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Inleiding

Tijdens mijn studie kunstgeschiedenis merkte ik tot mijn verbazing dat mijn  
beroepskeuze dezelfde zou worden als die van mijn vader. Het was voor geen 
van ons beiden ooit de bedoeling geweest. Hij oefent het vak van kunst- 
handelaar sinds 45 jaar uit en ik inmiddels 10 jaar. Ik heb daarbij dezelfde 
richting aangehouden en ben ook in losse grafiek van oude meesters gaan 
handelen. Het gaat om los geproduceerde prenten met bijbelse voorstellingen, 
landschappen, dieren en andere onderwerpen en niet om boekillustraties en 
topografisch werk zoals kaarten en atlassen. Dit blijft mede dankzij de enorme 
omvang van het tussen 1550 en 1850 geproduceerde materiaal een spannende 
bezigheid. Er zijn telkens weer nieuwe gebieden en onderwerpen te bestuderen. 
Dat onderzoek is bij de handel in- en het verzamelen van oude prenten een 
vaststaand en goed gebruik. 

De bonafide handelaar is gewend om zijn prenten te onderzoeken en te 
beschrijven alvorens hij ze te koop aanbiedt. Dit is meestal goed te doen aan de 
hand van de sinds de achttiende- eeuw verschenen catalogi en naslagwerken. 
Nog steeds gaat bij ons geen prent onbeschreven de deur uit. Bladen die wij niet 
kunnen duiden blijven net zolang bij ons tot we de oplossing hebben. Dat kan 
lang duren, maar een “educated guess” zorgt toch vaak snel voor een oplossing. 
Soms biedt een per abuis andere dan de gevraagde ter inzage gegeven doos met 
prenten in een prentenkabinet onverwacht uitkomst. 

Grafiek leent zich bij uitstek voor het catalogiseren en ordenen. Daarbij blijken 
in de praktijk vooralsnog de oude handboeken nog steeds beter te voldoen 
dan een moderne bron als internet. Een veel gehoorde opmerking heden ten 
dage is: “Er staat niets over deze kunstenaar op het internet”, waarop wij dan 
antwoorden dat dat klopt en dat je gewoon een boek uit 1869 moet gebruiken 
waar het hele oeuvre in beschreven staat. De geoefende verzamelaar is vaak in 
zijn specifieke verzamelgebied nog beter op de hoogte dan de handelaar. Het 
is immers aan hem om iets vinden dat hij nog niet heeft. Dit samenspel tussen 
aanleveraar en vergaarder kan jaren duren. De kennis groeit gedurende die tijd 
aan beide kanten en kan leiden tot een vriendschappelijk en hecht contact.

Het reproduktieve karakter van prenten is in bepaalde opzichten een voordeel 
ten opzichte van unieke werken als schilderijen en tekeningen. Dat grafiek in 
meer exemplaren wordt geproduceerd biedt bijvoorbeeld extra mogelijkheden 
tot vergelijking. Het bestaande apparaat en de middelen voor ordening  
en beschrijving bieden goede mogelijkheden voor kennisvergaring. Er zijn 
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eigenlijk geen echte geheimen in het gebied van oude prenten, wel verrassingen.

Naast fundamentele facetten als auteurschap, iconografie en iconologie,  
is het papier mijns inziens een niet minder belangrijk gebied van onderzoek 
en interpretatie. Mijn vader en ik hebben de laatste tien jaar, mede door onze 
handel en interesse in de etsen van Rembrandt, een steeds sterkere aandacht 
ontwikkeld voor in de zeventiende eeuw gebruikt papier. Daarbij groeide bij 
ons het gemis aan een goed naslagwerk met zeventiende-eeuwse watermerken. 
Ons onderzoek heeft inmiddels geresulteerd in twee stevige naslagwerken met 
gedateerde watermerken van papier dat in de Noordelijke Nederlanden in 
de zeventiende eeuw in gebruik was. Dit onderzoek vond plaats aan de hand 
van de ingekomen brieven bij de Staten van Zeeland bewaard in het Zeeuws 
Archief. Wij voeren dit onderzoek inmiddels geheel digitaal uit.

De aanleiding voor dit proefschrift was mijn interesse in de mogelijke contacten 
tussen Rembrandt en Clement de Jonghe. Al jaren word ik binnen ons beroep 
geconfronteerd met de activiteiten van de uitgever Clement de Jonghe, die 
in het bezit is geweest van een groep door Rembrandt geëtste koperplaten. 
Zijn adres op een afdruk van bijvoorbeeld een prent van Roelant Roghman of 
Nicolaes Berchem is inmiddels voor mij een indicatie geworden, dat ik met een 
‘goede afdruk’ te maken heb. De Jonghe is iemand die ik dus al jaren ‘ken’ en 
waarmee ik ook verwantschap voel. Hij deed immers in zijn tijd hetzelfde als ik 
nu: handelen in prenten. Het viel mij op dat, ondanks zijn relatieve bekendheid, 
De Jonghe in de literatuur niettemin een nogal schimmige figuur is gebleven.
In deze studie heb ik geprobeerd De Jonghe’s leven te reconstrueren en zijn 
uitgeversfonds van koperplaten en handelswaar te identificeren en te analyseren. 
Ik ben daarbij uitgegaan van al eerder gepubliceerde, maar slechts gedeeltelijk 
benutte documenten, waaronder de boedelinventaris van de winkel. Daarnaast 
is tijdens het onderzoek een aantal nog niet bekende archiefstukken opgedoken 
zoals de boedelinventaris van zijn woonhuis. 
Een ander fundamenteel onderdeel van deze studie zijn de uitgaande van deze 
documenten voor een belangrijk deel tijdens het onderzoek geretraceerde en 
geïdentificeerde, door De Jonghe onder zijn naam uitgegeven en verkochte 
prenten. Ik heb daarvoor onderzoek gedaan in een groot aantal openbare en 
privé verzamelingen.

Gedurende de afgelopen drie jaar ben ik tussen de bedrijven door in staat 
geweest om te werken aan het onderzoek naar deze uitgever. Ik heb daarbij de 
steun van het thuisfront gehad, maar ook van onze uitgebreide klantenkring.  
Ik mocht de collecties van vele verzamelaars bestuderen, evenals de voorraden 
van mijn collega-handelaren. Ook maakten zij mij deelgenoot van hun kennis 
en jarenlange ervaring. 
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Er is een aantal overeenkomsten maar vooral duidelijke verschillen met 
de resultaten van eerder onderzoek. Dankzij de analyse en het met elkaar 
in verband brengen van oude en nieuwe archief- en literatuurgegevens en 
bestaande prenten levert deze studie een veel completer beeld en beter begrip  
op van het leven van de persoon Clement de Jonghe. Ook zijn uitgevers- en  
in- en verkoopactiviteiten bieden ruimte voor nieuwe conclusies. Daarmee 
onstaat een duidelijker inzicht in en kennis van de organisatie en het 
functioneren van de firma van één van de grootste prentuitgevers in Amsterdam 
in de zeventiende eeuw.
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hoofdstuk 1  Leven

1 Stadsarchief Amsterdam, Poortersboek 1648-1650, B&J nr. 126. De Jonghe geeft hier zelf als gebied van 
herkomst Ditmars op. De volledige tekst is te vinden in Documenten, doc. 2. 
2 Kuijpers 2005. Hier is een uitgebreide analyse van deze migratie te vinden. Voor de analyse van deze 
specifieke regio zie p. 37-40.
3 Idem, p. 53. Hierbij moet ook gewezen worden op schade, die men in de regio ondervond van een grote 
overstroming in 1634. De opeenvolgende reeks van natuurrampen en oorlogschade resulteerde bijna 
onstuitbaar in een ontvolking van het gebied van 60 %.
4 Langer 1981, overzichtskaart 1.
5 Stadsarchief Amsterdam, Kerkelijke Huwelijkse Protocollen, nr. 464, p. 279, zie Documenten, doc. 1.
6 Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 332. Zie ook Documenten, doc. 1, p. 121.

Clement de Jonghe werd in 1624 of 1625 geboren in Brünsbuttel in de regio 
Ditmarschen, een kuststreek in Noord-Duitsland.1 Vanaf de late zestiende 
eeuw vertrok hiervandaan een gestaag groeiende stroom emigranten. Het 
ging vaak om ongehuwde, jonge mannen.2 Deze regio was evenals de rest 
van Duitsland in 1618 betrokken geraakt bij het uiterst gecompliceerde 
conflict, dat als de Dertigjarige Oorlog bekend is geworden. In 1643 vielen 
de Zweden Ditmarschen binnen om het gebied te plunderen. Het gevolg 
was een enorme exodus en het einde van de lokale economie.3 Emigratie in 
combinatie met oorlog resulteerden in een sociaal-economisch drama zonder 
weerga. Het conflict kende alleen verliezers. Naast grote verliezen voor de 
legers van de strijdende partijen, leed ook de lokale bevolking ernstig onder de 
oorlogshandelingen. Sommige gebieden raakten tot zestig procent ontvolkt. 
Het gebied waar Clement de Jonghe vandaan kwam, verloor dertig procent van 
zijn bevolking.4 Veel vluchtelingen weken uit naar de Noordelijke Nederlanden. 
Gezien de grote economische mogelijkheden en de verdraagzame houding 
binnen het protestantisme ten opzichte van andere geloofsrichtingen was dit 
een voor de hand liggende keuze. Onder druk van de bovengenoemde oorlog en 
de ernstig verslechterde economische toestand in zijn geboortestreek moet ook 
Clement de Jonghe de wijk naar Amsterdam genomen hebben. Vermoedelijk 
was de Zweedse inval in zijn geboortestreek in 1643 de directe aanleiding voor 
Clement om te emigreren naar deze wereldstad. 

Huwelijk en poorterschap
Clement komt voor het eerst voor in de Amsterdamse archieven in zijn akte van 
ondertrouw van 23 februari 1647. Bruid was Jacomijntje Jacobs, zijn beroep dat 
van ‘caertafsetter’ en zijn leeftijd op dat moment 22 jaar.5 De akte geeft verder 
aan dat hij uit Brünsbuttel afkomstig is. Dit is het enige archiefstuk waarin de 
stad wordt vermeld.6
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Hij signeert als Clement Jong en heeft een ontwikkeld handschrift. Zijn vrouw 
blijkt minder goed te kunnen schrijven, zij tekent op een gebrekkige manier als 
‘jakemuntgen’. Clement de Jonghe werd op 7 februari 1651 in het poortersboek 
ingeschreven.7 Daar leest men ook, dat hij inmiddels ‘kunstvercooper’ was 
geworden. Zijn vrouw en haar vader, Leendert Caenen, een gewezen smid, 
traden als getuige op.
Het huwelijk is van fundamenteel belang voor Clements werk. Om als 
immigrant een bedrijf uit te kunnen oefenen in Amsterdam diende men 
poorter te zijn. Het poorterschap kon hij kopen dankzij zijn huwelijk met een 
Amsterdamse burgeres. Als poorter kon hij lid worden van een gilde en een 
eigen bedrijf uitoefenen.8 Deze regel geeft aan hoe de stad en de Republiek 
aankeken tegen immigratie: iedereen was welkom, maar werd geacht te 
integreren en een bijdrage te leveren aan de economie. Daarbij moet worden 
opgemerkt, dat het kopen van het poorterschap niet voor iedereen was 
weggelegd. Het te betalen bedrag, vijftig gulden, was voor de meesten niet op  
te brengen. Van de mannen die deze som konden opbrengen, werden velen  
middenstander, wat een impuls voor de Nederlandse economie betekende. 
Hoewel zij minder kapitaal meebrachten dan de Vlaamse vluchtelingen in de 
late zestiende eeuw moet het belang van deze nieuwe groep niet onderschat 
worden.
Veel van Clements landgenoten die niet de financiële middelen hadden 
voor betaling van het poorterschap, werden varensgezel of gingen werken in 
loondienst.9 Dat De Jonghe wel poorter werd wijst er misschien onder meer op 
dat hij grotere aspiraties koesterde. De controle op gildeleden en poorterschap 
was overigens niet erg strict.10 
De instroom van Duitse vluchtelingen was in de jaren dertig en veertig zo groot 
dat bij meer dan 62 procent van de gesloten huwelijken in Amsterdam de man 
een Duitser was.11 
Tussen 21 juli 1647 en 18 december 1668 bracht Clements vrouw twaalf 
kinderen ter wereld; zeven meisjes en vijf jongens.12 De kindersterfte was echter 
hoog in de zeventiende eeuw. Ook het gezin De Jonghe ontkwam er niet aan. 
Uit het feit dat in 1664 een tweede zoon Elias werd gedoopt en in 1650 een 

7 Zie Documenten, doc. 2.
8 Frijhoff e.a. 2004, p. 200.
9 Kuijper 2005, p. 127.
10 Van Eeghen 1978, deel V1 p. 335. Om een inzicht te krijgen in hun eigen beroepsgroep lieten de gilden in 
1688 hun leden opgave doen. Dit geeft aan, dat er geen duidelijk overzicht bestond, wat betreft de leden.  
De controle zal navenant geweest zijn.
11 Kuijper 2005, p. 92-93.
12 Zie Documenten, doc. 3. 1) Annetien I op 21 juli 1647; 2) Saertjen I op 15 november 1648; 3) Annetien II 
op 6 maart 1650; 4) Jacobus op 25 augustus 1652; 5) Sara II op 1 november 1654; 6) Elisabet op 13 augustus 
1656; 7) Johannes op 9 juli 1658; 8) Saertie III op 4 mei 1660; 9) Elias I op 8 augustus 1662; 10) Elias II op 
25 januari 1664; 11) Mariken op 24 mei 1666; 12) Gabriel op 18 december 1668.
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1 Anoniem, De oude Luthersche kerk op het Singel, gravure (uit C. Commelin, O. Dapper 
Beschrijvinghe van Amsterdam, 1693), collectie van de auteur.
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tweede meisje de doopnaam Annetien werd gegeven, valt op te maken dat 
eerdere kinderen met die naam intussen overleden waren. In de Amsterdamse 
sterfregisters komen daarnaast in 1656 en 1672 in ieder geval twee aangiftes  
van jonggestorven kinderen uit het gezin De Jonghe voor.13 In 1680, drie jaar 
na Clements overlijden waren nog zes kinderen in leven.14 
Clements beroep van kunstkoper werd door een aantal van zijn kinderen 
gekozen of overgenomen. Dat legde de basis voor een dynastie van 
kunsthandelaren. Tenminste drie kinderen werden of trouwden met een 
kunsthandelaar. Het testament van dochter Elisabet opgemaakt in 1713 in 
Den Haag geeft aan dat zij toen reeds zeventien jaar weduwe was van de 
kunsthandelaar Willem van Lin.15 Uit de akte blijkt dat het haar voor de wind 
is gegaan. Er waren kostbare obligaties, zilverwerk en meubels te verdelen. 
Erfgenamen waren haar broers en zuster Elias de Jonghe, Sara de Jonghe 
(inmiddels getrouwd met een zekere Godefrid Holte, zoals uit de akte blijkt), 
Gabriel de Jonghe, voorts Jochem en Anna Bormeester en als laatste Jacobus de 
Jonghe. Het valt op dat het erfdeel van de laatste het kleinst is en dat hij niet 
meedeelt in eventueel later te verdelen goederen.16

Luthers geloof
Ook op religieus gebied paste Clement de Jonghe naadloos in het algemene 
beeld van de Duitse immigrant. Hij was luthers en kerkte daarom in de 
Oude Lutherse Kerk op het Singel. De reeds bestaande lutherse gemeente in 
Amsterdam kreeg te maken met een toestroom uit Duitsland, in het bijzonder 
uit de regio Noord-Duitsland met Hamburg als centrum. Vanaf de jaren dertig 
verdween het oude oorspronkelijke, Antwerpse karakter en werd de Lutherse 
gemeente in het Hoog-Duits toegesproken.17 De kerk was in eerste instantie met 
nieuw Duits geld in een bestaand pakhuis opgezet en groeide als gemeenschap 
vervolgens zodanig, dat een grotere kerk nodig was (afb. 1). In 1671 werd de 
door Adriaen Dortsman ontworpen en gebouwde Nieuwe Lutherse Kerk in 

13 Stadsarchief Amsterdam, Sterfreg. nr. 1191/461 en nr 1249/259. Op 12 september 1656 werd een kind 
begraven op het St. Anthonieskerkhof. Het kan hier gegaan zijn om Saertien I of II. Verder begroef De Jonghe 
nog een kind op het kerkhof bij de Leidse Poort op 29 december 1672. Waarschijnlijk was dat Mariken.
14 Van Eeghen 1985, p.61: 1) Anna of Annetien, geboren in 1650, zij was inmiddels getrouwd met de uitgever 
Jochem Bormeester ; 2) Jacobus (1652) ; 3) Sara (1660), zij woonde bij haar broer Jacobus in aan de Jonge 
Roelofsteeg. Hun buurman was hun zwager Jochem Bormeester ; 4) Elisabet (1656), zij was in 1680 weduwe 
en boedelhoudster van de ‘constvercoper’ Willem van Lin te Den Haag ; 5) Gabriel (1668), hij was nog 
minderjarig ; 6) Elias (1664), die eveneens ‘constvercoper’ te Den Haag was.
15 Zie Documenten, doc. 17.
16 Idem. Hij wordt als één na laatste genoemd in de akte met een heel klein erfdeel. In het archief in Den 
Haag komen Willem van Lin en zijn vrouw in meerdere documenten voor uit de late zeventiende eeuw. 
Een voorbeeld is een akte uit 1699, volgens welke Elisabeth geld krijgt van de arts Theodorus Schoon voor 
geleverde kaarten. (Notariële akte d.d. 2-3-1699, Notaris van Aerden). 
17 Zie Loosjes 1921, p. 100-101.



8

gebruik genomen.18 Clements kinderen werden echter allen in de Oude Kerk 
gedoopt en daar zou Clement in 1677 ook begraven worden. In 1647, het 
jaar van hun huwelijk, liet zijn vrouw Jacomijntje zich ook inschrijven in de 
Lutherse kerk.19

Adressen in Amsterdam
Clement de Jonghe heeft in Amsterdam op meerdere adressen gewoond. Zijn 
oudste adres, opgenomen in de trouwakte van 1647, was op de Koningsgracht. 
Zijn echtgenote blijkt dat jaar in een huis genaamd ‘De Trompetter’ op de hoek 
van de Nieuwmarkt te wonen.20 
Uit één van de aangiftes van een doodgeboren kind blijkt dat het gezin rond 
1656 bij de Nieuwe Waag woonde, wat betekent op ditzelfde of een ander adres 
op de Nieuwmarkt.21 Tijdens deze eerste jaren van zijn loopbaan heeft Clement 
waarschijnlijk een winkel uitgebaat in een aanbouw van de St. Anthoniespoort. 
In dit gebouw was ook de kamer van het St. Lucasgilde gevestigd (afb. 2). 
Rond 1658 moet hij de belangrijke overstap naar de Kalverstraat gemaakt hebben.
Uit de Verpondingscohieren van de Achtste Penning, een soort huurbelasting, 
blijkt dat Clement tussen 1662 en 1664 van een zekere Jacob Sammers een 
pand aan de westzijde van de Kalverstraat huurde.22 Het ging om het negende 
huis vanaf de Dam aan de westzijde, nu huisnummer 10.23 (afb. 3) In vijftien 
jaar tijd had Clement zich dus opgewerkt naar een begerenswaardige plek in 
de Kalverstraat.24 Blijkbaar ging het hem op zakelijk gebied voor de wind.25 
Hij voorzag het van een uithangbord met de naam ‘De gecroonde konst en 
kaertwinckel’, en bleef het in ieder geval tot 1664 en vermoedelijk tot 1668 
huren.26

18 Happee et Al 1988, p. 22-23.
19 Archief Amsterdam: Lidmaten Luth. Kerk, filmnr 998/999; zij geeft dan als huisadres op: ‘in de Trompetter 
op’t hoeckien van de Nieuwmarckt’.
20 Zie noot 19.
21 Archief Amsterdam, sterfreg.nr. 1191/461.
22 Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333. Verpondingsboek achtste penning.
23 Idem. 
24 Deze weg omhoog was kennelijk niet ongebruikelijk: een tijdgenoot/mede-immigrant en concurrent 
van Clement, de uitgever Huych Allard, betrok al in 1651 een winkel in de Kalverstraat. Zie hiervoor: 
Kleerkoper& Van Stockum 1914-1916, p. 3, aankoop van een pand aan de Kalverstraat op 26 mei 1651. 
Allard, die afkomstig was uit Doornik, trouwde in 1647 eveneens met een Amsterdams meisje. Hij volgde met 
zijn huwelijk waarschijnlijk dezelfde weg als Clement voor het verkrijgen van het poorterschap.
25 Helaas is niet meer na te gaan of hij gedurende zijn tijd aan de Kalverstraat een rol gespeeld heeft in de 
wijkvendels. Dat dit heel goed mogelijk is, blijkt uit desbetreffende lidmaatschappen van de drukkers Joannes 
Covens I en II, Josua Ottens en de papierhandelaar Hendrik Raket. Zie hiervoor: Hoffman 1981, p. 102-103, 
122, 125.
26 Stadsarchief Amsterdam, Willige Decreten 1668, p. 290. De koopakte wordt pas in dat jaar gesloten. 
Deze akte geeft ook alle hypotheken op, die reeds op het huis rusten. Uit een opmerking in de kantlijn 
moet dit rond maart van dat jaar gebeurd zijn. Het wordt uit de archiefgegevens niet duidelijk of het pand 
de naam al droeg tijdens het huren. De naam van de winkel wordt voor het eerst in de voorlopige koopakte 
genoemd. Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333, suggereren dat te oordelen naar de plaatsing 
van dit document, de datum 18 januari zou moeten zijn. De correcte datum moet echter in maart zijn. Zie 
Documenten, doc. 6 en 7. De definitieve koop vond plaats op 23 oktober 1668.
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2 Reinier nooms Zeeman (1623-1667), De St. Anthoniespoort, ets, collectie van de auteur, (nr. 228).

