus Simon Schama noemde Gillis Joosten Saeghman in 1987 in 
zijn studie The Embarrassment of Riches (Overvloed en onbehagen) een gehaaide 
ondernemer die niet terugschrok voor oneerlijke praktijken. Als voorbeeld 
noemde hij de gravure van Jan Huygen van Linschoten in het door Saeghman 
omstreeks 1664 uitgegeven Journael van de derthien-jarighe reyse, te water en te lan-
de.85 Het betrof geen portret van Van Linschoten, maar een afbeelding van de 
legeraanvoerder Francesco de Mendoza.86 Is onze verwondering en verbazing 
- en misschien ook afkeur - over de werkwijze van Schabaelje en Saeghman te-
recht? Was dit ook de reactie van het zeventiende-eeuwse publiek? Eigentijdse 
kritieken of uitlatingen over de praktijk van Schabaelje en Saeghman zijn niet 
bekend. 
   Het was in de zeventiende eeuw in ieder geval allerminst vreemd om koper-

82  De koperplaat met het portret van Schwarzenberg is afgesneden tot de 
binnenste ovaalrand, net als de andere platen die Schabaelje van De Clerck in zijn 
bezit had. Het portret zelf is echter nooit aangepast en dat maakt het minder 
waarschijnlijk dat ze ooit voor de Grooten emblemata sacra is gebruikt. Schwarzenberg 
heeft een grote opstaande kraag die voor de Emblemata sacra van 1654 zou zijn 
weggewerkt of ten minste zou zijn versoberd.
83  Griffiths 2016, p. 135.
84  Zie ene B-s in De Navorscher 11 (1861), pp 175-176 en enkele vervolgen op p. 270 
en p. 369 van respectievelijk ene V.D.N. en B.N. (Bodel Nijenhuis?). B-s vulde zijn 
bevindingen van 1861 op enkele punten aan in De Navorscher 12 (1862), p. 90. Zie ook 
G.P. Roos in De Navorscher 35 (1884), p. 145.
85  Schama 2008, p. 40.
86  Hollstein Dutch, J. Matham, nr 247 kopie a en vergelijk Amsterdam, 
Rijksmuseum: RP-P-1887-A-11483. Schama identificeerde het portret nog als een 
afbeelding van de Spaanse generaal Mondragon. Zie ook Muller/DeVries/Scheepers 
1981, p. 141, nr 821 en Verhoeven 1991, dl 3, p. 63.
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31 |  Portretten van Granvelle en Odet van Foix als Cleobulus 
en Periander, in: Grooten emblemata sacra, 1654, fol. L*2. 
Amsterdam, UB, OL 18

32 |  Portret van Frederik II van Napels als Salomo, in: Grooten 
emblemata sacra, 1654, fol. B*. Amsterdam, UB, OL 18





platen steeds opnieuw te gebruiken en waar nodig aan te passen.87 Wanneer een 
uitgever een bestaande koperplaat opnieuw kon gebruiken was dit voor hem 
om verschillende redenen voordelig. Ten eerste gebruikte hij die koperplaat zo 
optimaal en was hij geen geld kwijt aan een nieuwe plaat. Ten tweede kostte 
het aanpassen van een bestaande koperplaat minder tijd dan het maken van 
een nieuwe. Dat was zeker van belang als de prent moest ingaan op de actu-
aliteit, bij een nieuwsprent. Duurde de productie van zo’n prent te lang dan 
was zij niet meer relevant. Het aanpassen van een bestaande maar nog niet 
versleten plaat van een niet meer actuele prent voor een verwant onderwerp 
bood dan uitkomst.88 Een tijdgenoot keek dan ook niet naar deze prenten zo-
als wij tegenwoordig naar een nieuwsfoto kijken. Nieuwsprenten gaven geen 
waarheidsgetrouw beeld, maar waren bedoeld om de dramatische essentie van 
de gebeurtenis te laten zien - en vaak ook om aandacht te generen voor de tekst 
onder de voorstelling. Een zeer algemene prent kon al genoeg zijn: een veldslag 
bleef een veldslag.
   Het gebruik van bestaande koperplaten leverde dus een aanzienlijke bespa-
ring van geld en tijd op. Ook platen met portretten werden vaker gebruikt om 
geld en tijd te besparen. Een bekend voorbeeld is het ruiterportret van Maurits 
van Nassau gegraveerd door Crispijn de Passe I na de Slag bij Nieuwpoort in 
1600. [5 38] Nadat Michiel van Mierevelt in 1607 zijn beroemde portret van 
Maurits schilderde, werd op de koperplaat van De Passe het portret van Mau-
rits geactualiseerd om de herkenbaarheid van de persoon in de voorstelling te 
verbeteren. [5 37] Dertig jaar na de Slag bij Nieuwpoort werd de prent van de 
Passe nogmaals gebruikt in een geheel andere context. De ruiter te paard moest 
dit keer Gustaaf II Adolf voorstellen. [5 38] Het gezicht van Maurits werd van 
de plaat gewist en vervangen door een afbeelding van de koning van Zweden.89 
Net als het portret van Maurits op de gravure van De Passe zijn ook andere 
portretten op prenten geactualiseerd of gewijzigd.90

