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Nicolaes de Clerck | Boeckvercooper ende constdrucker

Boek en prent bij de uitgever Nicolaes de Clerck (ca. 1599-1623)

boek en prent worden meestal onderzocht vanuit twee gescheiden 
vakgebieden. Analytisch bibliografen en boekhistorici richten zich op het boek 
als tekstdrager. De gedrukte beeldcultuur is in eerste instantie het domein van 
de in prenten geïnteresseerde kunsthistorici. Deze academische, maar kunst-
matige scheiding van boeken en prenten wordt in de hand gewerkt door de 
institutionele verspreiding van het overgeleverde materiaal over bibliotheken 
ener zijds en prentenkabinetten anderzijds. De laatste jaren is er meer ruimte 
voor een geïntegreerde aanpak. Niet alleen stellen boek- en kunsthistorici in-
middels vergelijkbare vragen over het boek- en prentbedrijf, ook zijn zij zich er 
meer van bewust dat boek en prent deel uitmaakten van hetzelfde medialand-
schap. Institutioneel gescheiden collecties van tekstueel en visueel drukwerk 
worden steeds beter ontsloten en digitaal bij elkaar gebracht.
   Boek- en prentbedrijf zijn vanaf het begin met elkaar verbonden geweest. Er is 
een breed scala aan werken geproduceerd met een combinatie van boekdruk en 
prenten: geïllustreerde boeken, plaatwerken en zelfstandige prenten met boek-
druk. Uitgevers, prentmakers en drukkers werkten samen bij het vervaardigen 
van deze werken. Daarnaast waren er verschillende uitgevers en handelaren be-
trokken bij de productie en distributie van tekst én beeld. Veel ondernemers 
specialiseerden zich in boek of prent - meestal om praktisch redenen. Anderen 
vestigden echter een bedrijf waarin beide werden uitgegeven en/of verkocht. 
Ondernemingen in het boek- en prentbedrijf liepen daarom sterk uiteen in 
aard en omvang. Prentmakers werkten in opdracht van zowel prent- als boek-
uitgevers. Hetzelfde gold voor boek- en plaatdrukkers. Binders bonden allerlei 
werken in, van bijbels of verzamelingen pamfletten tot series en verzamelingen 
prenten. Verkopers van boeken en prenten vestigden zich in elkaars nabijheid, 
waren bij hetzelfde gilde aangesloten en maakten veelal gebruik van dezelfde 
distributiekanalen en -netwerken. Ook in de boekhandel lagen prenten. 
   Een fascinerende figuur als het gaat over de relatie tussen het boek- en prent-
bedrijf is Nicolaes de Clerck. Hij was werkzaam in Delft in het laatste decenni-
um van de zestiende eeuw en het eerste kwart van de zeventiende eeuw. In deze 
tijd waren de Nederlanden in oorlog met Spanje. De Clerck was boekbinder, 
boekverkoper en boekuitgever, schrijver en vertaler, maar ook uitgever, drukker 
en verkoper van gravures en etsen.
   Nicolaes Jansz de Clerck werd geboren omstreeks 1570. Hij was vermoede-
lijk één van de Vlaamse immigranten die vanwege zijn geloofsovertuiging uit 
de Zuidelijke Nederlanden vertrok om zich in het noorden te vestigen. Zijn 
registratie als lidmaat van de gereformeerde kerk in augustus 1590 is de eerste 
vermelding van De Clerck in de archieven van Delft. In 1593 - op het moment 
van zijn huwelijk met Cathalina Zegersdr Bogaert - was Nicolaes de Clerck 
als jonggezel boekbinder werkzaam ‘inde vette henne’, het bedrijf van de pro-





testantse boekverkoper Cornelis Jansz Vennecool. Enkele jaren later verhuisde 
Nicolaes naar een pand in de Papenstraat in Delft. Hij schreef zich in bij het 
Sint-Lucasgilde en vestigde zich als zelfstandige ondernemer. Vanaf juli 1613 
huurde hij een huis in de Hippolytusbuurt. Op hoogtijdagen had De Clerck 
vanaf 1608 een kraam in de Witte Galerij op het Binnenhof in Den Haag. De 
Witte Galerij was een doorgang naar de vertrekken van de Staten-Generaal, 
bereikbaar vanuit de Grote Zaal of via een buitendeur. Vanaf 1609 stond De 
Clerck ook met boeken en prenten in de voorzaal van het stadhuis in Delft 
tijdens de kermis halverwege juni en tijdens de kaasmarkt begin september. 