3 M. Merian, Kaart van Amsterdam, het uitvergroot stadsgedeelte waar Clement de Jonghe 
woonde en werkte.
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27 Zie Documenten, doc. 6 en 7. Er wordt hier ook opgave gedaan van alle hypotheken, die zich op het pand 
bevonden. In de kantlijn staat vermeld: “dit blijft opt huys staen”, Clement de Jonghe nam deze hypotheken 
dus in zijn geheel over. De naam van de winkel wordt in het definitieve contract niet genoemd.
28 Zie noot 26. Deze ‘huisraad’ is opgenomen in het voorlopige koopcontract, dat niet nader gedateerd is en 
zich bevindt in de Willige Decreten, fol. 220. De in noot 26 genoemde definitieve koopacte was tot op heden 
niet bekend. In dit laatste stuk wordt de huisraad echter niet meer vermeld. Blijkbaar ging men ervanuit, dat 
dit reeds met het voorlopige koopcontract was geregeld. 
29 Stadsarchief Amsterdam, Schepenkennisse fol. OOO, p. 68 en fol. PPP, p. 38.
30 Zie Documenten, doc. 9.
31 Zie Documenten, doc. 16.
32 Zie hoofdstuk 2, p. 18, de paragraaf ‘Nieuwe generatie van uitgevers en drukkers’, die uit de boedel van 
Clement de Jonghe platen betrokken hebben.

Een volgende belangrijke stap nam hij op 22 oktober 1668 door het huis te 
kopen. Het pand was tot op dat moment eigendom van Aernout Croock c.s. 
en zwaar belast met hypotheek.27 De aankoop bedroeg 10.080 Carolus guldens 
met als leges 23 gulden en 4 stuivers, waarbij de helft van de leges voor rekening 
kwam van De Jonghe en de andere helft voor de andere partij. Overigens 
was het totale bedrag van de verschillende hypotheken gelijk aan dat van de 
aankoopprijs. 
Gestipuleerd werd dat alles wat de huurder reeds voor eigen rekening in en aan 
het huis had laten aanbrengen meeging in de overeenkomst. Daaronder werden 
gerekend: het uithangbord, de kasten in de winkel, de kachel in het voorhuis, de 
drukpers en de duiventil. Het is voorzover nu bekend de enige keer dat de pers 
in een document wordt vermeld.28 
Vanaf het sluiten van de huurovereenkomst in 1662 tot aan zijn overlijden in 
1677 heeft Clement samen met zijn gezin in dit pand gewoond en gewerkt. De 
aankoop van het huis kon hij echter niet uit eigen zak betalen. Bij de analyse 
van de sterfhuisakte van 1679 blijkt van de aankoopprijs slechts vierduizend 
gulden te zijn voldaan. Dit bedrag correspondeerde met twee leningen die De 
Jonghe afsloot in 1669 bij de bekende Amsterdamse marineschilder Jan van de 
Capelle (1624-1679).29 Die was blijkbaar niet geheel gerust op terugbetaling en 
hield na een beroerte van Clement als getuige bij het benoemen van Jacobus de 
Jonghe in 1677 tot boedelbeheerder een vinger in de pap.30 Het bedrag duikt 
dan ook op in de definitieve afhandeling van de lening in 1679 met de zoon 
van Van de Capelle. De onderhandelingen daarover werden in de herberg Malta 
tegenover de Oude Lutherse Kerk gevoerd.31

Winkelvoorraad en inboedel
Om de winkel zo goed mogelijk te laten draaien, was het belangrijk een zo 
groot mogelijke winkelvoorraad op te bouwen. Clement kocht daarom veel 
koperplaten en prenten in op veilingen van uitgeversboedels en verkopingen. De 
uiteindelijke stock bevatte dan ook materiaal uit bijna alle grotere uitgeverijen 
die tijdens zijn leven waren opgehouden te bestaan. Op hun beurt kochten 
collega’s weer uit Clements boedel na diens overlijden.32 De vermelding op een 
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prent met het profiel van Utrecht van de naam van de weduwe van Clement de 
Jonghe als uitgeefster geeft aan dat er in de jaren 1678-79, kort na zijn dood, 
ook nog activiteit in het bedrijf is geweest.33

Over de inrichting van het huis aan de Kalverstraat zijn we ook goed op de 
hoogte. In 1680 werd aan Susanneken Anthonis, ‘gesworen’ schatster, een 
bedrag van 1 gulden en 10 stuivers betaald voor het taxeren van de huisboedel 
van Clement en Jacomina Jacobs. Haar taxatie is opgenomen in het archief 
van notaris Dirck van der Groe en gedateerd 30 augustus 1679. Het gaat 
om de taxatie van alles wat zich bevond in het woonhuis.34 De opgave is van 
taxatiebedragen voorzien en biedt een interessant inzicht in het privéleven van 
De Jonghe. Aangezien de verkoping van de inboedel van de winkel al had plaats 
gevonden op 15 februari 1679 gaat het hier alleen om de privé-bezittingen 
van Clement de Jonghe en zijn echtgenote.35 Het winkelgedeelte van het pand 
was op het moment van Susannekens taxatie waarschijnlijk al aan derden 
verhuurd.36

Het was geen rijke boedel. Vermeldingen van “5 stux slechte aerdewerckschotels, 
een out vierenhout tafeltie en 24 stux slecht aerdewerck so heel als gebroocken” 
bieden geen beeld van een welvarend huishouden. 
Opvallend is daarentegen de aanwezigheid van een aantal schilderijen. Er 
hingen of stonden er 22 verspreid door het huis. Het ging om “lantschappies, 
tronies, conterfeytsels en slegte schilderijties”. Wellicht bevonden zich onder 
de ‘conterfeytsels’ portretten van Clement en zijn vrouw. In het testament van 
dochter Elisabeth de Jongh opgemaakt in 1713 worden in ieder geval portretten 
van ‘vader en moeder’ vermeld.37 Ook de prijs van drie gulden per schilderij, 
die de taxateur in 1679 vaststelde en de afwezigheid van kunstenaarsnamen 
wijzen er op dat het hier niet ging om ‘grote kunst’ Een uitzondering hierop 
was een klein schilderijtje een ‘conterfeytsel’ door de taxatrice vermeld als 
werk van Lucas van Leyden. Het schilderij, dat in de taxatie direct na dat van 
Lucas genoteerd staat, is een “conterfeytsel van Anna Maria van Schuirman”. 
Dat was ongetwijfeld een portret van het wonderkind uit Utrecht, één van de 
bekendste Nederlandse vrouwen uit de zeventiende eeuw.38 Beide schilderijen 
zijn merkwaardigerwijs niet van een prijs voorzien.

33 Zie voor dit profiel van Utrecht, bestaande uit vier bladen van de hand van de graveur J. H. Verstraelen, 
Hollstein vol. XXXVI, p. 168, nr. 2, niet afgebeeld. De vermelding van de weduwe van Clement de Jonghe 
bevindt zich op de tweede staat van deze prent. Zie voor de vermelding van de desbetreffende koperplaat 
in de De Jonghe boedel, Documenten, nr. 12, nr. 460. Zoals uit Documenten, nr. 15, blijkt, werden de 
platen pas op 15 februari 1679 verkocht. De boedelopgaaf voor het winkelmateriaal had plaatsgevonden op 
11 februari, dus vlak voor de verkoping. Om welke reden de tijd tussen opgaaf en verkoop zo kort was is 
vooralsnog onbekend.
34 Zie Documenten, doc. 13. 
35 Idem, zie voor het ‘winckelgoet’ doc. 12.
36 Zie hoofdstuk 2, p. 19. De nieuwe huurder was zeer waarschijnlijk Hendrik Visjager. 
37 Zie Documenten, doc. 17.
38 Anna Maria van Schuurman (1607-1678) Zie voor een kort levensbericht: Landwehr 1981, p. 136-137. 
Er zijn meerdere uitvoeringen van het portret van Anna Maria van Schuurman voorhanden. Het is niet aan te 
geven om wat voor variant het hier gaat.
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De laatste jaren
De laatste jaren van Clements leven en die onmiddellijk na zijn dood moeten 
voor hem en voor zijn familie niet de meest florissante zijn geweest. Dat blijkt 
uit een akte opgemaakt rond 30 april 1677. Hierin wordt Jacobus de Jonghe 
als oudste zoon tot het hoofd van bedrijf en huishouding benoemd.39 De reden 
voor de benoeming was dat Clement een beroerte had gehad, niet meer kon 
spreken en gedeeltelijk verlamd was. Als handtekening kon hij alleen nog een 
bibberig kruisje zetten met zijn linkerhand. De Jonghe nam, overigens ook in 
verband met de alcoholverslaving van zijn vrouw die hieronder ter sprake komt, 
maatregelen om zijn zaak te laten voortbestaan. Het was bij de ondertekening 
van deze akte dat Jan van de Capelle als één van de getuigen optrad.40 Zoals 
vermeld vermoedelijk om beter te kunnen garanderen, dat hij de door hemzelf 
verstrekte lening zou terug krijgen. 
Met een akte opgemaakt in 1679 stellen de kinderen met behulp van twee 
getuigen, waarschijnlijk medewerkers in de zaak, hun moeder onder curatele.41 
De akte vermeldt dat zij zich bijna elke dag “droncken drinckt” en dat zij niet 
meer in staat was om in zaken handelend op te treden. Deze ‘dronckenschap’ 
was volgens het document niet iets van de laatste jaren. Vanaf 1680 kreeg 
Jacomina een vaste toelage van 3 gulden en 3 stuivers per maand.42 Overigens 
staan in de hierna ter sprake komende definitieve afrekening van Clements 
nalatenschap twee posten voor geleverde wijnen en bieren, maar of daarmee 
werd beoogd te voorzien in Jacomina’s drankgebruik, is niet vast te stellen. 
Kort na de benoeming van zijn zoon Jacobus tot hoofd van het bedrijf overleed 
Clement de Jonghe. Hij werd op 25 juni 1677 achter de preekstoel in de Oude 
Lutherse kerk begraven.43 Het curatorschap van de boedel van zijn vader moet 
Jacobus zwaar gevallen zijn. Reeds een jaar later droeg hij de taak over aan 
de beroepscurator Abraham Ruttens. Deze voogd zorgde in 1680 voor een 
definitieve afwikkeling en afrekening van de nalatenschap. De boedel van de 
winkel was al verkocht op 15 februari 1679, zoals blijkt uit de schuldbekentenis 
die Jochem Bormeester tekende. Hij kocht op de toen gehouden verkoping 
koperplaten en ‘winckelgoet’ en legde daarover een schuldbekentenis af aan 
Jacomina Jacobs.44 

Het huis aan de Kalverstraat
Het huis bleef nog tot 1687 in bezit van de erven en blijkt in de zeven 
voorgaande jaren verhuurd te zijn aan Hendrik Visjager, die er een koffiehuis 

39 Zie Documenten, doc. 9.
40 Zie noot 29 en 30.
41 Idem, doc. 14.
42 Idem, doc. 15.
43 Zie Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333.
44 Zie Documenten, doc. 15.
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annex kunsthandel exploiteerde, genaamd het ‘Kronincks Koffiehuis’.45 Deze 
combinatie was een nieuwe bedrijfsvorm, die mede door de introductie 
van koffie vanaf de late zeventiende eeuw aan populariteit won. Zoals blijkt 
uit de afrekening, kocht Visjager in 1679 ook voor 201,50 gulden aan 
‘winckelgoet’ uit de boedel.46 Wat hij precies kocht is niet te achterhalen. 
Afgaand op de prenten met zijn winkeladres die bekend zijn, zijn het echter 
hoogstwaarschijnlijk mezzotints geweest. (afb. 4) Dit was voor die periode 
modieuze en nieuwe handelswaar.47 
Op 11 februari 1687 kwam een definitief einde aan het bezit van het pand 
door de familie De Jonghe. Na het meerderjarig verklaren van het jongste kind 
Gabriel werd het pand verkocht.48 Koper was de prentuitgever Gerard Valck, 
die een vrijwel even groot bedrag voor het pand betaalde als Clement.49 Van 
veel waardevermeerdering was dus sinds de aankoop door Clement in 1668 
geen sprake. Vijf jaar later, in 1692, kocht de boekdrukker J.H. Wetstein het 
pand. Zijn zoons lieten in 1728 een nieuwe gevelsteen aanbrengen met hun 
beeldmerk. 
In 1742 wisselde het pand opnieuw van eigenaar en werd het gekocht door 
de uitgever Isaak Tirion. Hij veranderde het beeldmerk op de gevel in het 
portret van Hugo de Groot. In 1769 kocht wederom een boekhandelaar, tevens 
loterijhouder, Gerrit de Groot het gebouw. Hij werd opgevolgd door zijn zoon 
Jan de Groot. Tijdens hun aanwezigheid in het pand schilderde Isaak Ouwater 
zijn bekende schilderij van de voorgevel.50 Die blijkt dan geheel achttiende-eeuws 
te zijn. Van de façade van de winkel in De Jonghe’s tijd is niets meer te zien.
Na 1790 kwam het huis in bezit van de uitgever Pieter den Hengst. Deze 
verkocht in 1832 de zaak aan de firma J. Muller & Comp. Dit was het bedrijf 
waar de illustere Frederik Muller het vak zou leren. Hij zou hier onder meer 
de prenten beschrijven en verkopen, die zijn verre voorganger De Jonghe op 
dezelfde plaats had staan drukken. Aan deze doorlopende stroom drukkerij- 
en boekhandelactiviteiten kwam in 1883 een einde met het overlijden van de 
kinderloze Christiaan Muller.51 Momenteel is in het pand dat in een enigszins 
verkommerde toestand verkeert, op de begane grond een juwelier gevestigd.

45 Hendrik Visjager is identiek met de persoon die I. H. van Eeghen in haar artikel ‘Rembrandt en de 
veilingen’ noemt, zie Van Eeghen 1985, p. 54-69.
46 Zie Documenten, doc. 15.
47 Zie Wuestman 1995, nr. 1, p. 71.  
48 Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333-334. Van belang is te vermelden, dat Jacobus de Jonghe 
op 26 maart 1688 zijn poorterschap laat vaststellen. De tekst van deze inschrijving luidt als volgt: “Jacobus 
de Jong, printverkoper, soon van Clement de Jong, in sijn leven kunstverkoper en poorter, alhier, is aan 
burgemeestern gebleken te sijn een ingeboren poorter derselver stede lastende 26 maert 1688”, Stadsarchief 
Amsterdam, Poortersboek 7, p. 258. Blijkbaar achtte Jacobus de tijd rijp, na de gehele afwikkeling van de 
affaires van zijn vader, om zelfstandig aan het werk te gaan. Opvallend is - als dat tenminste expliciet werd 
beoogd - het onderscheid dat gemaakt wordt tussen ‘printverkoper’ en ‘kunstverkoper’.
49 Idem, p. 333.
50 Het schilderij van Isaak Ouwater (1750-1793) bevindt zich in het Rijksmuseum (inv.nr. A4026).
51 Voor deze gegevens: zie Heijbroeck 1995. Zie ook Hoftijzer 1988, p. 50-51.
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4 Hendrik Visjager, Het gevoel, mezzotint, uitgegeven tussen 1679 en 1687, collectie van de auteur.
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Portretten van Clement de Jonghe
Er bestaan verschillende portretten waarvan de voorgestelde met meer of 
minder doorslaggevende argumenten als Clement de Jonghe is geïdentificeerd. 
Van één prent weten we in ieder geval dat hij in de winkel van Clement 
moet zijn ontstaan. Het gaat hier om het prentje in de titelpagina van het 
architectuurtractaat van de gebroeders Post, naar ontwerp van Gerbrant van 
den Eeckhout.52 Dit werk verscheen in 1665; Clement moet toen ongeveer 41 
jaar geweest zijn.53 De prent toont het interieur van de winkel en de winkelier 
(Clement de Jonghe?) die een aantal klanten een kaart van Batavia laat zien. 
Onderaan het prentje staat de tekst ‘De Gekroonde Const en Kaartwinkel’. 
(afb. 5) Het is vrijwel zeker dat het hier gaat om een verkleinde weergave van 
het uithangbord van de winkel. De afgebeelde winkeleigenaar die dus Clement 
zou kunnen zijn lijkt hier in ieder geval een sikbaardje te hebben laten groeien. 
Of het prentje de trekken van Clement weergeeft en zo ja in welke mate die 
waarheidsgetrouw zijn, is niet vast te stellen. Wie de voorname klanten links 
zijn is evenmin duidelijk.
Een sikje heeft ook de geportretteerde jonge man op een schilderij van 
Rembrandt in een Engelse particuliere verzameling, dat volgens Bredius en 
Schmidt-Degener een portret zou zijn van De Jonghe.54 Indien de identificatie 
klopt, zou men verwachten dat het werk in het bezit is geweest van Clement. 
Het komt echter in 1679 niet voor in De Jonghe’s boedel. Er worden weliswaar 
geschilderde portretten genoemd, maar gezien de lage taxatie en het ontbreken 
van een naam van een kunstenaar, is het onwaarschijnlijk dat één ervan het 
werk van Rembrandt geweest kan zijn.55 
Het laatste werk waarvan - zij het niet unaniem - wordt aangenomen dat het 
Clement de Jonghe voorstelt, is de bekende ets van Rembrandt (afb. 6). Deze 
1651 gedateerde prent laat een redelijk jonge man zien. De Jonghe moet in 
dat jaar net iets ouder zijn geweest dan 25; het is tevens het jaar dat hij poorter 
werd in Amsterdam, zoals eerder in dit hoofdstuk gemeld. De geportretteerde 
heeft echter geen sikje. De identificatie van de weergegeven persoon als De 
Jonghe gaat terug op de vermelding van de prent als diens portret in de lijst van 
de Delftse verzamelaar Valerius Röver uit 1731 en de annotatie van dezelfde 
strekking plus zijn naam en de datum 1668 met pen en inkt aangebracht op 
de achterzijde van een afdruk van de ets door de Parijse prenthandelaar Pierre 
Mariette II (1634-1716).56 Het opschrift ‘Clement de Jonghe marchand de 
taille douses a Amsterdam 1668’ op de achterzijde van Mariette’s afdruk van 

52 Zie Documenten, doc. 12, nr. 31.
53 Het genoemde prentje is een afbeelding in het titelblad van de serie ontwerpen, die onder de naam van 
Vingboons in de lijst van 1679 te vinden is onder nr. 31. Het prentje wordt vaak incorrect als losse adreskaart 
van Clement de Jonghe aangeduid; zie hiervoor bijvoorbeeld Van der Coelen 2004, p. 9.
54 Faringdon Collection, Buscot Park, dateerbaar rond 1652. zie Bredius, ed. Gerson 1969, nr. 265. 
55 Zie Documenten, doc. 13.
56 Zie Hinterding, Luijten, Royalton-Kisch 2000, p. 275-276. 
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5 Anoniem naar ontwerp van Gerbrand van den Eeckhout, Het uithangbord van de ‘ Gekroonde 
Konst en Kaart Winckel’, gravure, verschenen in het titelblad van het werk van P. Vingboons uit 
1665, (nr. 31).

6 Rembrandt van Rijn, 
Clement de Jonghe?, 
ets uit 1651, 
particuliere collectie.
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de prent kan echter ook een verwijzing zijn naar de herkomst van dit specifieke 
blad, analoog aan de manier waarop de Mariettes meermalen hun eigen naam 
plus een datum (van aankomst, aanwezigheid of verkoop?) aanbrachtten op 
het verso van prenten in hun bezit van Rembrandt en andere kunstenaars. De 
annotatie is echter niet op de normale manier van Mariette aangebracht. Was 
hij abuis? De vermelding van het blad met de titel ‘de kunstkoper de Jonghe’ 
in de boedel van Valerius Rover is wellicht direct of indirect geïnspireerd door 
het opschrift van de prent voordien bij Mariette. Onafhankelijk van het feit of 
deze interpretatie van het opschrift op de ets bij Mariette correct is, kan het zijn 
dat de desbetreffende plaat van de prent onder een andere naam in de boedel 
van Clement voorkomt. Een kandidaat daarvoor is het ‘portret van Smijters’ 
geregistreerd in de in het volgende hoofdstuk ter sprake komende inventaris van 
koperplaten van De Jonghe.57  Er zijn ten aanzien van deze prent daarnaast ook 
andere suggesties voor identificatie gedaan.58

Onderzoek wijst uit dat Mariette via tussenhandelaren zaken deed in de 
Nederlanden.59 Hoewel onzeker, is het dus heel goed mogelijk dat hij De Jonghe 
nooit in levende lijve ontmoet heeft en zodoende een niet op kennis van de 
persoon gebaseerde, foutieve identificatie heeft gemaakt. Mariette zal, aangezien 
Clement één van de grootste prenthandelaren was, van of over hem gehoord 
hebben en zeker een deel van zijn prentproductie hebben gekend. Hinterding 
suggereert dat Clement de koperplaat van de prent privé in bezit zou hebben 
gehad, omdat deze in de inventaris van de winkelboedel ontbreekt.60 Maar ook 
in de privé boedel is de plaat afwezig. En dus blijft de identificatie als Clement 
onzeker. Voor een direkt contact tussen Rembrandt en Clement bestaat 
vooralsnog geen bewijs. Wellicht biedt dus alleen het titelprentje van de bundel 
van de gebroeders Post een aanknopingspunt voor het uiterlijk van Clement de 
Jonghe, maar ook dat is niet zeker.