   Dat portretten op prenten werden geactualiseerd of veranderd wanneer de 
prent betrekking moest hebben op een andere persoon, moet betekenen dat de 
juistheid van het uiterlijk en de herkenbaarheid van de bedoelde personen er bij 
het publiek toe deed. Het ging hierbij wel steeds om zeer bekende personen. Jan 

87  Kolfin 2011, pp 39-40 en Griffiths 2016, pp 136-138.
88  Voor voorbeelden van deze nieuwsprenten zie Heijbroek 2000, pp 56-57; Van 
der Waals 2006, cat. 158, 163; Layard 1927, nr 63; Van der Veen 2011, p. 79, afb. 22, 27 
en Hollstein Dutch, J. Saenredam, nr 120.
89  Hollstein Dutch, C. de Passe, nr 788. Zie ook Veldman 2001a, pp 98, 304 en 
Heijbroek 2000, p. 60.
90  Voor geactualiseerde portretten van Maurits zie ook de prent van Jan 
Saenredam besproken in hoofdstuk 5.2.4 (Hollstein Dutch, nr 128) en het portret 
gegraveerd door Christoffel van Sichem (Hollstein Dutch, C. van Sichem, nr 58 en 
67). Voor andere geactualiseerde portretten van De Passe zie Verbeek 1962; Veldman 
2001a, p. 87 en Hollstein Dutch, C. de Passe, nrs 691, 697, 728, 733-735, 744, 754, 777, 
817, 824 en 843. Voor het wijzigen van portretten zie Hollstein Dutch, C. de Passe, nr 
829; Layard 1922; Layard 1927 en Ekkart 1975.

seeckere copere platen

33 |  Portret van Lodewijk XI van Frankrijk als Salomo, onder 
het portret van Frederik II van Napels, gefotografeerd aan 
de achterzijde van het blad met een lichtbak, in: Grooten 
emblemata sacra, 1654, fol. B*. Amsterdam, UB, OL 18

34 |  Portret van Michaël de Dappere als sultan Osman, gra-
vure, met houtsnede sierrand, 170 x 130 mm, in: Beschryv-
inghe van Turckyen, ca. 1664, fol. A1v. Den Haag, KB, KW 
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Philipsz Schabaelje en Gillis Joosten Saeghman gaven hun portretten echter 
een nieuwe identiteit zónder het uiterlijk van de personen wezenlijk te verande-
ren. Aanpassingen betroffen vooral de kleding en attributen, slechts een enkele 
keer snorren en baarden of gelaatstrekken. Schabaelje en Saeghman waren niet 
de enigen die de identiteit van een persoon op een prent veranderden door een-
voudigweg de naam bij het portret te wijzigen.91 Het verschil ligt vooral in het 
aantal keer dat zij dat deden.
   Om een antwoord te vinden op de vraag wat het zeventiende-eeuwse publiek 
van de werkwijze van Schabaelje en Saeghman vond, is het misschien vooral 
relevant om te weten wat het publiek verwachtte van hun uitgaven. Zoals ge-
zegd gebruikte Schabaelje De Clercks portretten in zijn prentbijbel vooral als 
afbeeldingen van allerlei oudtestamentische figuren. Het exclusieve publiek van 
de Grooten emblemata sacra - dat zeker koopkrachtig moet zijn geweest - zal niet 
op waarheidsgetrouwe portretten hebben gerekend.92 Men zal vanzelfsprekend 
hebben geweten dat van deze figuren uit de ‘vroegste geschiedenis’ geen authen-
tieke portretten waren en dat die dus ook niet konden worden getoond. In zo’n 
geval was de oplossing om voor elk van de figuren een substituut te vinden. In 
feite had ook Nicolaes de Clerck meerdere portretprenten in zijn fonds die 
waren gegraveerd naar fictieve afbeeldingen. Die afbeeldingen waren gemaakt 
omdat er geen daadwerkelijke beeltenissen van de betreffende personen be-
schikbaar waren. Door hun verspreiding - via kopieën - konden ze uiteindelijk 
als portret worden aangenomen of geaccepteerd. Schabaelje zag mogelijkheden 
in de koperplaten van De Clerck. Zijn keuze sloot aan bij de ontwikkeling om 
heiligen, apostelen, evangelisten en andere bijbelse figuren steeds realistischer 
weer te geven, als werkelijke personen.93

   Schabaelje gebruikte de koperplaten niet willekeurig. Zijn werkwijze wekt in 
ieder geval de indruk dat hij weloverwogen keuzes maakte en moeite deed om 
tussen de koperplaten die hij had verworven steeds de meest geschikte plaat te 
vinden voor de weer te geven figuur. Er waren dan wel geen authentieke por-
tretten van deze figuren, er moest wel een geschikt substituut worden gepre-
senteerd. Voor zijn keuze keek Schabaelje onder meer naar de kleding van de 
afgebeelde personen, hun hoofddeksels en eventuele attributen. Die moesten 
passen bij de titel, het ambt en de afkomst van de weer te geven figuur. Op deze 
punten heeft Schabaelje enkele koperplaten laten aanpassen. Dat de door Scha-
baelje gebruikte afbeeldingen geen anonieme tronies waren maar geaccepteerde 