In september 1623 overleed Nicolaes de Clerck. Cathalina Zegersdr zette het 
bedrijf van haar man voort, maar overleed een jaar later. Hun zoon, de binder 
en boekverkoper Jan de Clerck, stierf begin 1625. Delft werd in 1624-1625 zwaar 
getroffen door de pest en mogelijk was ook de familie De Clerck slachtoffer. 
Nicolaes’ dochter Sara overleefde de pestjaren en was nog meerdere jaren werk-
zaam in de prenthandel.
   De eerste drie boekuitgaven van Nicolaes de Clerck verschenen in 1599. Het 
waren religieuze en politiek actuele werkjes: een Nederlandse vertaling van een 
protestants werkje tegen de katholieke mis van Bertrand de Loque (François de 
Saillans), een catechismus voor kinderen van Filips van Marnix van Sint-Alde-
gonde (1540-1598) en een bundel met refreinen en liederen die waren geschre-
ven voor een rederijkerswedstrijd in Rotterdam in 1598 en die ‘nae de ghele-
gentheyt des tijts, ende standt deses landts’ zeer actueel werden geacht. Voor 
deze boeken werkte De Clerck samen met de boekdrukker Jacob Vennecool in 
Delft - de zoon van zijn voormalige werkgever Cornelis Jansz Vennecool - of 
de boekuitgever en drukker Henrick van Haestens in Leiden. Na 1599 had De 
Clerck een theologisch werk over de ‘Stant der kercken Jhesu Christi’ willen 
uitgeven en plande hij - opmerkelijk genoeg - een uitgave van het kruidboek van 
Rembert Dodoens (1517-1585). Voor beide werken vroeg hij een privilege aan bij 
de Staten-Generaal. Deze boeken zijn echter nooit bij De Clerck verschenen. 
In het geval van de ‘Stant der kercken’ heeft De Clerck zijn plan afgeblazen 
en de kopij van het boek verkocht, nadat de Staten-Generaal hadden besloten 
dat de tekst voor een privilege eerst op kosten van de uitgever moest worden 
onderzocht door Paulus Merula (1558-1607), hoogleraar in de geschiedenis aan 
de Universiteit van Leiden. Het duurde echter jaren voordat Merula de visitatie 
ter hand nam. Ook Nicolaes’ voornemen om het kruidboek van Dodoens te 
publiceren liep mis, hoewel de Staten-Generaal hem in 1601 een zesjarig privi-
lege hadden verleend voor een Latijnse, Franse en Nederlandse editie van dit 
werk. Het is onbekend waarom De Clerck besloot om niet door te gaan met het 
project. Misschien had het te maken met het benodigde illustratiemateriaal en 
de hoge kosten die daarmee waren gemoeid.
   Het eerste boekje dat De Clerck na 1599 publiceerde, was - voor zover bekend 
- het Const-toonneel van 1609. Voor dit werkje werden veertig oudere koperplaten 
van Johannes Wierix (1549-ca. 1620) verworven en afgedrukt. De beschrijvin-
gen bij de prenten schreef De Clerck zelf. Vanaf 1610 specialiseerde Nicolaes de 
Clerck zich als uitgever van portretten voor contemporaine geschiedwerken in 
folioformaat. In opdracht van collega-boekuitgevers in Dordrecht, Den Haag, 
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Arnhem en Amsterdam verzorgde hij in hun boeken de ‘conterfeijtsels vande 
voortreflijcste personagien’. De benodigde portretten van keizers, koningen, 
prinsen, hertogen, legeraanvoerders, krijgshelden, pausen en geloofshervormers 
liet De Clerck graveren door één of meer anonieme prentmakers naar afbeel-
dingen op eerder uitgegeven prenten, los verschenen of in boeken als Les vrais 
pourtraits et vies des hommes illustres van André Thevet (1584) en het Atrium heroi-
cum van Dominicus Custos (1600-1602). De Clerck verhuurde zijn koperplaten, 
drukte ze zelf af bij de tekst op de hem aangeleverde bladen, óf leverde losse 
afdrukken van de prenten aan zijn collega’s zodat deze tussen de tekstbladen 
van een boek als illustraties konden worden ingebonden. De koperplaten van 
Nicolaes de Clerck werden voor meerdere boekuitgaven gebruikt. Daarnaast 
zijn er aanwijzingen dat De Clerck zijn portretten ook los aan particulieren 
heeft verkocht. Overigens waren er ook kopieën en navolgingen van De Clercks 
portretten in omloop.