57 Zie Documenten, doc. 12, nr. 780. 
58 Zie Vôute 1987, hij suggereert dat het om Jan Six gaat, S. Dickey 1994 suggereert Jeremias de Decker. Zie 
ook Van der Coelen 2004, p. 14, noot 19, die identificatie met Clement de Jonghe discutabel acht.
59 O.a. via Theodoor Matham. Zie hoofdstuk 2, p. 79, de paragraaf ‘Internationale contacten’. 
60 Hinterding 1993, 1994, p. 261 en Hinterding, Luijten, Royalton-Kisch 2000, p. 277.
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hoofdstuk 2  Het bedrijf

Amsterdam kende rond 1650 een bloeiende en internationale productie van 
boeken en prenten. Naast de grote uitgeverfamilies van Joannes en Willem 
Blaeu, Nicolaas Visscher en Cornelis en Danckert Danckerts, gaven vele 
kleinere drukkers prenten en boeken met een grote verscheidenheid aan 
onderwerpen uit. De stad was één van de toonaangevende uitgeverscentra van 
West-Europa.1

Veel uitgevers waren hun bedrijf begonnen in het begin van de zeventiende 
eeuw en hadden een halve eeuw later ofwel reeds een tweede generatie in de 
zaak of liepen op het einde van hun bestaan. Voorbeelden van Amsterdamse 
bedrijven in handen van de tweede generatie waren de familie Visscher, die 
hun zaak uiteindelijk bijna honderd jaar in stand wist te houden, en de familie 
Danckerts. Bedrijven die ten einde liepen, waren die van Jacob Aertsz. Colom, 
zijn firma hield op te bestaan in 16732, Rombout van der Hoeie, die stopte 
in 16623 en de onderneming van Hendrik Hondius in Den Haag, die werd 
beëindigd in 1650.4 
Opvallend veel uitgevers en drukkers kwamen van oorsprong uit de Zuidelijke 
Nederlanden. Zij maakten deel uit van de grote instroom van Vlamingen, 
die als gevolg van de laat zestiende-eeuwse geloofstwisten hun land waren 
ontvlucht. Deze groep emigranten bracht een scala aan professies mee die in 
culturele en economische zin een verrijking van de Hollandse samenleving 
betekende.5

Nieuwe generatie van uitgevers en drukkers
Rond het midden van de zeventiende eeuw kwam met name in Amsterdam een 
nieuwe generatie van uitgevers en drukkers op, die zichzelf een plaats moest 
veroveren op de bestaande markt. Voorbeelden hiervan zijn de familie Allard6 
en Frederik de Wit, die een zeer succesvol bedrijf met kaarten en grafiek zou 
leiden.7 Ook Clement de Jonghe maakt deel uit van deze groep. 

1 Frijhoff & Spies 1999, p. 526-27.
2 De verkoping was 25 september en volgende dagen in 1673, zie Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, 
p. 143.
3 Rombout van der Hoeie moest vanwege een echtscheiding een boedelopgave laten maken, zie hiervoor Van 
der Waals 2006, p. 198-201, Bijlage 1.
4 Zie voor zijn boedelveiling, die plaatsvond in 1650: Orenstein 1996, p. 38 en 57-58. 
5 Frijhof & Spies 1999, p. 160-162.
6 Zie hoofdstuk 1, noot 24. Hugo of Huych Allard was net als Clement een buitenlander en kwam uit 
Doornick. Hun loopbaan is sterk vergelijkbaar; beiden trouwden met een Amsterdamse vrouw en kochten 
rond het midden van de zeventiende eeuw een pand in de Kalverstraat. Zie hiervoor Kleerkooper & Van 
Stockum 1914-1916, p. 3-4.
7 Zie Hollstein 1949-, LIII, met een kort levensbericht en overzicht van zijn produktie.
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Zoals we hebben gezien, begon De Jonghe zijn loopbaan in Amsterdam als 
‘caertafsetter’.8 Dit beroep gaf hij op bij zijn ondertrouw in 1647 en hield in 
dat hij prenten kleurde. Hoewel het beroep goed aangeschreven stond, bevond 
het zich in de marge van de grafische industrie. Toch begonnen ook andere 
uitgevers zoals Jacobus Robijn9 en Hendrik Visjager10 hun carriëre als ‘afsetter’.11 
Over een leertijd van Clement de Jonghe in zijn geboorteplaats of Amsterdam is 
niets te vinden. Vermoedelijk heeft hij al in Duitsland bij een drukker gewerkt.12

De grafische industrie was een geprofessionaliseerde bedrijfstak met tal van 
gespecialiseerde werknemers, zoals lettergraveurs, inktbereiders, lettergieters, 
beroepsgraveurs en inkleurders. 
Clement de Jonghe moet de grafische wereld als zijn binnenzak gekend hebben. 
Voor het opzetten van zijn eigen bedrijf moest hij op de hoogte zijn van alle 
facetten. Door voortvarend met koperplaten en winkelvoorraad zijn fonds te 
versterken en gewilde produkten uit te geven, zag hij kans om in korte tijd een 
toonaangevende prentuitgever en kunsthandelaar te worden. Dat zal hieronder 
nader worden uiteengezet.

Het St. Lucasgilde in Amsterdam
Voor het uitoefenen van een beroep was het gildelidmaatschap verplicht. Het 
systeem van gilden fungeerde als vakbond en vangnet voor de desbetreffende 
beroepsgroepen.13 En dus was De Jonghe lid van een gilde. Zijn lidmaatschap 
zal waarschijnlijk kort na het verkrijgen van het poorterschap ingegaan zijn. 
Boekdrukkers, graveurs, schilders en beeldhouwers waren van oorsprong 
aangesloten bij het St. Lucasgilde. Helaas zijn hierover niet veel gegevens 
bewaard gebleven in de Amsterdamse archieven. We moeten ons behelpen met 
fragmentarische informatie. 
Het St. Lucasgilde kreeg in 1662 te maken met een splitsing. De boek- en 
prentverkopers hadden zich ontwikkeld tot een beroepsgroep met een dusdanig 
eigen karakter, dat zij zich in dat jaar afscheidden van de kunstverkopers 
en kunstenaars. Zij begonnen hun eigen boekverkopersgilde samen met de 
boekdrukkers, die tot dan buiten het gildeverband waren gebleven.14 
Een belangrijke reden voor de afscheiding was de manier waarop boeken en 
prenten werden geveild. De boekverkopers waren van mening dat de veilingen 
de prijzen in de boekhandel nadelig beïnvloedden.15 De oorzaak lag volgens hen 

8 Kleerkooper & Van Stockum 1914-1916, p. 332.  
9 Jacobus Robijn was actief als prent- en kaartuitgever tussen 1673 en 1707. Hij is éen van de kopers van 
koperplaten op de verkoping van de winkelboedel van Clement de Jonghe. Zie Waller 1938, p. 475
10 Zie hoofdstuk 1, p. 12-13.
11 Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 632.
12 Helaas zijn veel archieven in Noord Duitsland verloren gegaan als gevolg van oorlogshandelingen.
13 Voor de gegevens betreffende de gilden is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van Van Eeghen 1969, p. 65-102. 
Van de archieven van het St. Lucasgilde is niet veel overgebleven.
14 Van Eeghen 1969, p. 68.
15 Idem, p. 93. 
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in de slechte beschrijvingen van de te veilen boeken en prenten, waardoor deze 
voor te lage prijzen werden verkocht. 
Opvallend genoeg gaat Clement de Jonghe niet mee met de boekverkopers, 
hoewel zij toch zijn directe concurrenten en collega’s waren. Hij blijkt echter 
niet de enige die twijfelde over het opgeven van het lidmaatschap van het  
St. Lucasgilde.16 Er was nog een aantal bekenden uit de boek- en prentwereld, 
dat niet direkt overging.17 De keuze lag dus niet zonder meer voor de hand. 
Daarop wijst ook de resolutie van het stadsbestuur, die uitgevers en boek- en 
prentverkopers het recht gaf zelf een passend gilde te kiezen. 18 
De leden van het St. Lucasgilde, waaronder de kunstenaars, mochten 
verkopingen houden van kunst in tegenstelling tot de boekverkopers, die alleen 
boeken mochten veilen. Dit moet voor De Jonghe een belangrijke reden zijn 
geweest om lid te blijven. Clement zag zichzelf als ‘constvercoper’ en niet zozeer 
als boekverkoper. Daarop duiden aktes waarin hij als zodanig wordt vermeld.19 
Door lid te blijven, bleef hij bovendien directe toegang houden tot de boedels 
van kunstenaars met de daarbij behorende koperplaten. Deze ingang hadden de 
boekverkopers niet langer.20 Het verklaart ook de opvallend grote hoeveelheid 
oorspronkelijke grafiek in het fonds van Clement.21 Toen zijn fonds op 15 
februari 1679 werd geveild, grepen uitgevers als Frederik de Wit dan ook hun 
kans om de platen van de vrije grafiek te kopen.22 

16 De leden van het St. Lucasgilde hadden net als die van andere gildes een penning. Het exemplaar van 
Clement is niet bekend. Hij zal er hetzelfde uit hebben gezien als de penning die in het bezit was van 
Rembrandt. Dit exemplaar wordt in Museum het Rembrandthuis te Amsterdam bewaard. Dit type is van 
voor het schisma. Er zijn verder zo goed als geen gildepenningen van voor het schisma bewaard gebleven. 
Vriendelijke mededeling van de heer C. Teulings.
17 Van Eeghen 1969, p. 93. Het betreft onder meer Frederik de Wit, Huych Allard, Justus Danckerts en 
Nicolaas Visscher
18 Idem, p. 94. 
19 Reeds bij zijn poortersakte wordt hij als zodanig aangeduid. Ook bij de aangifte van een dood kind wordt 
Clement als constvercoper geduid. Zie voor deze documenten hoofdstuk 1 en Documenten.
20 Het St. Lucasgilde had het alleenrecht op het veilen van kunst. Leden van het gilde hadden daardoor ook 
toegang tot kunstenaarsboedels. Dit had voor een uitgever als Clement de Jonghe een praktisch aspect; hij kon 
vaak van de kunstenaar of uit diens boedel koperplaten betrekken. Het etswerk van Paulus Potter is hiervan 
een goed voorbeeld. 
21 Onder oorspronkelijke grafiek versta ik prenten, die als vrije kunstuiting in het oeuvre van de desbetreffende 
kunstenaar kunnen worden aangemerkt. Het feit, dat het bij deze bladen ook om eigen inventies gaat en niet 
om om het reproduceren van ontwerpen van een ander, speelt vaak een belangrijke rol. Het is echter geen 
vast gegeven; er zijn prenten die wel naar de inventie van een andere kunstenaar zijn gemaakt, maar die een 
dermate eigen karakter hebben en aldus toch als een oorspronkelijk werk kunnen worden gezien. Elders in dit 
hoofdstuk wordt een groepering naar soort voorgesteld. Hoewel deze indeling in grote trekken voldoet, blijven 
er platen die niet strikt onder één noemer te scharen zijn maar onder meer dan één noemer kunnen worden 
geplaatst. Een goed voorbeeld zijn de ornamentseries van onder meer Michiel Mousyn, die een eigen karakter 
hebben, maar hier toch onder ornamentgrafiek geschaard zijn. Niet zelden gaat het om werk van kunstenaars, 
die ook geschilderd, getekend of gebeeldhouwd hebben. Een andere omschrijving zou ‘kunstgrafiek’ kunnen 
zijn. 
22 Zie Documenten, doc. 12. Bij het identificeren van Clements lijst met koperplaten en ‘winckelgoet’ bleek 
een groot aantal platen/prenten uit het fonds van Clement voor te komen met het adres van F. de Wit. Veel 
hiervan is te omschrijven als oorspronkelijke grafiek. Zie hiervoor noot 21 hierboven.



21

Plaatsen van vestiging in Amsterdam
Zoals we reeds in het voorgaande hoofdstuk hebben gezien oefende Clement 
zijn vak rond 1656 allereerst uit in een pand aan de Nieuwmarkt. De winkel 
bevond zich zeer waarschijnlijk in de aanbouwen van de St. Anthonispoort. Dit 
moet gezien het karakter van de poort een soort van afsluitbare marktkraam zijn 
geweest. In het gebouw was tevens de kamer van het St. Lucasgilde gevestigd. 
(zie afb. 2)
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven huurde De Jonghe in 1662 het 
pand met de al bestaande of door hem geïntroduceerde naam ‘de Gekroonde 
Konst en Kaart Winckel’ in de Kalverstraat, vermoedelijk tot hij het op 22 
oktober 1668 kocht.23 De naam zal het uithangbord hebben gesierd, dat volgens 
de voorlopige koopakte tot het pand behoorde.24 Het is niet bekend of er 
voorafgaand aan Clement een winkel in dezelfde nering en met dezelfde naam 
gevestigd was op dit adres.
Verder was de winkel, zoals reeds hiervoor gemeld, ingericht met kasten, 
een kachel in het voorhuis en een tafel. Op de eerste etage bevond zich een 
drukpers en op de vliering een duivenhok.25 Uiteraard was deze pers voor de 
bedrijfsvoering van bijzonder belang.

De stock: de koperplaten
Het kapitaal aan roerend goed van het bedrijf bestond enerzijds uit de 
koperplaten en de drukpers en anderzijds uit ‘definitief winckelgoet’ ofwel het 
met de eigen pers gedrukte materiaal, ofwel gekocht bij collega’s, zoals kaarten, 
boeken en losbladige grafiek.
Hieronder zal uitgaande van documenten en prentvoorbeelden gepoogd worden 
een beeld te schetsen van de ‘stock’ van Clement de Jonghe.
Zoals bij alle prentdrukkerijen zat het grote kapitaal van Clement in de 
voorraad koperplaten. Met de platen werden prenten gedrukt, de belangrijkste 
bron van inkomsten: “platen is prenten en prenten is geld”. De tijdens dit 
onderzoek voor het eerst volledig geanalyseerde boedelopgave van 1679 geeft 
een uitstekend overzicht van de bij De Jonghe aanwezige platen.26

Het totaal aantal koperplaten bedroeg toen 3223 stuks, waarvan de onder-
werpen en af en toe ook de inventor of graveur van de prent of van het 

23 Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333, Verpondingsboek achtste penning, zie hoofdstuk 1, noot 
26 en Documenten, doc. 4.
24 Zie hoofdstuk 1, noot 22.
25 Zie hoofdstuk 1, noot 28: de in de voorlopige koopacte vermelde pers, uithangbord, kachel en duiventil, 
komen in het definitieve contract niet meer voor.
26 Zie Documenten, doc. 12. De inventaris werd eerder integraal gepubliceerd door Van der Waals in 2006, 
bijlage 3, maar is tot nog toe vrijwel uitsluitend voor het onderzoek naar de koperplaten van Rembrandt 
benut. Zie daarvoor De Hoop Scheffer & Boon 1971, p. 1-17 en de in noot 221 van dit hoofdstuk genoemde 
literatuur. In hetgeen volgt wordt voor het eerst een groot aantal koperplaten uit de voorraad geïdentificeerd. 
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ontwerp wordt genoemd. Daarnaast geeft de boedelopgave goed inzicht in de 
selectiecriteria op basis waarvan de koperplaten destijds in verschillende groepen 
werden ondergebracht.
Zoals traditioneel gebruikelijk was, blijkt een belangrijk uitgangspunt voor de 
onderverdeling ook bij De Jonghe het formaat te zijn van zowel de plaat als van 
de uiteindelijke prent. Bij de behandeling van de gebruikte papierformaten zal 
nader ingegaan worden op deze verdeelsleutel.27 Thematiek, kwaliteit, techniek 
en kunstenaarsnaam zijn eveneens als criteria gebruikt; voor sommige groepen 
werden meer dan één van deze criteria tegelijk gehanteerd. 
In de boedelopgave werden aldus 23 groepen koperplaten onderscheiden. In de 
daarvan hieronder volgende lijst wordt achter elke groep -voor zover mogelijk- 
precies of anders bij benadering het aantal platen waar het om gaat of lijkt te 
gaan tussen haakjes toegevoegd. Daarbij dient men echter wel te bedenken dat, 
zoals zal blijken de onder een bepaalde noemer geïnventariseerde platen daar 
niet in alle gevallen thuishoren. Sommige platen hadden in feite in meer dan 
één groep kunnen worden ondergebracht. 
De groepen zijn: ‘De groote caarten’ (451 platen), ‘Groote kunstplaaten’ 
(129 platen), ‘Swarte konstprenten’ (12 platen), ‘Enckeld bladt goedt’, 
‘Fijne enckelde blaaden’ (478 platen), ‘Halve blaaden’, ‘Fijne halve blaaden’ 
(380 platen), ‘Gemeene halve blaaden’ (654 platen), ‘Quarte plaaten’ (265 
platen), ‘Gemeene quarten’ (383 platen), ‘Groote lange steeden’ (36 platen), 
‘Blatcaarten’ (27 platen), ‘Steetjens’ (38 platen), ‘Historien’ (62 platen), 
‘Devotia’ (37 platen), ‘Sinnebeelden’ (70 platen), ‘Admiraels’ (10 platen), 
‘Coningen’ (11 platen), ‘Huys Nassauiae’ (21 platen), ‘Cunstplaaten van Reynst’ 
(15 platen), ‘Werck Hans Bol’ (8 platen), ‘Conterfeytsels ovael’ (12 platen), 
‘Rembrandt’ (74 platen) en een restje van 7 diverse platen.
Deze indeling verschilt wezenlijk van degene die gehanteerd werd door 
Bartsch en latere overzichtswerken van oeuvres van graveurs zoals de Hollstein-
reeks. De ordening van deze werken berust op graveur en onderwerp en is 
vervolgens gerelateerd aan formaat. De standaard-volgorde van de verschillende 
iconografische groepen per graveur is bij deze auteurs de volgende: Oude 
Testament, Nieuwe Testament, diverse Christelijke onderwerpen, profane 
thema’s, in het bijzonder genre, klassieke mythologische onderwerpen en 
landschappen, portretten en historiebladen en cartografie. 
Er is bij de boedelbeschrijving van Clement door de zeventiende-eeuwse 
beschrijver voor gekozen om een indeling of opsplitsing vooral naar formaat 
te volgen, en daarbinnen naar onderwerp, naar kwaliteit, tweemaal naar 
kunstenaar, eenmaal naar techniek en eenmaal naar bestemming. Het is 
niet duidelijk of vergelijking met de boedels van Rombout van der Hoeie 

27 Zie voor de papierformaten hoofdstuk 3, p. 109-117.
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28 Een uitzondering, die de regel bevestigt is het etswerk van Rembrandt. Dit is als afzonderlijke groep 
opgenomen in de boedel. De reden lijkt hiervoor lijkt vooralsnog van praktische aard te zijn. Ook vanuit 
toenmalig perspectief kan het met reputatie te maken hebben.

en Dancker Danckerts wijst op een gelijksoortige fondsverdeling als die van 
Clement de Jonghe. Clement had echter meer platen. 

In thematisch en functioneel opzicht is zijn bezit aan koperplaten als volgt te 
categoriseren :
  1) Topografie 
  2) Reproductieve grafiek
  3) Oorspronkelijke grafiek
  4) Portretten
  5) Ornament- en sierprenten
  6) Overig materiaal 

Deze verdeling is niet scherp afgebakend; er zijn portretten, die ook als 
oorspronkelijke grafiek beschouwd kunnen worden. Dit geldt in bepaalde 
gevallen ook voor ornamentgrafiek. In de sectie overig materiaal zitten naast 
ganzenborden en andere volksprenten, ook historieprenten die wel degelijk 
artistieke waarde hebben. 
Het huidige criterium van ordenen op basis van graveur, waarbij diens 
artisticiteit een keuze criterium is voor opname in repertoria staat haaks op 
de zeventiende-eeuwse manier van rangschikken.28 Zo kan men bijvoorbeeld 
de kleine serie etsen met landschappen van Jan van Aken (1614-1661) nu 
beschouwen als belangrijke oorspronkelijke grafiek, terwijl Clement de serie bij 
de ‘gemeene quarten’ indeelde.
Doordat de verschillende groepen van de boedelinventaris van 1679 niet 
consequent geordend zijn en er ook platen voorkomen die eigenlijk niet onder 
de desbetreffende hoofdjes thuishoren zullen de in de inventaris aangetroffen 
platen hieronder nader worden besproken, aan de hand van mijn eigen 
bovengenoemde indeling van zes categorieën. 
Dat maakt de bespreking eenvoudiger en geeft een duidelijker totaalbeeld 
van De Jonghe’s bezit dan het volgen van het type indeling van bijvoorbeeld 
Bartsch en Hollstein. Tegelijk staat de hier voorgestelde indeling dichterbij 
de zeventiende-eeuwse manier van werken en geeft ook daarom een wat 
betere indruk. De koperplaten van Rembrandt die geheel aan het eind van de 
inventaris als aparte groep zijn geregistreerd zullen onder meer vanwege de al 
eerder daarover gevoerde discussie hieronder ook nog als aparte en in feite dus 
zevende groep worden besproken. Iets dergelijks zou ook kunnen gelden voor 
de prenten, die voor de royaalprentbijbel zijn gebruikt. 
Om praktische redenen zijn de koperplaten in de boedelopgave van 1679, die als 
document nr. 12 integraal is opgenomen in Documenten, van een nummering 
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voorzien. Uitgaande van de in de boedelopgave genoteerde auteursnamen 
en/of onderwerpen van de koperplaten zijn deze aan de hand van prenten, 
prentenrepertoria en andere literatuur voor ongeveer 40 % geïdentificeerd. Ook 
konden herkomsten ofwel eerdere eigenaars/uitgevers van de platen worden 
achterhaald, onder andere op grond van opschriften op eerdere staten van de 
prenten gedrukt van deze platen en/- of de aantoonbare aanwezigheid in oudere 
boedelopgaven van andere uitgevers. In de hieronder volgende bespreking 
van de platen refereren de nummers en de noten aan mijn nummering van de 
verschillende items in de in document 12 weergegeven boedelopgave.  