91  Zo werd het portret van paus Leo XI gebruikt als afbeelding van Clemens VII; 
New Hollstein Dutch, J. Matham, nr 245 copy II(II). Het portret van Sigismund 
Báthory werd gebruikt als beeltenis van Gabriël Bethlen; Hollstein Dutch, C. de 
Passe, nr 829. Tycho Hofman, secretaris van de kanselarij in Denemarken werd 
Charles Edward Stuart; Stevenson 1976, p. 17. Maria van Modena (1658-1718) werd 
met gewijzigd onderschrift Maria Stuart II; vergelijk Amsterdam, Rijksmuseum: 
RP-P-OB-104.624 en Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-OB-104.623, dat is Hollstein 
Dutch, G. Valck, nr 69.
92  Vergelijk Griffiths 2016, p. 410.
93  Pelc 2002, p. 108.

seeckere copere platen

36 | Crispijn de Passe I, Ruiterportret van Maurits van Nas-
sau, 1600, gravure, 440 x 292 mm. Amsterdam, Rijksmuse-
um, RP-P-OB-15.807

35 | Portret van Erik XIV van Zweden als Jacques l’Hermite, 
gravure, met houtsnede sierrand, 170 x 130 mm, in: Journael 
van de Nassausche vloot, ca. 1664, fol. A1v. Amsterdam, UB, 
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portretten van personen die op het wereldtoneel een belangrijke rol hadden 
gespeeld, lijkt de keuze van Schabaelje eveneens te hebben beïnvloed. Of is het 
toeval dat het portret van Jeanne d’Arc werd gebruikt om Debora voor te stellen 
en dat Hendrik VIII van Engeland voor Josia doorging, de koning van Juda die 
belangrijke godsdiensthervormingen doorvoerde? Schabaelje kon er zeker op 
rekenen dat zijn publiek de identiteitsveranderingen zou opmerken. Er waren 
immers portretten van de oorspronkelijk bedoelde personen in omloop. Zeker 
een portret als dat van Desiderius Erasmus dat Nicolaes de Clerck had laten 
graveren naar de beroemde prent van Lucas van Leyden was eenvoudig te iden-
tificeren. Hun uiterlijk was dankzij deze portretten alom bekend. Afdrukken 
van de oorspronkelijke prenten van De Clerck en kopieën die naar zijn prenten 
waren gemaakt, waren - zo bleek in hoofdstuk 7 - óók nog steeds in winkels en 
in bibliotheken te vinden. Ook de identiteit van de minder bekende personen 
waren dus te achterhalen. Kan het niet zo zijn dat Schabaelje bewust speelde 
met de relatie tussen oude en nieuwe identiteiten? Ik zou me zelfs kunnen voor-
stellen dat het voor het publiek een uitdaging was om de echte identiteit van de 
personen te achterhalen en de relatie te vinden tussen die personen en de figu-
ren die zij bij Schabaelje moesten voorstellen. Met deze suggestie begeef ik me 
natuurlijk op glad ijs, zolang er geen bronnen zijn die in deze richting wijzen.
   In tegenstelling tot Schabaelje gebruikte Gillis Joosten Saeghman zijn platen 
voor het weergeven van tijdgenoten van wie men zou kunnen weten hoe zij 
eruit zagen. Het waren voor het grote publiek wel relatief onbekende perso-
nen. Saeghman deed geen moeite om authentieke afbeeldingen van deze per-
sonen te presenteren. Hij richtte zich met zijn reisjournalen op een heel ander 
publiek dan Schabaelje met zijn exclusieve prentbijbel. Saeghman bracht zijn 
reisjournalen op de markt voor een groot publiek. Misschien dat zijn publiek 
niet doorhad dat de portretten niet klopten, maar vermoedelijk werden aan 
deze werken door de lezers vooral minder hoge eisen gesteld.94 Ook de overige 
illustraties in de reisjournalen van Saeghman wekken die indruk. De prenten 
bij Saeghman waren zeker niet noodzakelijk om de tekst te begrijpen. Ze gaven 
slechts een vermakelijke indruk van hetgeen in de tekst werd besproken. Aldus 
konden de koperplaten die Nicolaes de Clerck liet maken in de eerste decennia 
van de zeventiende eeuw nogmaals worden gebruikt in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw.

94  Vergelijk Voet 1969-1972, dl 2, p. 212.

seeckere copere platen

37 | Crispijn de Passe I, Ruiterportret van Maurits van 
Nassau, in of na 1608, gravure, 440 x 292 mm. Rotterdam, 
Atlas van Stolk, inv. nr 15291

38 | Crispijn de Passe I, Ruiterportret van Gustaaf II Adolf 
van Zweden, 1631, 440 x 292 mm. Amsterdam, Rijksmuse-
um, RP-P-1938-1493