   De eerste portretten die Nicolaes de Clerck liet maken, zijn te vinden als illus-
traties in de Historie ende het leven van den aldermachtichsten ende victorieusten keyser 
Caerle de vijfde van 1610, een Nederlandse vertaling van een Italiaans werk van 
Alfonso Ulloa (ca. 1529-1570) over het leven van Karel V en de gebeurtenissen 
in de jaren 1500-1560, en in het omstreeks dezelfde tijd verschenen Tweede deel 
van de commentarien ofte memorien van den Nederlantsen staet, handel, oorloghen ende 
gheschiedenissen van onsen tyden, met de hoofdstukken 20 tot en met 31 van het 
geschiedwerk van Emanuel van Meteren (1535-1612) over de Nederlanden ten 
tijde van de Opstand. Beide werken werden gedrukt bij Isaac Jansz Canin in 
Dordrecht. De Clerck verzorgde ook de portretprenten in de Nederlandstalige 
editie van het werk van Van Meteren uitgegeven in 1614 bij Hillebrant Jacobsz 
van Wouw in Den Haag onder de titel Historie der Neder-landscher ende haerder 
na-buren oorlogen ende geschiedenissen. In diens latere Nederlandstalige en Frans-
talige edities van hetzelfde werk, verschenen in 1618, 1623 en 1635, vinden we 
eveneens portretprenten van De Clerck, of kopieën van zijn prenten. Hetzelfde 
geldt voor enkele Duitstalige uitgaven van Jan Jansz in Arnhem. Jan Jansz be-
stelde losse afdrukken van portretten van De Clerck en liet ook kopieën maken 
om ze als illustraties in zijn uitgaven te kunnen laten inbinden. De portretten 
van De Clerck verschenen in 1612 ook in het verzameld werk van Johannes Sley-
danus (1506-1556) - als illustraties in zijn geschiedenis over de Reformatie - en 
in drie boeken van de uitgever Jan Evertsz Cloppenburgh in Amsterdam: de 
Chronycke van Hungarien van 1619, een vertaling van de Chronologia van Hier-
onymus Oertel (1543-1614), de Wereld spiegel van 1621, een vertaling van Les estats, 
empires et principautez du monde van Pierre d’Avity (1573-1635), en de Turcksche 
chronyck van 1623, een titeluitgave van de Chronycke van Hungarien met een ver-
volg geschreven door Nicolaus Jansz van Wassenaar (1571-1629). Een boek over 
de gebeurtenissen in Hongarije en Transsylvanië kon in deze jaren in de Neder-
landen evengoed worden verkocht als Ottomaanse geschiedenis!
   Nicolaes de Clerck nam ook portretten op in drie boeken die hij zelf sa-
menstelde en uitgaf. Deze uitgaven houden het midden tussen biografische ge-
schiedwerken met illustraties en series portretten met tekst. In 1615 publiceerde 
De Clerck het Tooneel der keyseren ende coningen. In 1617 volgde het Tooneel der 
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beroemder hertogen princen graven ende krygs-helden. Een derde boek, over con-
temporaine machthebbers, verscheen postuum in 1625 als het Princelyck cabinet. 
De Clerck had nog andere boeken met portretten willen samenstellen en pu-
bliceren, maar deze werken zijn nooit verschenen door zijn overlijden in 1623. 
Daarnaast vroeg de boekuitgever Pieter Verhaghen in Dordrecht aan De Cler-
ck om een tekst te schrijven over de gebeurtenissen in de jaren 1592-1620 voor 
het Tweede deel van de Oude Chronijcke van Wouter van Gouthoeven (1577-1623). 
De laatste boeken die De Clerck zelf publiceerde waren de Waerachtighe treurige 
gheschiedenissen onses tijdts, een novellebundel geschreven door François Rosset 
(1570-1619) en vertaald uit het Frans door Nicolaes de Clerck, en de Grouwe-
len der voornaemster hooft-ketteren, een vermeerderde editie van een boekje over 
zeventien aartsketters, eerder uitgegeven bij Henrick van Haestens in Leiden.