1) Topografisch werk
Het topografisch werk bestaat uit land- en zeekaarten, stadsprofielen en prenten 
van specifieke belegeringen. In de boedel van Clement bevonden zich 257 
platen van dit soort . Dat houdt overigens niet in dat elke plaat een losse prent 
vertegenwoordigt. Sommige grote kaarten bestaan uit twaalf platen, die samen 
met het ‘cieraad’ een geheel vormen. Het sierraad was een ensemble van kleinere 
platen, dat rond de hoofdkaart geplakt werd.29 
Bij de ‘Groote caarten’ worden allereerst de ‘groote vier deelen’ van Jansonius 
vermeld.30 Het gaat hier om de grote wereldkaart van Willem Jansz. Blaeu die 
voor het eerst uitkwam tussen 1599 en 1638 .31 In zijn geheel bestaat die uit 
tien platen. De formaten van deze platen bedragen gemiddeld 37.5/50 x 60 
cm. In dezelfde groep werd onder nr. 2 nog een kaart bestaande uit ‘4 deelen’ 
ofwel vier platen genoteerd, maar bij gebrek aan vermelding van de auteur is 
het onduidelijk om welke kaart het gaat. Als nr. 3 werd een ‘17 Provinciën’ 
genoteerd, een kaart bestaande uit zes platen. Ook deze kaart was afkomstig 
uit het fonds van de firma Blaeu.32 Het moet ten tijde van Clement reeds een 
gedateerd produkt geweest zijn, de eerste editie stamde uit 1608. Nr. 13 is een 
negenbladige kaart van Italië, die gekopieërd is naar de kaart van Blaeu.33 Er is 
nog meer ‘ouderwets’ materiaal: nr. 20 is een kaart van het Heilige Land van de 
hand van Nicolaas van Geylkercken (ca. 1600-1657).34 Deze tienbladige kaart 
dateerde uit de vroege zeventiende eeuw. Ook nr. 25 is een hergebruikte plaat; 
een kaart van Amerika die zijn eerste editie beleefde in het eerste decennium van 
de zeventiende eeuw bij de Amsterdamse uitgever Cornelis Claesz.35 
Een nieuwe plaat is nr. 27, een kaart van het heilig land, die ‘onvolmaackt’ is. 
Het is niet na te gaan om welke kaart het hier gaat en of hij later alsnog voltooid 

29 Zie Documenten, doc. 12, hier wordt onder nr. 26 een ‘cieraed’ voor de ‘oude wereld’ genoemd van 9 
fol(ianten).
30 Idem, doc. 12, nr. 1.
31 Koeman 1967, vol. I, p. 87.
32 Van der Heijden 1998, vol. I, kaart 63.
33 Schilder 1986, vol. V, p. 351, nrs. 136-194, als kopie. 
34 Hollstein 1949-, vol. VII,  p. 93, nr. 10.
35 Zie Waller 1938, aanhangsel B, p. 437.
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is. Nr. 6, een kaart van Batavia op vier koperplaten, is een raadsel. Er is alleen  
een enkelbladige kaart van Batavia met het adres van Clement de Jonghe 
bekend. (afb. 7) Dit is overigens de kaart waarmee de winkeleigenaar ofwel 
mogelijk Clement zelf op de in hoofdstuk 1 genoemde adresprent is afgebeeld. 
(afb. 5) Heeft deze kaart een ‘cieraad’ gehad of is de plaat van het enkelbladige 
exemplaar op een vroeger tijdstip verkocht? Dat is niet geheel uit te sluiten, 
want er is tenminste één ander geval aan te wijzen van vroegtijdige verkoop 
van koperplaten door de Jonge. Een kaart van de Zeventien Provinciën met 
het adres van Clement de Jonghe komt al na 1659 uit bij de uitgever Vogias.36 
Dit is een enkelbladige kaart en dus niet het onder nr. 3 van de boedelopgave 
genoemde exemplaar bestaande uit vier platen.
De grote kaarten waren bedoeld om op te hangen, zoals in De Jonghe’s tijd 
bijvoorbeeld op schilderijen van Johannes Vermeer of Quirijn Brekelenkam is te 
zien.37 Clement voorzag in dit doel door vergulde en zwarte lijsten te koop aan 
te bieden. In de boedelopgave komen dergelijke lijsten voor onder de nrs. 132 
tot en met 151. Vooralsnog is geen enkel voorbeeld van een eigentijdse inlijsting 
met prent van Clement teruggevonden. Ingelijste prenten uit de zeventiende 
eeuw zijn schaars.38 
Hij zal ook zeker kaarten aan stokken hebben verkocht maar deze worden niet 
in de boedelopgave genoemd. Het is mogelijk dat het aan stokken hangen van 
kaarten door de kopers bij een ander bedrijf werd uitbesteed. 
Voor het ophangen aan stokken, werd een kaart gewoonlijk op linnen geplakt 
en soms van sierranden voorzien.39 Ook kon de koper kiezen voor een 
inkleuring van een prent. Daarna werd het geheel vaak nog van een vernislaag 
voorzien.40 Een kaart aan stokken was onderhevig aan slijtage vanwege het op-
en afrollen en andere handelingen Verder vergeelt en verhardt de vernislaag, 
zodat het papier breekbaar en donker wordt. Authentieke exemplaren zijn 
dan ook hoogst zeldzaam. Van der Waals publiceerde een prent van Experiens 

36 Van der Heijden 1998, kaart 122, Phillips 3437, IIIe staat.
37 Zie voor kaarten aan stokken als wanddecoratie in de schilderijen van deze kunstenaars o.a. Zandvliet 1996, 
p. 53-79.
38 Van Thiel & De Bruyn Kops 1984, p. 218 en Van der Waels 2006, p. 23-36.
39 Een interessante bron voor deze handeling is het kasboekje van de Leidse boekhandelaar Van Lauwijk. Het 
bevindt zich in het Weeskamerarchief te Leiden onder nr. 2480b en is in gebruik geweest tussen 1643 en 
1655. Hij verkoopt in 1650 een grote kaart van Londen; het spijkeren en opspannen kost 10 stuivers. Ik heb 
in de collectie van het Prentenkabinet Leiden overigens ook een afdruk van een veel kleinere prent naar Pieter 
Quast, door S. Savery (Onder Quast, N160 QUA/12;  Hollstein 220) gevonden, die op linnen geplakt is 
geweest en gevernist. Het opplakken was kennelijk niet alleen aan grootformaten en kaarten voorbehouden.
40 Veel van de overgebleven meerbladige kaarten zijn of waren in het bezit van bestuurlijke organen, zoals 
waterschappen, heemraadschappen en stadsbesturen, zoals de ‘Kaart Figuratief ’ van Delft (nu Delft, Stedelijk 
Museum het Prinsenhof );  zie daarvoor Van Thiel & De Bruyn Kops 1984, p. 284. Deze exemplaren zijn 
bijna alle gevernist, hetgeen nu een probleem is vanwege het verbruinen van de vernis. Zelf heb ik een 
exemplaar van de ‘Kaart Figuratief ’ van de stad Delft uit 1667 kunnen bestuderen in particulier bezit in Delft 
waarop het vernis eveneens bruin is geworden. Zie Plomp 2001, p. 506-508, nrs. 134 en 135, Plomp & 
Meijer 2007, p. 114-115, nrs. 2 en 3.
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Sillemans met de sierranden of ‘passementen’ van zijde.41 Inmiddels is er nog 
een kaart van Hendrick Hondius met dergelijk 17e eeuws siertextiel bekend 
geworden. Deze kaart is nog op het oorspronkelijke linnen geplakt en heeft 
ernstig te lijden gehad van slijtage. (afb. 8)
Ook de grote vierbladige stadsprofielen, die als nrs. 453 tot en met 461 bij de 
‘Groote lange steeden’ zijn opgenomen, konden op de bovengenoemde wijze 
opgehangen worden. De nu bekende exemplaren zijn of waren echter ook vaak 
meegebonden in atlassen. Dit is bijvoorbeeld een aantal keren gebeurd met nr. 
89, ‘Tooren van de nieuwe Kerck’, de nooit gebouwde toren van de Nieuwe 
Kerk te Amsterdam.42 
De platen in de sectie ‘Blatcaarten’, nrs. 462-486, vormen tezamen de atlas  
met de titel ‘Tabula Atlantis Collecta’ die De Jonghe in 1664 en opnieuw in 
1675 publiceerde. Dit is de enige atlas die hij heeft uitgegeven. Het gaat in 
beide edities om een composiet van afdrukken van oude en nieuwe platen.43 
Opvallende kaarten in deze atlas zijn de kaart van de VII Provincïen van 
Jodocus Hondius en diens tweebladige kaart van het Sticht Utrecht uit 1599 
naar opmeting van C.A. Hornhovius.44 Een kaart van het Graafschap Holland 
van Cornelis Danckerts in een tot op heden onbekende derde staat met het 
adres van Clement de Jonghe en de datum 1664 geeft een indicatie van de 
herkomst van meerdere platen voor deze atlas (afb. 9).45 Ook de platen onder 
de noemer ‘Steetjens’, nrs. 487 tot en met 522 horen bij elkaar. Het gaat in dit 
geval om een serie prenten in dubbelfolio formaat elk met een aanzicht van de 
stad en daaronder een gedicht. Net als de bovengenoemde atlas beleefde dit 
werk twee edities, in 1669 en 1675. De serie heet: ‘Icones preciparum urbinum  
totius Europae’.46 
Opvallend bij de topografische werken is dat bijna al het materiaal bestaat 
uit platen die niet zelf geproduceerd zijn, maar uit oudere uitgeversbestanden 

41 J. van der Waals 2006, p. 34, cat. nr. 20.
42 Ik heb in een particuliere collectie een exemplaar van J. Wagenaar, ‘Amsterdam in zijne opkomst……..
beschreeven, 1760-1767’ gevonden. Dit specifieke exemplaar is aangevuld met extra prenten betreffende 
Amsterdam. Hier zit naast de genoemde prent van de toren van de Nieuwe Kerk nog een extra blad met alleen 
in lijn nogmaals het ontwerp, eveneens uit de winkel van Clement de Jonghe. Ik ben de prent van de toren 
ook in een Stedenboek van J. Blaeu tegengekomen. Dit blad was al in de zeventiende eeuw meegebonden. Een 
afbeelding van de prent is te vinden in: R. W. Tieskens e.a 1983, catalogus tentoonstelling Centraal Museum 
Utrecht, p. 38. Het gaat om nrs. 8 en 9 in de boedelopgaaf.
43 Van beide edities is op zijn minst één exemplaar ongeschonden bewaard gebleven. De eerste wordt bewaard 
in The Library of Congress in Washington onder nr. 3437 en bestaat uit 52 kaarten. Het titelblad is een 
hergebruikt blad van de zeekaartuitgever Hendrik Donker (actief 1647-1699). Van de tweede editie wordt 
het exemplaar bewaard bij het Parijse handelshuis Loeb-Laroque. Zie Koeman 1967, vol. II, p. 213, Jon 
1 en Phillips 3437. Hiervan is in ieder geval de kaart van het graafschap Holland gedateerd (1664). Zie 
Documenten, doc. 12, nr. 482.
44 Idem: nrs. 480 en 484. Zie Van der Heijden & Blonk 2005, p. 56-58.
45 Deze afdruk bevindt zich in de collectie van Antiquariaat “Dat Narrenschip” in Middelburg. De 
beschrijving is te vinden in: Blonk-van der Wijst 2000, p. 271-272, nr. 51. 
46 Zie Koeman 1967, vol. II, p. 213, Jon 2.
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werden overgenomen en reeds in de dagen van Clement de Jonghe een 
gedateerd aanzien moeten hebben gehad. Blijkbaar was het decoratieve aspect 
belangrijker dan actualiteit of topografische correctheid. Een voorbeeld hiervan 
is de bovengenoemde tweebladige kaart van het Sticht Utrecht, uit 1599.47 
Van der Heijden meldt dan ook terecht in zijn repertorium over de kaarten der 
Nederlanden dat Clement met zijn topografische produkten geen vernieuwende 
uitgever was.48 
Een voorbeeld van een uitgever die zijn topografie wel actueel hield, is Claes 
Jansz. Visscher.49 De vernieuwende elementen berusten meestal op nieuwe 
opmetingen, waardoor een accurate kaart gemaakt kon worden. Daarnaast 
was het uiterlijk van een kaart, dat wil zeggen de versieringen en cartouches, 
aan mode onderhevig. Ook de plaatsing van het land of landstreek in de kaart 
en de ruimtelijke weergave spelen hierbij een rol. Frederik de Wit en Nicolaas 
Visscher geven blijk van aandacht hiervoor door vanaf de jaren zestig van de 
zeventiende eeuw met topografisch werk met een vernieuwend karakter op de 
markt te komen. 
Clement verkocht geen globes. Het maken van wereld- en hemelbollen was een 
activiteit, die door gespecialiseerde uitgevers ondernomen werd. Hondius en later 
de Van Ceulen familie met hun zeekaarten zijn daarvan een goed voorbeeld.50

Er zijn daarnaast prenten aan te wijzen, die zowel bij topografie als artistieke 
grafiek thuishoren. Een goed voorbeeld daarvan zijn de twee series van Reinier 
Nooms met gezichten van Parijs en van Amsterdamse stadspoorten.51 

2) Reproduktieve grafiek 
In deze groep bespreken wij De Jonghe’s platen van prenten naar schilderijen of 
andere werken van andere kunstenaars. Reproductieve grafiek is in een aantal 
categorieën van de boedelopgave van 1679 te vinden. Allereerst treffen we enige 
tot de groep behorende koperplaten aan onder de ‘Groote caarten’. Hoewel  
geen topografie, heeft men deze platen vanwege het formaat in deze sectie 
geplaatst. 
Zo wordt onder nr. 9 een ‘kruys’ van Anthonie van Dyck van negen platen 
genoemd. Het lijkt hier te gaan om een prent van of naar Mattys Borrekens 
naar Van Dyck.52 De maten van de afzonderlijke platen waren 53 x 41 cm. Een 
vergelijkbaar groot produkt was nr. 5 in de plaatopgaaf, een zesbladige prent 
met de ‘Amazoneslag’ naar Rubens gegraveerd door Cornelis Danckerts. 
In de categorie ‘Groote kunstplaaten’ komen veel grote enkelbladige prenten 

47 Zie Van der Heijden 2001, p. 108.
48 Van der Heijden 1998, vol. 1, p. 443-444.
49 Visscher adverteerde zelfs met kaarten met nieuwsfeiten. Zie Van der Krogt, 1985, A7, A14, A18, A24, 
A28, A36, A45, A51, A54, A58, A67, A68, A75, A77 en A82. Het zijn allemaal aankondigingen van kaarten 
met als onderwerp nieuwsfeiten zoals belegeringen en veldslagen. 
50 Zie Hollstein, 1949-  vol. 3, p. 110, nr. 3.
51 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 230 en 231.
52 Van der Waals 2006, cat. nr. 144 en Depauw & Luijten 1999, p. 318-321.
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voor naar schilderijen van populaire meesters, zoals Rubens, Van Dyck, Van 
Ostade en Brouwer. Zij zijn het werk van graveurs als Pieter Soutman, Jonas 
Suyderhoef, Paulus van Sompel en Cornelis de Visser.53 Het merendeel van het 
reproduktieve werk is te vinden in deze categorie. 
Interessant is de aanwezigheid in de boedelopgave van 1679 van een kleine 
groep ‘Swarte konstprenten’ of mezzotints. Dit waren voor die tijd heel 
moderne en dure prenten. Deze groep is dan ook onmiddellijk na de categorie 
‘Groote kunstplaaten’ geplaatst. De nieuwe techniek leende zich goed voor het 
reproduceren van schilderijen.54 Veel van de genoemde platen waren nieuw en 
de drukken met het adres van De Jonghe zijn erg mooi.55 Ze vormen het begin 
van de enorme mezzotintproduktie vanaf kort voor 1680 tot ca. 1700 door 
kunstenaars als Abraham Blooteling, Gerard Valck en Pieter Schenck.56 De 
platen in kwestie, nrs. 99-107, zijn van de hand van Jan van Somer (ca. 1645- 
na 1699) (afb. 10). Clement onderkende het modieuze en vernieuwende 
karakter van de mezzotint en zorgde dat hij die in voorraad had.
Ook de categorie ‘Fijne enckelde blaaden’ bevat veel reproduktief werk, zoals 
prenten naar Adriaen van Ostade, Cornelis Bega en Rubens.57 Naast de reeds 
genoemde graveurs Soutman, Suyderhoef, Van Sompel en Cornelis de Visscher, 
zijn daaronder ook prenten aanwezig van Jan Gillisz. van Vliet (ca. 1609- 
ca. 1669) naar Rembrandt58 en prenten naar Ostade door Jan Visscher. Het 
reproduktieve werk naar Berchem (1620-1683), in overvloed aanwezig, is naar 
getekende ontwerpen gemaakt en zal later in dit hoofdstuk worden besproken.59 
Bij de ‘halve’ en ‘quarte blaaden’ is ook materiaal aan te wijzen, dat naar 
schilderijen is gemaakt. Naast wederom werk naar Berchem, slaat de vermelding 
van 22 fol(ianten) cunstplaeten naar Raph: L Carratz en andr.’ (nr. 322) 
duidelijk op reproduktief werk. Helaas is dit te weinig specifiek om te kunnen 
vaststellen om welke bladen het hier gaat.
Een aparte categorie in de boedelopgave van 1679 die hier enige aandacht 
vraagt, is die van de ’Cunstplaaten van Reynst’. Het gaat om vijftien platen uit 

53 Zie Documenten, doc. 12: nrs. 34, 37-42, 44-45, 53 (Soutman), nrs. 35, 46, 64, 72, 73 (Suyderhoef ), 36, 
49, (Van Sompel), nrs. 48, 51, 83-87, (De Visscher). 
54 Zie voor de eerste jaren van de mezzotint: Wuestman 1995, p. 63-89. De mezzotintbladen waren als 
noviteit duur en gewild.
55 Zie bijvoorbeeld de platen van Jan van Somer: Documenten, doc. 12, nrs. 101-106. Deze platen waren 
nieuw, toen ze bij de Jonghe in het fonds werden opgenomen. De afdrukken, die ik ervan bestudeerd heb, zijn 
zonder uitzondering mooi en diepzwart van afdruk. Op geen van deze platen komt zijn adres voor!
56 De mezzotinttechniek bestaat uit het geheel opruwen of bramen van een plaatoppervlak. Na deze bewerking 
drukt de plaat heel zwart af. Hierna gaat de graficus polijsten in gradaties; zwaar polijsten levert een witte 
partij op en alle lichtere polijstingen gradatie in grijs. Aldus verkrijgt men een scala aan grijstonen. 57 Zie 
Documenten, doc. 12, nrs. 123-126 (Van Ostade), nrs. 139-145 (Bega), nrs. 138, 154, 173-174, 182 
(Rubens).
58 Idem: nrs. 146, 147 en 163.
59 Idem: nrs. 169-171 en nr. 323 bij de ‘halve en quarte blaaden’.
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11 Anoniem, titelblad voor de 
Caelatura reeks, gravure uit 1662, 
collectie Prentenkabinet der 
Rijksuniversiteit Leiden.

10 Jan van Somer naar Gerard Ter 
Borch, Tabakstopper, mezzotint, 
particuliere collectie (nr. 101).
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de serie van 34 prenten, die samen de set ‘Variarum Imaginum…. Caelaturae’ 
vormen.60 (afb. 11) Deze prenten werden door verschillende graveurs tussen 
1655 en 1660 gemaakt. Het gaat om reproductief werk naar overwegend 
Italiaanse schilderijen uit de collectie van Jan en Gerard Reynst. Jan overleed 
in 1646. De opdracht kwam van Gerard Reynst, die vanaf 1655 prenten liet 
maken naar de beste stukken uit de verzameling.61 Vermoedelijk kwam na het 
overlijden van Gerard in 1658 een einde aan dit project.62 Van deze beroemde 
verzameling zouden in 1660 24 overwegend Italiaanse schilderijen en twintig 
klassieke beelden door de Staten van Holland en Zeeland van de weduwe 
Reynst worden gekocht en als geschenk aan Karel II van Engeland worden 
aangeboden ter ere van zijn troonsbestijging de zogenaamde ‘Dutch Gift’. 
Het titelblad van de reeks moet uit 1660 of later stammen, aangezien daarop 
wordt vermeld dat de serie deels werken reproduceert die zich bij de weduwe 
van Gerard Reynst bevonden, deels werken die tot het geschenk behoorden.63 
Er is gesuggereerd dat Clement de uitgever zou zijn van dit werk, vanwege 
de aanwezigheid van de koperplaten in zijn boedel.64 In dat geval zou men 
verwachten dat alle koperplaten van de serie daarin zouden zijn vermeld. 
Wellicht heeft Clement de platen van de weduwe Reynst na de eerste uitgave 
overgenomen door bemiddeling van Gerrit Uylenburgh (ca. 1620- ca. 1690) 
of na verkoop van wat resteerde van de collectie Reynst in mei 1670.65 Deze 
kunsthandelaar was namelijk nauw betrokken bij de aankoop en selectie van de 
kunstwerken voor de ‘Dutch Gift’.66 
Een plaat uit de ‘Caelaturae...’, die niet voorkomt in de boedelbeschrijving 
van Clement, vertelt hoogstwaarschijnlijk iets over de koper van de resterende 
platen. Op een veiling in Duitsland kwam in 2006 een exemplaar te voorschijn 
van nr. 29 uit de ‘Caelaturae’, een prent van Jeremias Falck naar een schilderij 
van Guercino, met als onderwerp vier zangers met bladmuziek.67 Dit blad 
heeft het adres van Frederik de Wit, collega en tijdgenoot van Clement. Dat 
kan wijzen op een samenwerking of afspraak over splitsing bij de aankoop van 
de koperplaten. Gezien de hoge waarde van de koperplaten is dit niet vreemd. 
Het ging hier om moderne en goed gegraveerde platen, die mede gezien de 
bekendheid van de collectie Reynst goede klandizie moeten hebben gehad. 

60 Idem: nrs. 701-715. De volledige titel luidt: ‘Variarum Imaginum a celeberrimis artificibus pictarum 
Caelaturae elegantissimis tabulis repraesentatae. Ipse pictura partim extant apud viduam Gerardi Reynst, 
quondam huius urbis senatoris ac scabini partim Carolo II Britanniarum regi a potentissimis Hollandia, West-
Frisiae que ordinibus dono missae sunt. Amstelodami’. Een uitvoerige  beschrijving van de collectie en het 
prentwerk is te vinden in: Logan 1979.
61 Zie Logan 1979, p. 97.
62 Idem, p. 38, noot 2. De graveur Jeremias Falck beklaagt zich erover, dat Reynst zo plots is komen te 
overlijden. 
63 Zie noot 59.
64 Zie Logan 1979, p. 39.
65 Idem, p. 90.
66 Idem, p. 75.
67 Veilinghuis Reiss & Sohn, Auktion III, 27 oktober 2006, nr. 5801.
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Door de aankoop te splitsen, beperkte men het financiële risico. Koperplaten 
waren duur en belangrijk, en fungeerden soms zelfs als onderpand bij 
leningen.68 De Wit kocht in 1680 zelf uit de boedel van De Jonghe diens platen 
van de ‘Caelaturae’- om de set weer te completeren.69 

3) Oorspronkelijke grafiek
Een belangrijke categorie is die van de oorspronkelijke grafiek.70 In alle 
drieëntwintig groepen van de boedelopgave van 1679 komen voorbeelden 
voor. De eerste voorbeelden zijn te vinden onder de ‘Groote kunstplaaten’: 
maniëristisch werk van Hendrick Goltzius, Jan Muller en Jan Saenredam.71 
Bij de genoemde maniëristische graveurs gaat het vaak om de grotere en 
bekende bladen, zoals ‘Zonder Bacchus en Ceres bevriest Venus’ van Jan 
Saenredam, ‘Loth met zijn dochters’, ‘Worstelende Beelden’, ‘Bacchus, Ceres 
en Venus’ en ‘De verkondiging van de geboorte van Jezus’ door respectievelijk 
Jan Saenredam, Jan Muller en Hendrick Goltzius. Blijkbaar loonde het om 
‘bestsellers’ in huis te hebben. Het grote formaat en het feit dat het ging om 
hoogwaardige en duurzame kopergravure-platen, zal hierbij ook een rol gespeeld 
hebben. Naast dit al wat oudere werk waren er in deze categorie nog aanzienlijk 
oudere platen te vinden, zoals de ’14 fol landschappen Brueghel’.72 Deze set van 
veertien grote landschappen dateerde uit de jaren vijftig van de zestiende eeuw. 
Blijkbaar bestond er nog steeds een markt voor deze prenten.73

Bij de ‘enckelde blaaden’ treffen we ook veel bekend werk aan. Opnieuw 
veel maniëristische prenten, waaronder, ‘Frederick de Vries met de hond van 
Goltzius’, ook een oudere bestseller, en kopieën naar Dürer74 door leden van de 

68 Zie Van der Stock 1998, p. 396, appendix 3, doc. 52. Clement beleende zelf ook platen bij de Bank van 
Lening, zoals blijkt uit document 12 onder lasten en bores. Het kan zijn, dat voor het geleende bedrag 
die platen in onderpand waren gegeven, waarvan de titel is doorgehaald in de boedelopgaaf in 1679. Zie 
Documenten, doc. 12, nrs. 525, 529, 537, 544, 549, 562, 565, 575, 576, 613 en 631. 
69 De opeenvolging van staten van de prenten laat zien, dat het adres van De Jonghe werd vervangen door dat 
van De Wit.
70 Zie voor de inhoudelijke omschrijving noot 21 van dit hoofdstuk. De platen die ik niet kan identificeren 
heb ik op basis van de titel wel proberen te plaatsen in de verschillende categorieën. Van de wel 
geïdentificeerde koperplaten past een aantal exemplaren in meerdere groepen.
71 De maniëristische grafiek was net als prentwerk van Albrecht Durer en Antonio Tempesta erg populair 
in de zeventiende eeuw; in bijvoorbeeld de veilingen van de Weeskamer worden juist dit soort bladen altijd 
benoemd. Zie hiervoor Montias 2002, p. 99. Zie Documenten, doc. 12, voorbeelden zijn nr. 61 van J. Muller, 
nr. 63 van H. Goltzius en nr. 55 van J. Saenredam.
72 Idem, nr 78. Zie voor een beschrijving van deze serie New Hollstein ‘Pieter Brueghel The Elder’, 2006, nrs. 
49-60, Prints after Brueghel. Hoewel hier bij nr. 57 wel het blad met het adres van De Jonghe wordt vermeld, 
wordt niet aangegeven dat de set -in zijn geheel- is uitgegeven bij Clement.
73 Naast artistieke motieven kan de blijvende populariteit ook gelegen hebben aan het feit dat veel platen in 
deze groep gravures waren en geen etsen. Daardoor bleef het lang mogelijk om kwalitatief mooie drukken 
op de markt te brengen. Zie hiervoor Van der Stock 1998, p. 396, appendix 3, doc. 52. De schrijver van 
het door de auteur gepubliceerde document uit 1580 prefereert de gravure boven de ets vanwege de langere 
drukwaardigheid van de plaat. Het kan zijn dat dit argument nog doorklinkt in de plaatsing van bepaalde 
koperplaten van het De Jonghe fonds. 
74 Zie Documenten, doc. 12, nr. 185.
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12 Nicolaas Berchem, titelblad voor de reeks met schapen of het ‘vrouwenboekje’, particuliere 
collectie, (nr. 305).
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Antwerpse graveursfamilie Wierix.75

Recenter is het werk van en naar Nicolaes Berchem. Deze beroemde landschaps-
schilder moet met zijn eigen prenten en ook met het werk naar zijn ontwerpen 
enorm veel invloed en uitstraling hebben gehad.76 Eigenlijk is bijna alles wat in 
Clements tijd van en naar Berchem verscheen aanwezig in zijn fonds. Naast de 
koperplaten van de reproduktiegrafiek, die reeds genoemd is, zijn ook die van 
de eigenhandige etsen van de kunstenaar voorhanden.77 
Ook eigentijds zijn de landschappen van een andere Italianiserende landschaps-
schilder Jan Hackaert (1629-1700) 78, de studentenprenten van Hendrik 
Rokesz. van Dagen (ca. 1629-1681) 79, waar reeds in zijn eigen tijd kopieën van 
verschenen, en het bijna komplete werk van Reinier Nooms Zeeman (ca. 1623 
-1667).80 Eveneens modern zijn de series met kinderen naar Gerbrandt van den 
Eeckhout en Cornelis Hollstein.81

Er komen bij de ‘enckelde blaaden’ ook reeksen koperplaten voor die niet meer 
te identificeren zijn zoals een set van vier staande ‘beeltjens’ naar Gerard de 
Lairesse82 en vier ‘Eliasjens’ naar Abraham Bloemaert.83

Bij de ‘halve blaaden’ is veel werk te vinden van de Tsjech Wenzel Hollar  
(1607-1677), een populaire en moderne etser die onder andere 
vertegenwoordigd is met de platen van zijn bekende serie schepen.84 Behalve  
in London en Antwerpen, was hij ook een periode actief in Amsterdam.
Verder bevinden zich onder de ‘halve blaaden’ de twee beroemde series van elk  
zes prenten van Nicolaas Berchem; het ‘vrouwen- en mannenboekje’,85 (afb. 12) 
werk van de etser Paulus van Hillegaert (1595-1656) (afb. 13), Jan Groensveld 
of Gronsvelt (ca. 1660-1728) naar Berchem, de landschappen van de edelsmid 
Jan Lutma naar ontwerp van Jan Both, en het eigenhandige werk van de 
jonggestorven vee- en landschapschilder Paulus Potter (1620-1654).86  

75 Idem, nr. 185.
76 Van de prenten van en naar Berchem verscheen in 1767 een beredeneerde catalogus door Hendrik de 
Winter. De edities van het eigenhandige werk van Berchem met het adres van Clement de Jonghe worden 
hier als goed en preferabel omschreven. Een goed inzicht in de belangstelling in het grafische werk van en naar 
Berchem is te vinden in Wuestman 1996, p. 19-53. 
77 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 302-305.
78 Idem, nr.179. Het gaat hier om de serie van zes landschapsetsen, zie Hollstein 1949-, nrs. 1-6.
79 Idem, nrs. 204-205.
80 Idem, nrs. 228-231. 
81 Idem, nrs. 192-193. Onder de  ‘halve blaaden’ wordt nog een serie (nr. 367) van Hollsteyn genoemd, maar 
die is helaas niet nader te identificeren.
82 Idem, nr. 166, ik ben er niet achter gekomen, wat dit voor prenten zijn geweest.
83 Idem, nr. 167.
84 Idem, nr. 286. Van het werk van Wenzel Hollar verschenen reeds bij zijn leven veel kopiëen. De produktie 
van kopiëen tijdens het leven van een kunstenaar is meestal een teken en gevolg van de populariteit van zijn 
werk. Dat is onder meer ook het geval bij de prenten van Jacques Callot. 
85 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 302-305. Het gaat om de series Hollstein 1949-, vol. 1, nrs. 29-34/35-
40/41-48/49-56. Meerdere etsen van Berchem waren dermate gewild, dat ze reeds in achttiende eeuw 
bijnamen kregen. Zie noot 76.
86 Idem, doc. 12, nrs. 296, /295, /292, 300-301.
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De afdrukken van Clement van de platen van Potter zijn erg mooi.87 (afb. 14) 
In dezelfde categorie treffen we ook de twaalf prenten met paarden van Dirk 
Stoop (1610-1686).88 Eigenlijk zijn alle belangrijke zeventiende-eeuwse 
meesters, die zich in grafisch opzicht met vee beziggehouden hebben bij de 
Jonghe met koperplaten vertegenwoordigd.
Grafiek met als onderwerp het landschap is ook overvloedig voorhanden in de 
groep ‘halve blaaden’. Zo zijn alle koperplaten van Roelant Roghman (1627-
1692)89 aanwezig, evenals series van Gilles van Scheyndel (actief tussen 1622 
en 1679)90, Nicolaes Moeyaert (1592-1655)91 en werk van Jan (1593-1642) en 
Esaias van de Velde (1587-1630).92 De laatste drie meesters waren al wat ouder, 
maar toch goed genoeg om opnieuw uitgegeven te worden.93 Op één na zijn ‘12 
fol landschappen N Moeyaert’ aan het tegenwoordig bekende werk van Nicolaas 
Moeyaert te koppelen.94

Daarnaast zijn ook platen aan te wijzen, die al een veel langer leven achter de 
rug hadden. Zo is onder nr. 299 een passie van Lucas van Leyden beschreven. 
Het gaat hier om een serie kopieën uit het begin van de zeventiende eeuw.95  
Nr. 352 is een serie landschappen van de hand of uit de atelier van Hieronymus 
Cock. Deze serie was ten tijde van de boedelopgave in 1679 al zeker honderd 
jaar oud. 
De kleinste formaten worden geplaatst onder de ‘quarten’. Hier vinden we 
bijvoorbeeld de kleine landschappen van Jan van Aken, het gehele werk van 
Herman Naywinx (1624-1651) en series kopieën naar etsen van Jacques Callot 

87 Dat het werk van Potter door de activiteiten van De Jonghe bekendheid verwierf, blijkt uit het bestaan 
van een aanzienlijk aantal zeventiende-eeuwse kopieën. Deze prenten werden door Huych Allard en andere 
tijdgenoten van Clement uitgegeven. Het prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden bewaart bij de 
oorspronkelijke grafiek van Potter ook eigentijdse kopieën met het adres van Allard. Het bezit van het  
echte werk van Paulus Potter moet dus belangrijk geweest zijn. Gezien de kwaliteit van de afdrukken moet  
De Jonghe de platen in onversleten toestand uit de boedel van Potter betrokken hebben. Zie voor de 
grafiek van Potter en kopiëen: Hollstein 1949-, vol. XVII, p. 211-224. Ik heb voor de vergelijking 
van de drukkwaliteit gebruik gemaakt van exemplaren uit het de collectie van het Prentenkabinet der 
Rijksuniversiteit Leiden en een particuliere collectie in Den Haag.
88 Zie Documenten, doc. 12, nr. 306.
89 Idem, nrs. 335-337.
90 Idem, nrs. 287-289 en 312.
91 Idem, nr. 357.
92 Idem, nrs. 342-343.
93 Er zijn op basis van de adressen op prenten van Jan en Esaias van de Velde edities van hun werk te volgen 
tot 1820. Mede gezien de heldere en diepe manier van etsen van beide kunstenaars zijn de platen lang 
aantrekkelijk gebleven om af te drukken.
94 Zie Documenten, doc. 12, nr. 357. Het gaat om de twee series Hollstein 5-9 en 10-15. De twaalfde prent 
zou bijvoorbeeld Hollstein 23 of 24 kunnen zijn. Deze twee landschappen behoren namelijk tot de weinige 
losse etsen van Moeyaert die voorkomen met latere uitgeversadressen. Dit  geeft aan, dat juist deze platen 
in het circuit van de uitgevers bleven rondgaan. Van andere platen is op basis van de lage frequentie van 
voorkomen en van watermerken geen latere editie vast te stellen
95  De platen van deze kopieën van de hand van Jan Muller zijn thans in het bezit van Museum Plantijn 
Moretus te Antwerpen.
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13 Paulus van Hillegaert, liggende waakhond, ets, particuliere collectie, (nr. 296).

14 Paulus Potter, titelblad voor het ‘Bullenboekje’), ets, particuliere collectie, (nr. 300).
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15 Jan van Aken, paard, ets, particuliere collectie, (nr. 417).
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en een serie met paarden naar prenten van Antonio Tempesta.96 Er werd bij  
de ‘quarten’ een onderscheid gemaakt tussen de ‘fijne’ en ‘gemeene bladen’.  
De serie met zes paardenprentjes van Jan van Aken97 (afb. 15) werd niet hoger 
ingeschat dan de ‘Gemeene quarten’, net als de set met strandgezichtjes van de 
nu hooggewaardeerde marineschilder Jan Porcellis (ca. 1585-1630). 98  

De kwaliteit die deze meesters tegenwoordig wordt toegekend werd in de 
zeventiende eeuw niet altijd erkend. 
Ook komt in de boedelinventaris als aparte groep een achttal platen aan de 
orde, die omschreven wordt als ‘Werck Hans Bol’.99 Hoewel dit suggereert 
dat het prenten betreft van of naar deze zestiende-eeuwse Vlaamse tekenaar en 
schilder van landschappen, lijkt het hier te gaan om etsen van Ferdinand Bol 
(1616-1680).100 Aan de hand van zijn huidig beschreven oeuvre zijn echter 
niet alle prenten te identificeren. Dat geldt voor nr. 717 ‘Boll met sijn wyf ’ 
en nr. 722 ‘Jan Lievens met sijn vrouw’. Net zoals hierna zal blijken bij de 
Rembrandtplaten, heeft Clement ervoor gekozen zijn adres niet in deze platen 
te graveren.
De laatste groep in de inventaris van 1679 heeft tot nu toe de meeste aandacht 
gekregen in kunsthistorische kringen: de 74 etsplaten onder de noemer 
Rembrandt.101 Ook hier is de identificatie niet zonder problemen, want slechts 
voor 39 van deze platen is dat definitief mogelijk. Hierbij valt een aantal 
zaken op. Allereerst zijn het allemaal kleinere formaten binnen het oeuvre van 
Rembrandt. Ten tweede zijn de landschapsprenten, een belangrijk onderdeel 
van het etswerk van de meester, slechts met twee platen vertegenwoordigd. 
Op de verwerving van deze platen wordt later in dit hoofdstuk ingegaan.
Het is verhelderend om de boedelopgaven van twee andere uitgevers, die van 
Rombout van der Hoeie (1662) en Dancker Danckerts (1667) met die van 
Clement de Jonghe van 1679 te vergelijken.102 Die vergelijking laat onder meer 
zien dat in geen van de drie inventarissen oorspronkelijke grafiek als een aparte 
groep is onderscheiden.103 Opvallend is echter dat juist hiervan veel is blijven 
bestaan. Eén van de mogelijke redenen is dat deze grafiek niet op voorhand een 
gebruiksfunctie had, zoals dat bijvoorbeeld het geval was met een ornamentserie 
gemaakt voor gebruik in de werkplaats van juweliers. Oorspronkelijke grafiek 
werd echter wel degelijk vaak als voorbeeld benut door andere kunstenaars 

96 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 391-393, 398-399, 407, nr. 388 (anoniem naar J. Callot) en nr. 411 
(anoniem naar A. Tempesta).
97 Idem, nr. 417.
98 Idem, nr. 448.
99 Idem, nrs. 716-723.
100 Dit werd al gesuggereerd door De Hoop Scheffer & Boon 1971, p. 2.
101 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 736-809.
102 Van der Waals 2006, bijlage 1 en bijlage 2 geven van beide uitgevers volledige boedelopgaven.
103 Zie noot 21 van dit hoofdstuk.
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en ook bewaard in kunstboeken.104 Bij de verkoop van de desolate boedel van 
Rembrandt in 1656 komen 43 albums voor met tekeningen en prenten van 
kunstenaars uit heel West-Europa daterend vanaf de late vijftiende eeuw.105 
Een ander voorbeeld van gebruik van kunstenaarsgrafiek is vastgelegd in het 
schilderij ‘De tekenles’ (Malibu, J.Paul Getty Museum) van Jan Steen (1626-
1679).106 Op de tafel is een chiaroscuro houtsnede van Jan Lievens te zien, 
die bij de tekenles als lesmateriaal wordt gebruikt. Dit verklaart waarom 
originele prenten vaak sporen van ateliergebruik vertonen, zoals olievlekken, 
quadrateringen voor kopieerwerk en schetsen op de achterzijde. Incidenteel 
worden vrije prenten gebruikt voor de kunstnijverheid met name in de 
aardewerk/plateelproductie.107

De oorspronkelijke grafiek is in vergelijking met de bovengenoemde fondsen 
van Van der Hoeie en Danckerts ruim vertegenwoordigd in het fonds van 
Clement de Jonghe. Hij heeft kans gezien om de koperplaten van het grafisch 
werk van veel belangrijke kunstenaars uit zijn eigen tijd en uit vroeger jaren 
in zijn fonds te krijgen. Er was hem duidelijk veel aan gelegen om juist dit 
materiaal te verwerven. Mede gezien de fraaie drukkwaliteit van zijn afdrukken, 
zal hij veel van de eigentijdse platen in nieuwstaat bij de grafici zelf betrokken 
hebben. Nog steeds is het zo dat vrije grafiek met het adres van De Jonghe hoog 
gewaardeerd wordt. Zijn adres garandeert vaak een vroege en mooie druk van 
een prent en staat meestal aan de wieg van een heel scala van latere adressen. 
Een ander voorbeeld is het werk van Dirk Stoop.108 Na Clement werden diens 
platen tot ver in de achttiende eeuw afgedrukt.109

4) Portretten
Portretten waren waren vanaf de zestiende eeuw een ruim vertegenwoordigd 
produkt in de prentwereld en daardoor aantrekkelijk als handels- en 
verzamelgoed.110 In de boedelopgave van De Jonghe zijn meer dan 574 platen 
met portretten aan te wijzen. Hiervan is een klein deel ook aan te duiden als 
artistieke of vrije prent, maar het merendeel was door beroepsgrafici met een 
beperkter artistiek niveau vervaardigd met de intentie om aan de algemene vraag 