   Een spannende groep uitgaven binnen het fonds van Nicolaes de Clerck zijn 
de prenten die hij publiceerde tot eer en meerdere glorie van Maurits van Nas-
sau (1567-1625), het huis Nassau en de Republiek der Zeven Verenigde Ne-
derlanden. Het meest prestigieuze project was de ‘caerte’ die De Clerck in 1601 
publiceerde in samenwerking met de eerdergenoemde uitgever Henrick van 
Haestens en koopman Pieter van der Dycke. Het betreft een monumentale, 
uit verschillende delen samengestelde kaart van circa 2x2 meter. De gehele as-
semblage bestond uit een meerbladige stamboomprent van het huis Nassau 
met daaromheen een portret van Maurits van Nassau en voorstellingen van de 
militaire overwinningen die Maurits in opdracht van de Staten-Generaal op de 
vijand behaalde in de jaren 1590-1600. De Staten-Generaal verleenden de uit-
gevers een twaalfjarig privilege voor dit werk. Een compleet exemplaar van de 
‘caerte’ is niet overgeleverd, maar de meeste prenten en teksten die bij het werk 
hebben gehoord kunnen worden geïdentificeerd. De uitgevers presenteerden 
de het werk aan de Staten-Generaal, de Staten van Holland en West-Fries-
land en aan verschillende stadsbesturen. Er hing een exemplaar van het werk 
in het Prinsenhof in Haarlem en in het stadhuis in Leiden. Maurits zelf had 
een exemplaar dat met de hand was ingekleurd door Carel Liefrinck (1559-
1624). Interessant is dat de ‘caerte’ ook in Frankrijk werd verspreid. Hugo de 
Groot (1583-1645) - die versregels schreef bij verschillende prenten van de kaart 
- stuurde het werk als informatiebron naar de Franse historicus Jacques-Au-
guste de Thou (1553-1617). Exemplaren van het werk werden ook gepresenteerd 
aan koning Hendrik IV en verschillende Franse edellieden. Gepoogd werd om 
de banden tussen de Republiek en Frankrijk te versterken en de strijd van de 
Nederlanden tegen Spanje aan het Franse hof te bepleiten. De afzonderlijke 
prenten waaruit de ‘caerte’ bestond, werden ook los verkocht en uitgegeven als 
historieprenten met begeleidende teksten in boekdruk. Jaren later werden de 
meeste prenten heruitgegeven als boekillustratie door Jan Jansz Orlers. De 
prenten waren de inspiratie en het uitgangspunt voor zijn Nassauschen lauren-
crans van 1610 en La genealogie des illustres comtes de Nassau [...] avec la description 
de toutes les victoires van 1615.
   Met de graveur Johannes van Londerseel (1578-ca.1625) publiceerde Nicolaes 
de Clerck het Vogelvluchtperspectief van Den Haag. Deze grote prent op vijf bla-
den werd uitgegeven met een gegraveerde titelstrook en een Latijnse en Neder-
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landse beschrijving in boekdruk. Daarnaast gaf De Clerck twee prenten uit van 
het grafmonument dat was opgericht ter nagedachtenis van Willem van Oranje 
in de Nieuwe Kerk in Delft. De Staten-Generaal hebben De Clerck voor deze 
prenten in januari 1620 een zevenjarig privilege verleend. Als prentuitgever pu-
bliceerde Nicolaes verder allerlei ‘constprenten’. Hij verzorgde uitgaven en her-
uitgaven van prenten met bijbelse onderwerpen, kalligrafische prenten met de 
tien geboden of de twaalf artikelen van het geloof, mythologische, klassieke en 
allegorische voorstellingen, humoristische scènes ontleend aan het leven van 
alledag, maar ook landschappen en ornamentprenten. Hij publiceerde een aan-
zienlijk aantal gravures naar ontwerp van Jacques de Gheyn II (1565-1629) en 
de meeste etsen van diens zoon Jacques de Gheyn III (1596-1641). De meest 
indrukwekkende kunstprent die De Clerck uitgaf was de Voorbereiding voor een 
heksensabbat naar het ontwerp van De Gheyn II, vermoedelijk gegraveerd door 
Andries Stock (overleden ca. 1648). Verder had De Clerck in zijn fonds één of 
meer eigenzinnige en originele etsen van de schilder Gerrit Pietersz (1566-voor 
1610) en zes kleine landschapsetsen van Jacob Saverij (ca. 1566-1603). Nicolaes 
de Clerck was in deze jaren één van de meest vooraanstaande prentuitgevers in 
de Noordelijke Nederlanden, niet qua omvang van zijn prentenfonds, maar wel 
wat betreft de kwaliteit.