104 Zie voor het begrip ‘kunstboek’: Van der Waals, 1988, p. 72, en Goddard 1996, p. 203. Bij Clement komt 
in document 12 bij het ‘winckelgoet’ onder nr. 117 een kunstboek voor met 222 tekeningen. 
105 Zie Schwartz 1984, p. 288-289. voor een transcriptie van deze boedelopgave.
106 Zie Chapman,  Kloek, Wheelock 1996, p. 186-187, nr. 27.
107 Zie Laurentius 2002, p. 159-166. Voor prenten en plateel zie Scholten 1993, p. 28-31. 
108Zie Documenten, doc. 12, nr. 306.
109 In mijn beroep als prenthandelaar ben ik gewend om van het etswerk van Dirk Stoop hoofdzakelijk latere 
drukken uit de achttiende eeuw en soms zelfs nog jonger tegen te komen. Vroege contemporaine afdrukken 
zijn schaars. Dit geldt ook voor de etsen van onder meer Anthonie Waterloo, Allart van Everdingen en Carel 
Dujardin.
110 Zie Depauw & Luijten 1999, p. 73-79 voor de populariteit en achterliggende motieven van portretreeksen.
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te kunnen voldoen. De kwaliteit van sommige anonieme bladen is soms niet 
best.111 
De portretten vormen een bloemlezing van Europese beroemdheden tot 
ongeveer 1675. Vertegenwoordigd zijn de Europese koningshuizen, zeehelden, 
generaals, dominees en godsgeleerden, kunstenaars en andere meer algemeen 
bekende personen. Tot de laatste behoort bijvoorbeeld een beroemde ketter, 
zoals Jan van Leyden (nr. 134). 
Ook de portretten zijn in de boedelopgave van 1679 verdeeld over alle 
groepen platen. De eerste exemplaren worden beschreven bij de sectie ‘Groote 
kunstplaaten’. Het betreft, naast niet nader te duiden bladen, platen van de 
hand van Abraham Blooteling (1640-1690) en Hendrik Bary (1640-1707).112 
Ook de nrs. 93, 94, 95, 97 en 98 zijn te koppelen aan identificeerbare prenten. 
Het betreft zeehelden en een aantal op dat moment regerende vorsten. Vanuit 
technisch en grafisch oogpunt zijn met name de nrs. 93 en 95 interessant: 
portretten van Christina van Zweden en van Oliver Cromwell. Door de 
vermelding ‘vandevelde’ is het duidelijk, dat het hier gaat om twee platen van 
de hand van Jan van de Velde IV. Zij worden beschouwd als de eerste poging 
tot het maken van een aquatint.113 Aangezien deze techniek net zo vernieuwend 
moet zijn geweest als de mezzotint, zijn deze prenten ook onder de ‘Groote 
kunstplaaten’ opgenomen. Beide platen waren afkomstig uit de gedwongen 
boedelverkoop van Rombout van der Hoeie in Amsterdam op 12 december 
1662.114 De platen moeten zijn ontstaan in de late jaren veertig van de 
zeventiende eeuw. Het is opvallend dat De Jonghe ook in deze platen zijn adres 
niet heeft aangebracht. Op dit fenomeen zal later verder ingegaan worden.
Ook bij de ‘Swarte konstprenten’ of mezzotints worden drie portretten 
vermeld.115 
Bij de ‘enckelde blaaden’ bevindt zich onder nr. 131 een portret van Anna Maria 
Schuurmans. Zoals we in hoofdstuk 1 zagen had Clement privé een geschilderd 
portret van haar in huis.116

Ook onder de bij De Jonghe aanwezige portretten treffen we zowel recente als 
oudere prenten aan. Een prent van de hand van Jan Lievens (1607-1674)117 
volgt na twee bladen van Jan Muller met portretten van Wederdopers uit 

111 Zie Documenten, doc. 12: bijvoorbeeld nr. 211, een stijf aandoende gravure.
112 Idem, nr. 95 door Blooteling en nrs. 97 en 98 door Bary.
113 Zie Stijnman, 1991, p. 153-161. Zie voor een beschrijving van de prenten, Hollstein 1949- , vol. XXXIII, 
p. 169-170, nrs. 1-2.
114 Zie Bredius 1916, vol. 2,  p. 536-540. Het gaat hier om een boedelopgaaf vanwege een echtscheiding van 
R. van der Hoeie en Sara de Bary; de platen werden vervolgens verkocht. Bij Clement zijn meer platen aan te 
wijzen die uit dit fonds stammen.
115 Zie Documenten, doc. 12: nrs. 99, 100 en 103.
116 Idem, doc. 13, “op de solder, noch een conterfeytsel van Anna Maria van Schuirman”.
117 Idem, doc. 12, nr. 132.
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1600.118 Eigentijdse prentmakers van bij De Jonghe aanwezige platen met 
portretten zijn Jonas Suyderhoef 119, Cornelis de Visscher120 en Hendrick 
Rokesz. van Dagen.121

Deze hoogwaardig afgewerkte platen worden onder de portretten het hoogst 
gewaardeerd, zoals we kunnen opmaken uit het gegeven, dat we de portretten 
van Suyderhoef122 en de maniërist Jan Muller bij de ‘Fijne enckelde blaaden’ 
aantreffen. Misschien speelt het feit, dat het hier om gravures gaat, ook een rol.123

Bij de ‘halve blaaden’ worden onder nr. 370 34 ‘pausen’ genoemd. Deze set is 
helaas niet te identificeren. Dat lukt wel met ‘71 fol d:to [conterfeytsels]’ van 
de schilders’ (nr. 372). Dit zijn platen uit het fonds van de Haagse uitgever 
Hendrick Hondius. De serie bestaat uit drie groepen: de eerste bevat laat-
middeleeuwse Vlaams/Hollandse kunstenaars, de tweede portretten van 
kunstenaars uit de zestiende eeuw en de derde bestaat uit tijdgenoten.124 Deze 
prenten zijn uitgekomen tussen 1610 en 1618 en hebben een grote populariteit 
gekend, getuige de vele edities die er later van gedrukt zijn.125 Clement heeft er 
ook bij deze reeks voor gekozen om zijn adres niet in de titelprent te plaatsen.126 
Ook de drie ‘conterfeytsels van Holbeen, Durer en Lucas’ (van Leyden) in de 
boedelopgaaf van 1679 onder nr. 324 waren al een tijd in omloop. De Jonghe 
kocht deze drie platen eveneens uit de boedel van Rombout van der Hoeie. 
Deze had ze op zijn beurt in 1650 van Hendrik Hondius overgenomen. In 1679 
werden deze platen uit de boedel van De Jonghe aangekocht door Frederik de 
Wit.127 Verder vinden we in deze categorie nu niet meer precies te identificeren 
portretten van Erasmus (nr. 209), Casimir van Polen (nr. 218) en Otto Hurman 
(nr. 225). 
Onder de ‘Gemeene halve blaaden’ bevindt zich een serie zeehelden door 
eigentijdse etsers (nrs. 374-387). De vraag naar deze prenten moet zo groot 
zijn geweest, dat één serie platen niet voldeed.128 Een tweede serie zeehelden 

118 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 134-135.
119 Idem, nrs. 176-179, 186, 216 en 217.
120 Idem, nr. 174.
121 Idem, nrs. 374-378, 380-381, 383 en 385
122 Zie noot 49. 
123 Idem. 
124 Zie The New Hollstein: ‘Hendrik Hondius’, p. 90-91, nrs. 80-115. Deze series zijn gedeeltelijk gebaseerd 
en gemodeleerd op de reeksen, die Hieronymus Cock in Antwerpen uitgaf in de zestiende eeuw.
125 Zie Orenstein 1996, p. 179, nrs. 136-159.
126 Idem. De tweede en laatste vermelde editie is die van Joannes Jansonius uit 1618.
127 Idem, p. 30 en p. 57-58. De platen kwamen in 1650 op de markt met de verkoop van het platenfonds 
van Hendrik Hondius. Rombout van der Hoeie blijkt de platen in 1662 volgens zijn boedelopgave in bezit 
te hebben, Van der Waals 2006, bijlage 1. De boedelopgave van Clement de Jonghe uit 1679 geeft de platen 
ook weer als groep van drie op. Het spoor stopt met de toevoeging van het adres van Frederik de Wit. Latere 
edities zijn niet bekend. Hollstein vermeldt de editie met het adres van R. van der Hoeie niet; ik heb echter 
van het portret van Lucas van Leyden een aantal jaren geleden wel een voorbeeld met dit adres gezien in een 
particuliere collectie. 
128 Zie Van der Waals 2006, p. 117-120, cat. 167-171; deze reeks prenten geeft een indruk van de hoeveelheid 
varianten en kopieën die onder meer van een portret van de befaamde admiraal Maarten Harpertsz. Tromp in 
omloop waren. 
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is te vinden onder de noemer ‘Admiraels’.129 Het verschil tussen beide groepen 
zit hem in de kwaliteit. Bij de ‘Admiraels’ is de kwaliteit minder; in deze laatste 
serie zijn de nrs. 663-665 van de hand van de graveur Cornelis Goutsbloem. 
Het zijn kopieën met een erg stijf karakter naar prenten van Michiel Mousyn. 
De andere prenten van deze serie zijn niet meer te identificeren. Bij de platen 
met zeehelden in de categorie ‘Gemeene halve blaaden’ lukt dat wel. Het gaat om 
werk van de in Amsterdam werkzame graveurs Hendrick Rokesz van Dagen130 
en Paulus van Somer.131 De afdrukken van deze portretten met het adres van  
De Jonghe zijn goed scherp en zwart van druk, zonder enige slijtage.132 De 
platen moeten nieuw geweest zijn.
Een grote vraag zal ook ten grondslag gelegen hebben aan de aanwezigheid bij 
De Jonghe van de aparte categorie ‘Coningen’ met elf vorsten uit Europa en 
die met 21 afbeeldingen van leden van het ‘Huys Nassauiae’.133 Gezamenlijk 
geven de koperplaten een behoorlijk compleet overzicht van de Nassau-Oranje 
familie.134 
Onder de noemer ‘Conterfeytsels ovael’ zijn elf godsgeleerden opgenomen.135 
Behalve bij de reeds genoemde ‘Admiraels’, gaat het ook bij de ‘Coningen’ en 
‘Conterfeytsels ovael’ overwegend om prenten van anonieme graveurs. De 
kwaliteit van deze prenten is aan de hand van geïdentificeerde exemplaren te 
bepalen en is te omschrijven als stijf en matig.136 Waarschijnlijk waren deze 
portretten bedoeld voor grootschalige afname. De oppervlakkige beschrijving in 
de boedelopgave en de kwaliteit van de geïdentificeerde platen suggereren een 
lage waardering. De onder nr. 211 genoemde prent geeft ook een goede indruk 
van dit materiaal.137 Het is een stijf gegraveerd werk met een nette tekst  
(afb. 16). De combinatie van de mindere kwaliteit van de prent en van het 
gebruikte papier in combinatie met de populariteit van de afgebeelde persoon, 
wijzen op productie bestemd voor een snelle verkoop. Dit doet ook vermoeden 
dat de prijzen niet hoog zullen zijn geweest.

5) Ornament- en sierprenten
Ornamentgrafiek was een belangrijke groep bij De Jonghe bestaande uit 655 
platen. Hiertoe zijn door de auteur van dit proefschrift ook prentreeksen 

129 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 658-667.
130 Idem, nrs. 374-377, 380-383 en 385.
131 Idem, nrs. 379, 382 en 384.
132 Dit geldt voor exemplaren in de portretcollectie van het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden. 
Daarnaast heb ik een aantal exemplaren uit particuliere collecties kunnen raadplegen.
133 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 668-674.
134 Idem, nrs. 679-700. Zie voor een bespreking over de functie en ontwikkeling van Oranje portretten: Kolfin 
2006, p. 193-208. 
135 Idem, nrs. 724-735.
136 Zie Documenten, doc. 12. Een voorbeeld is nr. 662, een portret van de zeeheld Johan Evertsz. door 
Abraham Blooteling. Dit is een vrij grote plaat, die een stevig gegraveerd stijf portret laat zien. Het mist elke 
verfijning in de lucht en de zeeslag op de achtergrond is zelfs zeer schematisch weergegeven.
137 Idem, nr. 211.
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16 Anoniem, portret van Jacobus Arminius, gravure, collectie van de auteur, (nr. 735).
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gerekend, waarvan de bruikbaarheidsfactor als voorbeeld voor onder meer een 
meubelmaker, juwelier of architect even belangrijk is als de decoratieve waarde 
van de prenten zelf. Veel van het materiaal is of kopie naar reeds bestaande 
series of naar andermans inventie.138 Vanwege de voorbeeldfunctie zijn hier ook 
de architectuurtractaten van Vincenzo Scamozzi en Johannes Vingboons en 
anderen opgenomen. Zoals reeds bij de oorspronkelijke grafiek is opgemerkt is 
het in feite ook binnen groep 5 in sommige gevallen problematisch om prenten 
uitsluitend onder deze noemer te plaatsen. Dat geldt onder meer de platen en 
houtblokken voor de genoemde bouwtractaten die onder ornamentgrafiek zijn 
geplaatst vanwege hun voorbeeldfunctie voor de ornamentale architectuur. 
Bepaalde series in deze groep werden in boekvorm verkocht; hier zal later verder 
op worden ingegaan.
Bij de ‘Groote caarten’ vinden we 43 koperplaten en 48 houtblokken.139 Deze 
twee nummers van de opgave vormen tezamen de Nederlandse editie van het 
beroemde tractaat ‘Idea della Architectura’ van Vincenzo Scamozzi uit 1615.140 
De platen en houtblokken voor deze bundel waren in 1655 gekocht in Venetië 
door de Amsterdamse uitgever Dancker Danckerts. Hij bracht in 1640 een 
Nederlandstalige editie uit van boek III, met kopieën van de oorspronkelijke 
illustraties uit boek VI. Van dit laatste hoofdstuk was in 1657 reeds een 
zakformaat-editie in het Nederlands verschenen van Simon Bosboom.141 
In 1661 bracht Danckerts een definitieve uitvoering op de markt met een 
combinatie van boek III en VI, maar ook de prenten van boeken IV en V. Dit 
werk verscheen onder de titel ‘Vincent Scamozzi, Bouwkonstige Wercken, 
begrepen in 8 boeken’. Danckerts benadrukte destijds in het voorwoord van 
zijn editie, dat hij de echte platen had gebruikt na ze zelf in Venetië te hebben 
aangekocht.142

Dit boek was een belangrijk en gewild produkt. Het moet een aanzienlijke 
waarde gehad hebben voor de uitgevers, die het in hun fonds hadden zitten. 
Hoe groot die waarde was, blijkt uit een akte van 1667. Bij notaris G. van der 
Ven werd toen op 7 augustus een proces-verbaal opgemaakt nadat een aantal 
aanwezigen die ochtend ruzie had gekregen tijdens de veiling van de boedel 
van Dancker Danckerts in de Kalverstraat.143 Clement de Jonghe kreeg in deze 
veiling de platen en blokken voor het boek van Scamozzi toegeslagen. Hij stelde 
echter ter plekke als voorwaarde dat hij het materiaal alleen wilde hebben met 
een gedrukt ‘exemplaar’ ervan. De Jonghe wilde dus ook een reeds gedrukte 

138 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 427, 431 en 443.
139 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 29-30.
140 Zie Ottenheym 2008, Scheepmaker, Vroom 2003, p. 21-23. 
141 Idem p. 22.
142 Idem, bijlage II.
143 Zie Documenten, doc. 5; een volledige opgave van de boedel van Danckerts is te vinden in Van der Waals 
2006, bijlage 2.
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uitvoering uit de winkelvoorraad van Danckerts. De afslager Block ging hiermee 
niet akkoord. De situatie liep nog verder uit de hand toen zich een andere 
bieder in de zaal meldde. Deze wilde het lot wel hebben voor de afslagprijs 
zonder een gedrukt exemplaar. Gezien de provisorische en slordige opstelling 
van het verbaal en de uiteindelijke aanwezigheid van het materiaal in de boedel 
van Clement moet het conflict in der minne geschikt zijn.144 Het blijft gissen, 
waarom Clement zo stellig een gedrukt exemplaar van het werk wilde hebben. 
Misschien had hij dit nodig om de volgorde van de te drukken platen en 
blokken te bepalen; een soort matrijs. Het kan natuurlijk ook een poging tot 
scherpe inkoop zijn geweest.
Verder treffen we in de eerste groep van de boedelinventaris van 1679, die 
van de ‘Groote caarten’, de koperplaten van verschillende series aan: de serie 
van 74 architectuurprenten naar Palladio145, een serie perspectiefprenten 
van Abraham Bosse naar ontwerp van A. Desuarges.146 Modern was de serie 
ontwerpen van Philips Vingboons.147 Er was ook een serie met zuilenordes 
naar ontwerp van Hans Blum.148 Gezien de plaatsing bij de grote en dure 
koperplaten moet Clement aan de bouwboeken een hoge waardering en prijs 
toegekend hebben. Aan de hand van een band met ornamentprenten, waaraan 
verderop in dit hoofdstuk meer aandacht zal worden besteed, was het voorts 
mogelijk om een serie met vier bouwvoorbeelden te identificeren waarvan de 
platen in de boedelopgave van Clement worden genoemd.149 Het gaat om vier 
ornamentprenten naar een verder onbekende monogrammist SGL in prent 
gebracht door Pieter Nolpe.150 Bouwboeken en perspectiefprenten bleven lang 
populair op de Europese markt.   
Bij de groep ‘Groote kunstplaaten’ komt slechts één voorbeeld van 
ornamentgrafiek voor, een serie van twaalf prenten met zeegoden en -nymfen 
naar ontwerp van Hendrik de Keyser.151

Bij de daaropvolgende groep ‘Fijne enckelde blaaden’ is een behoorlijk aantal 
nummers aan te wijzen, dat behoort tot de ornamentgrafiek. De etsen van 
Michiel Mousyn (ca. 1630-?), met cartouches naar ontwerp van Gerbrandt 

144 De werken van Scamozzi waren al eerder aanleiding geweest voor discussie. In 1657 gaf, zoals vermeld, 
de stadssteenhouwer Simon Bosboom (1614-1662) zijn eigen bouwtractaat in minieditie uit. Dit werd door 
Dancker Danckerts als oneerlijke concurrentie gezien. Zie hiervoor Hopkins & Witte 1997.
145 Idem, p. 21. Het kan zijn, dat dit de platen zijn van de serie van illustraties en teksten van Palladio, die Danckerts 
in 1646 als eerste uitgaf in een Nederlandse vertaling. Het gaat om nr. 32 van de boedelopgaaf van 1679.
146 Zie Documenten, doc. 12, nr. 28, Fuhring 2004.
147 Idem, het gaat om nr. 31 van de opgaaf van 1679.
148 Idem, doc. 12, nr. 33, Fuhring 2004.
149 Idem, nr. 253.
150 Boeken 1919, p. 21. Een set bevindt zich in een boekband van 1670 in bezit van antiquariaat Forum 
waarin verschillende prentseries zijn opgenomen (zie ook de tekst hieronder). Het gaat om de volgende etsen 
van Pieter Nolpe: 1) vooraanzicht van klassieke Italiaanse gevel, 2) lengtedoorsnede, 3) dwarsdoorsnede, 4) 
plattegrond, waarvan de plaat groter is dan de drie voorgaande prenten en het vel in tweeën is gevouwen.
Maten: 1) 19x25.2 cm. 2) 19x31.2 cm. 3) 18.9x25.2 cm. 4) 25.7x36 cm. 
151 Zie Documenten, doc. 12, nr. 79. De graveur is anoniem, Fuhring 2004, nr. 11925-11936 en 
Neurdenburg 1931, p. 130-132.
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van den Eeckhout kwamen rond 1654 voor het eerst uit bij Clement en 
waren modern.152 De Jonghe moet ze reeds vroeg in zijn loopbaan verworven 
hebben.153 De ‘aardige swieren voor steenhouwers’, bleken helaas niet te 
identificeren.154 Verder komt een nummer voor met 27 platen voor het 
‘teeckenboek’ naar Abraham Bloemaert.155 Dit boek met tekenvoorbeelden, 
gegraveerd door zijn zoon Frederik, kwam voor het eerst uit rond 1650/51. Het 
werk bestaat uit ongeveer honderd prenten en is langdurig in druk gebleven.156 
Aangezien Clement maar 27 van deze platen in zijn bezit had, is niet vast te 
stellen of dit een stuk van het echte werk is of dat het om een serie kopieën gaat. 
Er bestaan namelijk meerdere van dergelijke reeksen kopieën naar de Bloemaert-
prenten. Ook bij de ‘Gemeene halve blaaden’ worden nog eens twintig platen 
voor een ‘Bloemaert Teeckenboek’ genoemd.157 Vermoedelijk gaat het hier om 
een goedkoper en kleiner formaat prenten. Helaas ook niet nader te duiden is 
een ‘teeckenboeck’ van J. Galle.158 Het gaat waarschijnlijk om een serie die nu 
niet meer bekend is. Misschien een Antwerps product?
In het platenbestand van De Jonghe is ook een aantal series met schrijf-
voorbeelden te vinden. Bij de ‘enckelde blaaden’ gaat het om een serie met 
kalligrafievoorbeelden naar ontwerp van George de Carpentier en Lieven 
Willemsz. Coppenol, die van oorsprong door Coppenol in 1616 voor het 
eerst zelf op de markt waren gebracht.159 Bij de ‘gemeene halve blaaden’ is 
nog een serie van 33 bladen naar Carpentier aanwezig.160 Deze is helaas niet 
nader te identificeren. Onder de ‘Gemeene quarten’ is een serie met het alfabet 
opgenomen.161

Bij de kleinere formaten worden in de boedelopgave van de koperplaten veel 
setjes vermeld met losbladige ornamentiek. Termen als ‘spitsen of spitsboecken’ 
komen voor, maar ook ‘goudtsmitsgoet’. De series, die identificeerbaar zijn, 
tonen ook aan dat het vaak gaat om sets uit de late zestiende en vroege 
zeventiende eeuw. Als voorbeelden kunnen nummer 348, een serie met vogels 
van Hans Liefrinck (1518-1573) en de series van of naar Antonio Tempesta, 
die op het moment van de boedelopgave ook al meer dan zeventig jaar oud 

152 Idem, nr. 226.
153 Hoewel deze serie niet gedateerd is, is het wel mogelijk om een terminus ante vast te stellen. Mousyn 
vertrok namelijk in 1654 met zijn zwager R. Nooms Zeeman naar Parijs. In tegenstelling tot de laatste 
trouwde Mousyn daar en bleef hij in Parijs om niet meer naar Nederland terug te keren. Zie hiervoor 
Hollstein, 1949-, vol. LVI, introduktie. 
154 Zie Documenten, doc. 12, nr. 227.
155 Idem, nr. 236.
156 Zie Bolten 1985, p. 66-67. De traceerbare edities van het oorspronkelijke werk lopen in ieder geval tot 
1740. Aan de hand van watermerken heb ik zelf afdrukken tot ongeveer 1790-1800 kunnen registeren.  
De zeventiende eeuwse edities vertonen een uitgevershiaat tussen 1660 en 1670. Roethlisberger 1993, vol. 1, 
p. 418 meldt, over de vele uitvoeringen van het “Teeckenboeck” dat het beschrijven daarvan onmogelijk is. 
157 Zie Documenten, doc. 12, nr. 358.
158 Idem, nr. 355.
159 Idem, nrs. 234 en 235.
160 Idem, nr. 330.
161 Idem, nr. 415.
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waren.162 Bij de ‘quarten’ is nog een serie van zeven prenten met vogels naar 
Liefrinck te vinden.163 De vraag naar deze voorstellingen was kennelijk continu, 
waardoor het uitgeven ervan relevant bleef.164 Bij de beschrijving van nr. 447, 
‘ouderwetsche snaackerijen’, slaat ‘ouderwetsch’ vermoedelijk op het thema en 
niet op de datering van de platen.
Recent werk zijn de koperplaten van vazen naar Jean Lepouter ofwel Jean Le 
Pautre (1618-1682).165 Dit geldt ook voor een ‘blomboeck’ van Jeremias Falck 
(ca. 1619-1677)166

De benaming ‘blomboeck’ komt vaker voor in de stock van De Jonghe. Bij het 
‘winckelgoet’ treffen we vier ‘franse’ blomboeken van ieder honderd bladen.167 
Tussen de koperplaten bevindt zich een plaat met een verwant onderwerp, een 
Blompot.168 Deze prenten dienden als wanddecoratie en werden zelfs gebruikt 
als behang. Hoewel bij duizenden geproduceerd, is er bijna niets van bewaard 
gebleven.169 De series prenten met blompotten aanwezig in het winkelgoed van 
Clement corresponderen niet met de koperplaten uit het fonds van Clement.170 
Dit doet vermoeden, dat hij deze grafiek bij gebrek aan platen in eigen bezit bij 
collega’s als Danckerts en De Wit heeft betrokken voor eigen verkoop.171

Er is één serie aanwezig onder Clement’s koperplaten, ‘de boellen’, die uit twaalf 
platen bestond.172 Het is niet vast te stellen om wat voor prenten het hier ging. 
Het kan zijn dat de term ‘boellen’, net als ‘drolerien’ slaat op prenten met een 
humoristisch of erotisch karakter.173

Over het algemeen zijn veel ornament- en sierprenten in de loop van de tijd 
verloren gegaan. Soms geeft een toevallige vondst inzicht. Een goed voorbeeld 
zijn de onder nr. 349 vermelde, ‘12 fol Vingboom Ovidia Metamor’. Op het 
eerste gezicht lijkt dit een gemakkelijk te duiden beschrijving, ware het niet dat 
er van of naar ontwerp van David Vinckboons geen serie met dit onderwerp 
bekend is. De plaatsing bij ‘Gemeene halve blaaden’ geeft aan dat het niet om 
belangrijke grote bladen ging. Bij toeval trof ik in een particuliere collectie de 
vermoedelijke oplossing voor de identificatie aan. Naar alle waarschijnlijkheid 
wordt in de boedel gerefereerd aan een serie gravures van Jacob Matham (1571-
1631) naar ontwerp van David Vinckboons, gemaakt als illustraties voor het 

162 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 341, 345 en 365.
163 Idem, nr. 443.
164 Van de ontwerpen van Liefrinck werd bijvoorbeeld nog in 1689 gebruik gemaakt door een glasgraveur bij 
het maken van een gelegenheidsglas. Zie Laméris 1991, p. 126-127, nr. 128.
165 Zie Documenten, doc. 12, nr. 313. 
166 Idem, nr. 350. Net als de bouwtractaten moeten ‘blomboecken’ een populair onderwerp geweest zijn. De 
series werden gebruikt om kamers mee te behangen. Zie Van der Waals, 2006, p. 149-151.
167 Idem, sectie winckelgoet, nrs. 84 en 128.
168 Idem, nr. 269.
169 Van der Waals 2006, p. 148-151, tableau XI.
170 Zie Documenten, doc. 12, sectie winckelgoet, nrs. 84 en 128.
171 Fuhring 2004, series de Wit en Danckerts.
172 Zie Documenten, doc. 12, nr. 356.
173 De Jongh & Luijten 1997, p. 21-23. Zie voor een mogelijk voorbeeld: Luijten 2001, p. 161, afb. 13.
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174 Het boek verscheen in 1618 bij Willem Jansz. Blaeu (1571-1638). Voor een overzicht van de achtergronden 
en plaatsing van de prenten, zie Rank & Warners 1965, p. 6. Daar wordt door de schrijvers geopperd, dat 
de platen van Matham niet specifiek voor dit werk zijn gemaakt. Gezien het ontbreken van nummers en 
uitgeversadressen in deze editie van de prentjes denk ik, dat de platen wel degelijk voor dit specifieke doel zijn 
gemaakt. De volgorde van de genummerde editie loopt synchroon met het boek van Heinsius. 
175 Deze adressen zijn niet in de beschrijving van deze serie in Hollstein opgenomen. Ik heb de adressen 
vastgesteld aan de hand van de exemplaren in het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden en het 
Rijksprentenkabinet in Amsterdam. Zie in Leiden, klein formaat onder Matham (Hollstein 184-195). Er is 
geen inventariscode).
176 Zie Documenten, doc. 12, nr. 122.
177 Idem, nrs. 262, 309, 328, 431 en 653. Naast anoniem werk, gaat het om prenten van Nicolaes de Bruyn, 
Cornelis van Dalen en Michiel Mousyn.
178 Idem, nr. 202.
179 Idem, nr. 321; de overige twee series zijn anoniem en opgenomen bij de ’Sinnebeelden’ onder nrs. 651 en 652.
180 Idem, nrs. 258, 657 en nr. 342; het gaat hier om de reeks maanden van Jan van de Velde II uit 1616, de 
zgn. middenserie. In het atelier van Clement zijn in de platen nog wijzigingen aangebracht. 

boek ’hymnus oft lofsanck van Bacchus’ van Daniël Heinsius gepubliceerd in 
1618.174 Het onderzochte exemplaar van de serie heeft het adres van Clement de 
Jonghe. (afb. 17) Verder was een reeds uitgeslepen adres van een eerdere uitgever 
te zien. De serie prentjes was als bundeltje en zonder boekdruk verkocht. Na De 
Jonghe is het setje bij Frederik de Wit en daarna bij de firma Ottens in de eerste 
helft van de achttiende eeuw in produktie genomen, getuige de aanwezigheid 
van hun adressen op latere drukken.175 Het bezit van deze platen en publicatie 
door Clement de Jonghe was tot nu toe onbekend. De edities moeten tot 1740 
gedrukt zijn. In totaal zijn de platen meer dan honderd jaar vrijwel constant 
in produktie geweest. Het laat zien hoe lang relatief onbelangrijke grafiek in 
produktie kon blijven. De foutieve beschrijving van de serie in de boedelopgave 
in 1679 geeft daarnaast aan dat zeker niet iedereen en in ieder geval niet de 
opsteller van de boedelinventaris de oorspronkelijke bestemming en betekenis 
duidelijk voor de geest had. Daardoor hebben de platen een meer algemeen 
soort van omschrijving meegekregen. 

6) Overig materiaal
Onder deze noemer worden alle platen met onderwerpen besproken die niet 
goed in de voorgaande categoriëen zijn in te passen. Hieronder vallen onder 
meer centsprenten, ganzenborden, historiebladen en seriële, profaan-allegorische 
voorstellingen. 
Zo zijn een aantal series opgenomen. Bij de ‘Groote kunstplaaten’ is een serie 
van vier elementen te vinden.176 Deze thematiek komt bij de ‘enckele, halve en 
quarte blaaden’ in de boedelopgave in totaal nog vijf keer voor.177 Ook de Vijf 
Zinnen zijn aanwezig en wel in de vorm van vijf prenten van Jan van Vliet (ca. 
1606-ca. 1669).178 Van reeksen met dit onderwerp zijn in de boedelopgave in 
totaal vier exemplaren aan te wijzen, waarvan één serie van de hand blijkt te zijn 
van Hendrik Hondius.179 Andere reeksen zijn de vier jaargetijden en de twaalf 
maanden.180 
Naast deze vaste series zijn er diverse platen van prenten in de groepen ‘halve’ 
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17 Jacob Matham naar ontwerp van David Vinckboons, Jupiter en Semele, gravure, collectie van 
de auteur, (nr. 349).
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181 Idem, nr. 297, zie Coupe 1966, vol. I, p. 99 voor een verklaring van deze thematiek. In het kort luidt die 
als volgt: Alla Modo is een Duitse satire op het overnemen van nieuwe buitenlandse (lees Franse) gewoonten, 
waarbij de eigen gebruiken en hogere morele waarden in het gedrang komen.
182 Zie Documenten, doc. 12, nr. 339. Dit is een serie kopieën naar prenten van Joannes en Lucas van 
Doetecum, oorspronkelijk gemaakt rond 1564-65. In de Noordelijke Nederlanden is de set voor het eerst 
heruitgegeven in de vroege zeventiende eeuw door Hendrik Hondius. Clement verwierf de platen op de 
verkoping van Rombout van der Hoeie. Zie New Hollstein, ‘The van Doetecum family’, Vol. II, p. 148.
183 Zie Documenten, doc. 12, nr. 433.
184 Idem, nr. 351.
185 Idem, nr. 190.
186 Loosjes 1921, p. 100-101.
187 Zie Documenten, doc. 12, nr. 623, het gaat hier om een kopie naar een prent van Wenzel Hollar. Zie 
hiervoor Parthey 1857, nr. 231; hij beschrijft de kopie met het adres van Clement de Jonghe.
188 Idem, nr. 246 en nr. 266, het tweede blad is waarschijnlijk een kopie naar de prent van C.I. Visscher. Zie 
voor een beschrijving Hollstein vol. XXXVIII, nr. 28.
189 Idem, nr. 346.
190 Idem, nr. 647.
191 Idem, nr. 625.
192 Idem, nr. 646.
193 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 267, 639, 643, 644, 811 en 812.

en ‘quarte blaaden’ te vinden; een greep uit het aanbod biedt een serie van 
twaalf ‘alla modo dwarchen’ oftewel satirische dwergen181, dertien ‘tronitjens 
van Brueghel’182 en de ‘ruyters’ van Jacob de Gheyn II.183 Deze laatste serie is 
vergelijkbaar met een eveneens aanwezige set kopieën naar zijn soldaten van 
1608.184 
Politieke en geschiedkundige onderwerpen zijn opvallend schaars in het fonds 
vertegenwoordigd. Bij de ‘enckel blaaden’ zijn twee platen met de belegering van 
de Stad Embden te vinden.185 Het was niet mogelijk om deze bladen nader te 
identificeren. De aanwezigheid bij Clement de Jonghe is echter wel te verklaren; 
Embden was in de geloofsoorlogen in de Dertigjarige Oorlog een belangrijk 
protestants/Lutheraans bolwerk.186 Clement moet gezien zijn afkomst en 
geloofsovertuiging affiniteit en klandizie voor dit onderwerp hebben gehad. Dit 
moet ook gegolden hebben voor een prent met ‘De Augsburgsche Confessie’ 
gerangschikt in de heterogene groep van ‘Sinnebeelden’.187 Op geschiedkundig 
gebied komen we twee prenten tegen met als onderwerp het ‘Arminiaensch 
Bestandt’.188 Blijkbaar was er voor dit schisma uit 1618 in de jaren zestig en 
zeventig van de zeventiende eeuw nog steeds interesse. De oorlog met Spanje is 
vertegenwoordigd met een set prenten van de Spaanse uittocht uit Gennep in 
1644189 en de Vrede van Munster in 1648.189 Andere historiebladen omvatten 
de avontuurlijke reis van Bontekoe tussen 1619 en 1625191 en een aangespoelde 
walvis in 1623.192 

Een aantal prenten is te omschrijven als cents- of volksprent. Als voorbeeld 
kunnen dienen ‘preken van Luther en Calvinus’, een ‘trap des ouderdoms’, 
‘vrijers en vrijsters op de boom’, een ‘ganse bord’ en een ‘treckomme in te 
schrijven’. Dit zijn prenten, die een grote dagelijkse afname moeten hebben 
gehad.193 Door dat dagelijks gebruik is dan ook bijna niets bewaard gebleven 
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194 Buynsters & Buynsters-Smets 2005, p. 16 van de ganzenborden zijn enkele voorbeelden over. 
195 Zie Van der Waals, 2006, p. 88-91 Zie Documenten, doc. 4, nrs. 584 en 810.
196 Zie Buynsters-Smets 2007. Hiervan zijn hoofdzakelijk achttiende eeuwse voorbeelden bekend.
197 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 525-621. Er is een ook aantal profaan-allegorische onderwerpen 
aanwezig.
198 Zie Hollstein 1949-, vol. XXXVIII, p. 232.
199 Zie Van der Waals 2006, p. 160-167.
200 Idem, p. 160-167 voor een korte uiteenzetting over dit verschijnsel.
201 Idem, p. 160-167.
202 Van der Waals 2006, p. 161.
203 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 622-657

van dit soort prenten.194 Hetzelfde geldt voor de ‘Fransche tien Geboden’. Deze 
‘Tiengebodenborden’ waren bedoeld om op te hangen.195 De ‘treckomme’ 
werden gebruikt door kinderen om bijvoorbeeld nieuwjaarswensen in te 
calligraferen.196

De boedelbeschrijvers noteerden een aantal gespecificeerde groepen platen, 
zoals ‘twee groepen ‘historien’ en één getiteld ‘devotia’ en in totaal 96 prenten, 
hoofdzakelijk met bijbelse onderwerpen.197 Het zijn vooral reproducties naar 
schilderijen of kopieën naar oudere bijbelgrafiek. Namen van graveurs worden 
niet genoemd en ook een formaataanduiding ontbreekt, zodat de precieze 
aard van deze werken voor ons enigszins schimmig blijft. Eigenlijk zouden 
deze platen onder de noemer reproduktiegrafiek geplaatst moeten worden. 
Waarschijnlijk waren zij bedoeld om er een bijbeltresoor of royaalbijbelbladen 
mee te drukken, op de manier zoals Claes Jansz. Visscher dat vanaf 1639 had 
gedaan met oudere platen.198 Vanwege de plaatsing in de tweede helft van de 
koperplatenopgave en het vermoedelijke, specifieke doel van deze prenten 
worden ze hier gezamenlijk besproken. Nicolaes Visscher (1649-1702) 
kocht in 1679 afdrukken of koperplaten uit de boedel van Clement om deze 
opnieuw in eigen bijbeledities op te nemen.199 In zijn edities van deze prenten 
duiken dan ook drukken op met het adres van Clement de Jonghe. Het is 
natuurlijk goed mogelijk, dat Visscher ook vóór 1679 deze prenten betrok bij 
De Jonghe. De kunstwaarde van deze prenten deed hoogstwaarschijnlijk niet 
terzake, het ging vooral om de voorstelling. De klandizie van een groot, weinig 
gecultiveerd publiek voor dit goed moet groot geweest zijn. De prenten zijn 
zelf te omschrijven als kopieën naar bekende grote prenten en schilderijen. 
Het merendeel van de platen is ontstaan in de jaren dertig van de zeventiende 
eeuw.200 Alle tijdgenoten van Clement gaven dit soort bladen uit en ruilden ook 
weer onderling prenten om er banden van te kunnen samenstellen.201  
De algemene omschrijving van een dergelijke bundeling aan bijbelprenten heet 
vanwege de formaatsaanduiding royaal: royaalbijbel.202

Een kwalitatief vergelijkbare groep wordt gevormd door de 36 ‘Sinnebeelden’.203 
Ook hierbij wederom veel anoniem materiaal op royaalformaat; het verschil 
met de voorgaande groep berust op het zeer uiteenlopende karakter van de 
onderwerpen. Die zijn in deze groep vooral werelds en historisch van aard, 
naast een aantal echte ‘sinnebeelden’ of allegoriëen. Een aantal historiebladen 
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204 Idem, nrs. 622 en 637.
205 Idem, nr. 638.
206 Zie voor een afbeelding van laatst genoemde plaat, Hollstein, Vol XXXV, nr. 8 anoniem naar A. van der 
Venne. Niet vermeld in Hollstein, maar wel in FMH, nr. 1981d, is een latere staat met het adres van Jochem 
Bormeester, de schoonzoon van Clement. Bormeester had deze plaat dus kennelijk uit de boedel van de 
Jonghe overgenomen.
207 Zie noot 41 hierboven over de inhoud van deze atlas.
208 Zie de boedels van Van der Hoeie en Danckerts zie: Van der Waals, 2006, bijlage 1 en 2.

uit deze groep is reeds boven behandeld. Daarnaast komen onder meer 
‘Allemansgadingh’ en ‘Roghsteeckers’204 voor, beide gegraveerd door Cornelis 
van Dalen II (1638-1664) naar ontwerp van Adriaen van der Venne, met 
satirische onderwerpen. Eveneens naar Van der Venne’s inventie is de 
‘Scheerderswinkel’.205 Het zijn groot formaat prenten van een relatief lage 
artistieke waarde.206 
Behalve hierboven al gemelde voorbeelden zijn in alle groepen van de 
boedelopgave platen te vinden waarvan niet meer vast te stellen is waar het om 
gaat. Voorbeelden zijn: ‘de Koedief ’ (nr. 24), ‘Hooft olifanten’ (nr. 247). Ook 
niet nader te duiden blijft ‘4 fol opgeworpen gronden’ (nr. 423). 

Acquisitiebeleid van koperplaten van De Jonghe 
Alvorens nader in te gaan op de laatste groep koperplaten in de boedelopgave 
van Clement de Jonghe van 1679 - die van Rembrandt - kunnen we op 
grond van het bovenstaande vaststellen dat de voorraad koperplaten zoals 
die in de boedelopgave is geregistreerd een goede indruk geeft van het beleid 
van Clement de Jonghe. Hij heeft duidelijk gestreefd naar het uitgeven van 
moderne oorspronkelijke grafiek, zoals blijkt uit de aanwezigheid van platen van 
Berchem, Roghman, Rembrandt en Cornelis de Visscher en anderen. Ook de 
mezzotint, waarvan hij een aantal platen bezat, was rond 1660-1670 een nieuw 
product. Daarnaast probeerde hij zoveel mogelijk bestsellers in zijn fonds te 
krijgen, zoals maniëristische prenten, kopieën naar internationale grafiek van 
meesters zoals Albrecht Dürer, Jacques Callot, Antonio Tempesta, en Vlaamse 
grafiek naar Rubens en Van Dyck. 
Opvallend is de relatief kleine groep topografie en historieprenten. Clement heeft 
zich niet in het groot beziggehouden met het uitgeven van atlassen en andere 
topografische produkten. Zijn eigen atlas, de ‘Tabula Atlantis Collectae’ die in 
1664 en 1675 uitkwam, was bovendien een composiet van oudere platen.207

De vele series bij De Jonghe met ontwerpen voor steenhouwers, juweliers 
en andere beroepsgroepen, en voorts die van allegorieën, bijbelse prenten en 
portretten, waren standaard materiaal voor uitgevers. Gezien de populariteit van 
de werken van bijvoorbeeld Scamozzi en Palladio zullen gebonden en losbladige 
exemplaren van deze bouwboeken bij veel prent- en boekverkopers voorhanden 
zijn geweest.208 
Bij dit materiaal van De Jonghe zitten platen die tot de oorspronkelijke grafiek 
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209 Zie noot 21 hierboven voor een nadere omschrijving van het begrip oorspronkelijke grafiek.
210 Orenstein 1996, p. 59-72.
211 Idem, p. 101-106 over het kopen van platen.

maar ook tot andere categorieën kunnen worden gerekend.209 Zo zijn de grenzen 
tussen categorie 3 met oorspronkelijke grafiek en categorie 5 niet altijd even  
scherp afgebakend. Zoals reeds eerder in dit hoofdstuk is vermeld, komt dat  
omdat men in de tijd van De Jonghe prenten vooral op formaat rangschikt.