   Nicolaes de Clerck was een veelzijdige en fascinerende uitgever. Hij bouwde 
zijn bedrijf op meerdere pijlers. Het ging bij hem om boeken met tekst, boeken 
met tekst en prent, prenten met begeleidende teksten en zelfstandige prenten 
zonder tekst in boekdruk. Bepaalde prenten werden op meerdere manieren 
uitgegeven, bijvoorbeeld als boekillustratie en als losse prent. De genoemde 
uitgaven kwamen op verschillende manieren tot stand. De inspiratiebron kon 
zowel de tekst als de prenten zijn. Prenten werden gedrukt met nieuwe of be-
staande koperplaten en tekst en beeld werden geïntegreerd op één vel papier 
of op afzonderlijke bladen gedrukt en later samengevoegd. Indien het nodig 
was, werd er samengewerkt. Soms was een partner noodzakelijk om de kos-
ten en risico’s van grote projecten te kunnen dragen. De samenwerking hield 
ook in dat specifieke taken werden uitbesteed. Bij De Clerck werkte dat twee 
kanten op. Enerzijds verleende De Clerck zijn medewerking aan boekuitge-
vers die illustratiemateriaal en/of een plaatdrukker nodig hadden. Door Pieter 
Verhaghen werd hij als auteur gevraagd. Anderzijds had De Clerck zelf assis-
tentie nodig. Hij was zelf geen graveur. Dus zocht hij specialisten die prenten 
en boekillustraties voor hem konden ontwerpen en/of graveren en verwierf hij 
oudere, bestaande koperplaten van collega’s. Willem Delff (1580-1638) bijvoor-
beeld, graveerde verschillende titelpagina’s voor De Clerck. Nicolaes had zelf 
ook niet de beschikking over een boekdrukpers. Het drukken van de teksten 
voor zijn boek- en prentuitgaven besteedde Nicolaes uit aan boekdrukkers in 
Delft, Dordrecht, Rotterdam en Leiden. Verder had hij contact met boek- en 
prentverkopers om zijn uitgaven te distribueren en een aantrekkelijk winke-
lassortiment van boeken en prenten op te bouwen. Hij handelde bijvoorbeeld 
met de boek- en prentuitgever Cornelis Claesz, de kaartmaker Pieter van der 
Keere en de prentmakers en -uitgevers Johannes van Londerseel en Joannes van 
Doetecum de Jongere. Kortom, het onderzoek naar Nicolaes de Clerck biedt 
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een ander perspectief op de vroegmoderne drukwerkcultuur en illustreert dat 
het zinvol is om het boek- en het prentbedrijf in samenhang te bestuderen.
   Het onderzoek naar De Clerck biedt ook een verdiepend inzicht in de handel 
in koperplaten en het herdrukken van platen door prent- en boekuitgevers. 
Nicolaes overleed in september 1623 en er zijn een aantal notariële documen-
ten overgeleverd aangaande de verkoop van in totaal 432 koperplaten uit zijn 
boedel. Deze notariële documenten waren ook van grote waarde voor de re-
constructie van De Clercks fonds, als aanvulling op de overgeleverde boeken en 
prenten waarop De Clerck als uitgever wordt genoemd en andere documenten, 
zoals brieven en resoluties van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en 
thesauriersrekeningen van steden. In september 1624 verwierven dochter Sara 
de Clerck en haar aanstaande man Gijsbrecht Heussen tachtig koperplaten van 
Nicolaes’ vrouw Cathalina, kort voordat zij stierf. Welbeschouwd ontving Sara 
in 1624 haar erfenis in koperplaten en kreeg Gijsbrecht op deze wijze een lening 
terugbetaald. Nog eens 352 andere koperplaten uit de boedel van Nicolaes de 
Clerck werden in 1626 door zijn erfgenamen geveild.
   De platen die Sara en Gijsbrecht in 1624 hadden verworven kwamen in jaren 
twintig en dertig van de zeventiende eeuw in het bezit van de graveurs en uit-
gevers Hendrick Hondius en Claes Jansz Visscher. De kopers op de veiling in 
juni 1626 waren de boek- en prentuitgevers Claes Jansz Visscher, Johannes Jans-
sonius en Broer Jansz van Amsterdam, Hendrick Hondius en Broer Jansz van 
Den Haag en Jan III van Waesberge uit Rotterdam. De in Amsterdam werkza-
me uitgevers Broer Jansz en Johannes Janssonius kochten de meeste platen op 
de veiling. Ze kochten de grote kavels met De Clercks portretten en gebruik-
ten deze koperplaten om hun eigen boeken te illustreren. Daarna kwamen de 
platen met portretten in handen van uitgevers als Jan Philipsz Schabaelje en 
Gillis Joosten Saeghman. Het is fascinerend om te zien hoe deze uitgevers De 
Clercks koningen, prinsen, hertogen en geloofshervormers een nieuwe iden-
titeit gaven. De portretten werden bijvoorbeeld gebruikt als afbeeldingen van 
bijbelse helden. De koperplaten van Nicolaes de Clerck werden nog afgedrukt 
in de tweede helft van de zeventiende eeuw en een enkele plaat zelf nog in de 
vroege achttiende eeuw.
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