Vergelijking met andere uitgevers 
Hierboven werd De Jonghe’s bezit aan koperplaten al vergeleken met de 
fondsen van Van der Hoeie en Danckerts. Een verdere vergelijking met het 
fonds van de in 1648 gesloten firma van de uitgever Hendrick Hondius laat 
een ander interessant verschil zien. Het bestand van Hondius bevat namelijk 
een veel breder scala aan platen van tijdgenoten. Bovendien is het materiaal 
veel uniformer van stijl. Hondius heeft ook zelf een groep prenten gemaakt 
voor zijn fonds.210 Net als Clement kocht Hondius gedurende zijn loopbaan 
platen uit fondsen van collega’s, maar aangezien zijn activiteiten zich in 
hoofdzaak afspeelden in de vroege zeventiende eeuw, bleef het karakter van zijn 
platenbestand redelijk uniform.211 Dit geldt ook voor Claes Jansz. Visscher en 
bijvoorbeeld de oudere Antwerpse uitgevers Hieronymus Cock en De Galle 
familie. Zeker bij eerstgenoemde Visscher is sprake van een huisstijl. Hij is ook 
een initiator van nieuwe platen. Te denken valt hierbij aan politiek/historisch/
cartografisch materiaal. Visscher en Hondius dragen daarbij ook een duidelijke 
politiek en geloofsovertuiging uit in hun produkten.
Dit kan van De Jonghe niet gezegd worden; zijn fonds lijkt meer het resultaat 
te zijn van een streven om voor elk wat wils te hebben. Daarbij is het platen-
bestand ook gerelateerd aan het aanbod van koperplaten op de vrije markt; ik 
heb geen bewijzen gevonden die hem als initiator van prenten aanwijst. Het 
kan zelfs gezegd worden, dat de generatie van De Jonghe, De Wit, Allard en 
Danckerts dankbaar gebruik maakte van de initiatieven van hun voorgangers en 
daarbij enigzins teerden op de vergane glorie.
Als er al iets specifieks in zijn fonds aan te wijzen is, dan toch de vele 
oorspronkelijke grafiek. Clement de Jonghe daarentegen heeft naast veel oude 
koperplaten uit de late zestiende en vroege zeventiende eeuw in zijn fonds, 
ook veel contemporain materiaal in bezit. De in zijn boedelopgave genoemde 
koperplaten geven globaal een overzicht van de productie van koperplaten in 
de Noordelijke Nederlanden tussen 1590 en 1670. De contrasten op stilistisch 
gebied zijn daardoor veel groter dan bij Hondius.  
De aanwezigheid van de vele oudere platen bij De Jonghe zou een indicatie 
kunnen zijn van de blijvende populariteit van dit materiaal. Maar het feit  
dat er minder eigentijdse koperplaten in zijn fonds zitten zal ook met de 
economische omstandigheden te maken hebben gehad. Hondius zat met 
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212 Illustratief voor de dalende economie is de peiling van 1671, waarbij bij alle papierverbruikende bedrijven 
gepeild werd wat nog op voorraad was aan papier. Dit had tot doel om de Franse importen te stoppen en 
het inlandse papier een kans te geven. Deze industrie was er slecht aan toe. Zie hiervoor: Van Eeghen 1978, 
vol IV, p. 258-259. Voor de economische problemen in 1672, zie Israel, 1995, p. 917-918. Ik trof bij mijn 
watermerkonderzoek in het Zeeuws Archief in de jaren 1673-1675 inderdaad een groot aandeel Veluws papier 
aan. Zie Laurentius 2008, p. viii.
213 Zie Orenstein 1996, p. 33-36, Hendrick Hondius was nauw betrokken bij de geloofstwisten in het 
Twaalfjarig Bestand net als zijn collega C.I. Visscher. Beiden kozen de kant van de Contraremonstranten en 
prins Maurits. Deze factie won het geschil, met als direct gevolg de executie van Johan van Oldebarnevelt en 
het gevangen zetten van Hugo de Groot. Zie voor een kort overzicht van deze gebeurtenissen: Elias 1977,  
p. 78-82.
214 Zie voor een overzicht van Visscher’s politieke prenten: Hollstein 1949-, Vol. XXXVIII, nrs. 24-38.
215 Zie in dit hoofdstuk de opmerkingen bij de categorie Topografie.
216 In zijn platenbestand zit werk van Esaias van de Velde, Gillis van Scheyndel, Willem Buytewech en Jan 
Porcellis.
217 Zie Vogelaar e.a. 1991, p. 60-62; Rembrandt, Hollstein 1949-, vol.XVIII/XIX, nr. 398; Lievens, Hollstein 
1949-, vol. XI, nr. 9.

zijn zaak in Den Haag in een tijd dat Nederland een groeiende economie 
kende. Clement maakt met zijn bedrijf onder andere het rampjaar 1672 mee. 
Economisch ging het Nederland toen niet voor de wind.212

Een ander belangrijk verschil is dat het platenbestand van Hondius veel meer 
politieke prenten bevat.213 Ook de uitgever Claes Jansz. Visscher had politiek 
prentwerk op voorraad; hij speelde met zijn felle prenten tegen de Arminianen 
een belangrijke rol in het Twaalfjarig Bestand.214 Hoewel in de tijd van het 
bedrijf van De Jonghe op politiek gebied meer dan genoeg gebeurde speelt hij 
hier niet op in. Misschien was de politiek meer iets voor de boekverkopers, 
die zich in tegenstelling tot Clement in 1662 van het St. Lucas gilde hadden 
afgescheiden. Het is daarbij ook opvallend, dat juist de boekverkopers in de 
zeventiende eeuw de productie van kranten opzetten. De nieuwsgaring en 
bijbehorende spotprenten, geïllustreerde hekeldichten etc. waren duidelijk niet 
het werkterrein van kunstkopers.  
Opvallend is ook de grote aanwezigheid van grafiek, die wij nu als originele 
of oorspronkelijke grafiek beschouwen. Men zou hierbij misschien ook van 
kunstgrafiek kunnen spreken. Het is duidelijk dat Clements hart en strategie 
meer lag bij de losse verkoop van grafiek en niet bij bijvoorbeeld de grote 
atlasproduktie, waarvan de uitgevers Blaeu en Visscher belangrijke exponenten 
waren. Het is daarom frappant dat juist de grote kaart van Batavia is afgebeeld 
op het prentje op het titelblad van de herdruk van het bouwboek van 1665  
van Vingboons met het interieur van de ‘Gecroonde Konst en Kaartwinckel’  
(afb. 5).215 
Een uitgever, die op kunstgebied vergelijkbaar is met De Jonghe is Jan Pieterz. 
Beerendrecht (ca. 1590-1645) uit Haarlem. Hij had in een eerdere periode ook 
een opvallend grote hoeveelheid kunstgrafiek in zijn fonds.216 Beerendrecht had 
blijkbaar ook een naam op dit gebied. Toen Rembrandt en Lievens hun eerste 
ets wilde laten afdrukken gingen zij naar Haarlem om door hem de editie te 
laten drukken.217
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218 Het is goed mogelijk dat Clement ook platen en prenten kocht op de veilingen van de Weeskamer. Zie 
hiervoor Montias, 2002, p. 91-92.
219 Zie Documenten, doc. 12: de verklarende lijst, onder de noemer herkomst.
220 Zie hiervoor Aerts 1986 Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant; deze index is op internet 
raadpleegbaar en loopt tot 1675. 
221 Idem, zie nr #6701220.2a 29 december 1670. Een andere vergelijkbare vermelding is de verkoping van de 
collectie ‘Pampiere Kunst’ van Jean Fontaine op 10 februari 1670 op dezelfde locatie (#6700125.1)
222 Zie Lammertse & Van der Veen 2006 , p. 84. voor de overwegend Italiaanse schilderijen van Gerard 
van Uylenburch, waarvan de kwaliteit ter discussie was gesteld door de koper in spe, de Keurvorst van 
Brandenburg, en die in mei 1675 in de ‘Keyserskroon’ getoond werden aan kenners/getuigen à charge en à 
décharge.
223 Zie Hofstede de Groot 1906, p. 231, nr. 183, voor een afrekening van de kosten gemaakt gedurende het 
jaar 1656 door de herbergier.
224 De uiteindelijke verkoop vond plaats in december 1657, zie Schwartz 1987, p. 288-291. Rembrandt was 
waarschijnlijk reeds vanaf 1654 bezig met verkopen van goederen. Dat blijkt onder meer uit de verkoop 
in 1654, samen met Johannes de Renialme, van een Italiaans schilderij op steen. De transactie was niet erg 
eerlijk tegenover één van de schuldeisers van Rembrandt, Jan Six. Buiten hem om werd geprobeerd een zaak te 
doen zonder Six met de opbrengsten af te betalen. De juridische term voor een dergelijke handeling is ‘Actio 
Pauliana’. Zie voor de archiefstukken over deze transactie: Montias 2002, p. 137-138.

De Jonghe stak veel tijd en inspanning in het vergroten van zijn fonds. 
Vanaf 1652 kocht hij koperplaten en winkelvoorraad op de verkopingen van 
boedels van collega’s.218 Het betrof zowel werk dat als courant en goed lopend 
werd beschouwd, als platen die oud waren en slechts opgenomen werden ter 
vergroting van het aanbod en een uitgebreider platenbestand. Bij identificatie 
van de koperplaten in de boedelopgave van 1679 komen we koperplaten en 
prenten tegen uit de boedels van Claes Iansz. Visscher, J.A. Colom, Rombout 
van der Hoeie, Dancker Danckerts en zijn broer Cornelis.219 Daarnaast zag 
Clement ook kans om van verschillende kunstenaars, waaronder Roelant 
Roghman, Herman Naywinx, Dirk Stoop en Nicolaes Berchem, deels of het 
gehele grafische oeuvre te verwerven.

Rembrandt en de herberg ‘De Keyserskroon’ 
Veilingen van platen en papierkunst werden geregeld geadverteerd in de 
Oprechte Haarlemsche Courant.220 Een voorbeeld is de aankondiging op 29 
december 1670 van een verkoping van de boedel van Marten Kretzer in de tot 
voor kort nog steeds als hotel/café bestaande herberg ‘De Keyserskroon’ in de 
Kalverstraat in Amsterdam. Onder de te veilen goederen werden de koperplaten 
van Cornelis de Visscher met name genoemd.221 Overigens speelden veel 
veilingen van boeken, prenten, andere kunst en ook andere goederen zich in 
deze herberg af.222 
Een belangrijke verkoping aldaar was die van de insolvente boedel van 
Rembrandt van Rijn. Het is bekend dat Rembrandt in 1656 een jaar lang 
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om veilingen te houden in 
de bovengenoemde herberg.223 Via deze verkopingen poogde hij geld te 
genereren en daarmee zijn schulden te betalen.224 Zoals in het hoofdstuk 
over watermerken wordt verklaard, was dit zeer waarschijnlijk het jaar waarin 
Rembrandts koperplaten van eigenaar verwisselden. Een belangrijke aanwijzing 
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225 Zie Schwartz, 1987, p. 288-291.
226 Gezien de grote schulden van Rembrandt, werd alles van waarde genoteerd. 
227 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 736-809.
228 Het gaat om de etsen ‘De grote kruisafname’ (Bartsch 81 uit 1633) en ‘St. Hieronymus in de donkere 
kamer’ (Bartsch 105 uit 1642) en drie niet nader te identificeren platen. Zie Van der Waals 2006, bijlage 2 
voor de afdruk van Bartsch 81 met het adres van Justus Danckerts. Hij heeft de plaat waarschijnlijk bij de 
boedelverkoop van zijn vader Dancker in 1667 in handen gekregen. Zijn vader moet het vanuit commercieel 
oogpunt, net als Clement de Jonghe, beter hebben gevonden om geen adressen in de platen van Rembrandt 
aan te brengen.
229 Het gaat om Bartsch 78 uit 1653 in de vijfde staat van de vijf. Het is niet duidelijk hoe Carelse aan deze 
plaat is gekomen.
230 Het gaat om Bartsch 286 uit 1635; voor de Lievens inspiratie bij Rembrandt zie: Hinterding, Luijten, 
Royalton-Kisch 2000, p. 149-151, nr. 27.
231 Zie Documenten, doc. 14.
232 Zie Hollstein vol. XVIII; vooral Danckerts en Savery gaven minstens twaalf kopieën uit.

daarvoor is de afwezigheid van koperplaten in de -vanwege insolventie- in 
1656 opgemaakte boedel van Rembrandts eigendommen.225 Een etsplaat 
vertegenwoordigde een behoorlijke waarde en indien Rembrandts etsplaten nog 
in zijn huis aanwezig zouden zijn geweest, dan waren ze zeker genoteerd.226

Koperplaten van Rembrandt
De laatste groep in de boedelinventaris van Clement de Jonghe van 1679 wordt 
gevormd door etsplaten van Rembrandt. Net als de andere platen in het fonds 
zijn deze geregistreerd met hun onderwerpen en in dit geval ook met -wat niet 
steeds het geval is- de naam van de auteur van de prent, hier genoemd als titel of 
hoofdje voor deze groep.227 
Uit de boedel van Dancker Danckerts uit 1667 blijkt dat ook hij -net als 
Clement- platen van Rembrandt in bezit had. Bij de ‘Groote kunstplaaten’ van 
de boedel van Danckerts komen we ‘t Kruys, een Jeronimus, Ana Statie en nog 
een Jeronimus, van Rembrandt self geest’ tegen.228 Ook de obscure uitgever 
Frans Carelse blijkt, gezien de aanwezigheid van zijn adres in de laatste staat van 
dit blad, over een plaat van Rembrandt te beschikken en wel de belangrijke en 
grote ets de ‘Drie Kruizen’.229 Carelse is actief tussen 1665 en 1683. Een ander 
adres, waar een Rembrandtplaat te vinden was, is dat van de Antwerpse uitgever 
Frans van de Wyngaerde, die ook met platen van Jan Lievens werkte en actief 
was in de jaren 1650-1660. Hij verwierf de plaat van één van de oriëntaalse 
koppen, ongetwijfeld een doelgericht stukje aankooppolitiek, aangezien hij 
ook alle tronies van Lievens uitgaf, waarop deze prenten van Rembrandt zijn 
gebaseerd.230 Uit dezelfde serie van Rembrandt duikt ook een plaat op bij Joost 
de Reyger, die na 1677 een eigen zaak begon. Hij had carriëre gemaakt in het 
bedrijf van Clement.231 Dat het etswerk van Rembrandt in zijn eigen dagen 
gewaardeerd werd, wordt bevestigd door de kopieën die bij Danckerts, Gerret 
van Schagen en Salomon Savery verschenen.232 Deze uitgevers waren allen 
gevestigd te Amsterdam.
Bij het bestuderen van de etsen van Rembrandt is in kwantitatief opzicht 
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233 Bepaalde etsen waren in de achttiende eeuw reeds zeldzaam. Daarvan zijn; ‘het schaatsertje’ en ‘het 
slapende hondje’ (Bartsch 156 en 158, beiden daterend rond 1640) goede voorbeelden. Van één plaat 
is bekend, dat Rembrandt die zelf al ver voor de insolventie had verkocht en wel aan het eind van 1637 
aan Samuel d Órta. Het gaat om, ‘Abraham verstoot Hagar en Ismaël’ van dat jaar (Bartsch 30), waarvan 
opvallend genoeg ook een aantal zeventiende-eeuwse kopieën is gemaakt. Zie hiervoor Orenstein-Van Slooten 
1982, p. 13 en De Groot 1976, p. 71-77.
234 Zie hiervoor De Hoop Scheffer & Boon 1971, p. 1-17 en Idem Jaarboek 1972, p. 127-131. Zie verder 
Hinterding 1993/94, nr 4, p. 253-315.
235 Roscam Abbing 1999, p. 81-87.

duidelijk een caesuur te zien tussen de productie vóór 1656 en na die datum. 
Het totale geëtste oeuvre bedraagt in dat jaar 281 stuks. Het bankroet en de 
aanloop daartoe is het moment, dat de koperplaten in roulatie konden komen. 
Er zijn in de Rembrandt-documenten van na 1656 geen sporen te vinden van 
een transactie betreffende etsplaten. In de jaren na het faillissement maakt 
Rembrandt nog slechts zeventien prenten. Hij lijkt in deze jaren ook geen 
beschikking meer te hebben gehad over een drukpers.
Om te kunnen vaststellen welke platen bij Clement terecht zijn gekomen, zou 
behalve van de boedelopgave van de volgende overwegingen kunnen worden 
uitgegaan. Niet in aanmerking zouden de etsen of etsplaten komen uit de 
jaren 1656-1665, aangezien deze prenten na het faillissement zijn gemaakt en 
dus niet gedwongen verkocht hoefden te worden. Los daarvan lijken de etsen 
van na 1656 niet overeen te komen met titels in de opgaaf van 1679 van de 
koperplaten in het bezit van De Jonghe. Van de groep van na 1656 bestaan 
overigens ook latere drukken. Hoe het ook zij, het is niet gedocumenteerd of 
Rembrandt (dan wel Hendrikje of Titus tot hun overlijden) deze platen tot zijn 
dood in bezit had.
Het tot 1656 geëtste werk van Rembrandt kan in twee groepen worden 
verdeeld. Allereerst is er een groep van ongeveer 133 prenten, waarvan 
Rembrandt met regelmaat zelf edities drukte. Daarnaast zijn er 148 etsen, die 
hij zelf reeds weinig afdrukte en waarvan de platen reeds voor de verkopingen 
en het faillissement niet meer voorhanden moeten zijn geweest. Waarschijnlijk 
heeft Rembrandt deze platen vernietigd of hergebruikt voor ander etswerk.233 
Latere drukken van Rembrandtetsen zijn meestal van platen uit de eerste 
groep. De platen in het bezit van Clement de Jonghe die konden worden 
geidentificeerd maken ook deel uit van die groep. 
In de boedel van Clement treffen we in 1679 in totaal 74 platen van Rembrandt 
aan.234 De Jonghe heeft vooral platen van prenten met kleinere maten. Dat 
suggereert mogelijk een bewuste keuze of is indicatief voor wat er wel en niet 
te halen was. De onderwerpen zijn een dwarsdoorsnede van het oeuvre van 
Rembrandt; zelfportretten, genreafbeeldingen, tronies en bijbelse thema’s. 
Opvallende afwezigen zijn de landschapsprenten. Er zijn slechts twee platen  
aan te wijzen met het landschap als los onderwerp, nr. 767 ‘Het stammetjen’ en  
‘den overtoom’, nr. 786.235 In bepaalde gevallen zijn de beschrijvingen van de  
afzonderlijke platen te summier, zoals een “conterf(eytsel) van Rembr.”, te weinig 
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236 Ik ben op veilingen de laatste jaren laat-zeventiende-eeuwse afdrukken tegengekomen van de landschappen 
Bartsch 225 en 226, 212, 233 en 234. Het bestaan daarvan was tot nu toe niet bekend, mede omdat de 
drukker zijn adres niet in de platen heeft gezet. De watermerken in deze drukken wijzen op edities rond 
1680/90. Deze herdrukken worden niet in Hinterding vermeld. Gezien de gevonden dateringen moet de 
uitgever werkzaam zijn geweest in de laatste kwart van de zeventiende eeuw. Hinterding 1993/1994, p. 262 
geeft aan dat er bij Claes Claesz. Visscher 29 platen aanwezig waren. Het kan goed zijn dat hij de genoemde 
edities verzorgd heeft. Hinterding 2006 vol. II p. 265, en vol. I, p. 114-118 vermeldt de latere editie van 
Bartsch 74, ‘De Honderdguldens prent’ van rond 1680. Zie ook Hollstein 1949-, vol. XVIII, p. 40.
237 Zie Hinterding 1993/1994, appendix 3.
238 Soms werden koperplaten versneden. Zo duikt van de bij Clement hooggewaardeerde set platen van 
Michiel Mousyn naar Gerbrand van den Eeckhout in 1715 één plaat, verkleind en verknipt op als titelprent 
voor een serie gezichten rond Utrecht door de uitgever J. Kanneman. Ik heb hiervan een exemplaar 
aangetroffen in een particuliere collectie. Zie voor de serie hierboven p. 47, noot 152. 

specifiek om deze plaat aan één van de bekende etsen met dit onderwerp te 
kunnen relateren.
Wellicht is er sprake geweest van samenwerking van een aantal uitgevers 
die via een gezamenlijke aankoop bij Rembrandt elk een stuk van de buit 
kregen. Die aankoop zou dan in 1655-1656 moeten hebben plaatsgevonden. 
Dat was immers de periode, dat Rembrandt in bovengenoemde Herberg 
‘De Keyserskroon’ verkopingen hield om zijn faillissement af te wenden. 
Een dergelijke gezamenlijke aankoop zijn we eerder tegengekomen bij de 
‘Caelaturae’ platen van de Reynst-collectie. Een motief kan kostenbesparing 
zijn geweest. Er is ook nog de mogelijkheid, dat Clement de Jonghe niet van 
Rembrandt maar via derden aan platen is gekomen. Zo zou hij het ‘Latombisch 
plaetjen’ (nr. 736) ook van de kunsthandelaar Pieter de la Tombe betrokken 
kunnen hebben. 
Van de ongeveer 59 resterende platen van de groep van 133 die rond 1656 
van eigenaar verwisselde en niet in handen van De Jonghe kwamen, kunnen 
er nog enkele aangewezen worden, die in de vorm van afdrukken uit het 
laatste kwart van de zeventiende eeuw opduiken.236 Een vermelding van zes 
niet nader gespecificeerde Rembrandtplaten in de boedel van Carel Allard in 
1708 is in dit opzicht interessant, evenals de 29 platen in het fonds van Claes 
Claesz. Visscher rond 1682. Helaas wordt niet gespecificeerd om welke platen 
het gaat. Pieter de Haan brengt in 1767 weer een groep platen bij elkaar. Het 
gaat om vierenzeventig stuks.237 46 platen van deze groep zijn aan te wijzen 
in de boedelopgave van Clement in 1679. Blijkbaar zijn na het uiteenvallen 
van het fonds diens etsplaten van Rembrandt deels verstrooid geraakt en is 
een ander deel bij elkaar gebleven.238 Tegelijkertijd zijn dus ook andere platen 
van Rembrandt, die niet bij De Jonghe in bezit waren maar wel behoren tot 
de groep van vóór 1656 reeds in het laatste kwart van de zeventiende eeuw 
definitief uit roulatie geraakt. Blijkbaar was de waardering in deze periode voor 
het werk van Rembrandt niet altijd even groot.

Omvang van De Jonghe’s platenbestand
In vergelijking met boedels van andere uitgevers heeft het fonds van Clement 
met zijn 3223 koperplaten een behoorlijke omvang. In 1662 telt het 
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239 Voorbeelden daarvan zijn te vinden in document 12 onder nrs. 33, 279, 342 en 343. Dit materiaal moet in 
1652 verkocht zijn. In dat jaar overlijdt C.I. Visscher. Verder heb ik in een particuliere collectie een afdruk van 
een gravure van Meyndert Jelissen naar Avercamp aangetroffen uit 1613, in een onbekende tweede staat met 
het adres van A. Colom en de datum 1652. Dit jaar is aldus aan te wijzen als een moment van of terminus 
ante voor verspreiding van een aantal platen die het eigendom van Visscher waren.
240 Zie voor Peter Stent, Globe 1985.
241 Dit was overigens een Europees fenomeen. Van de etsen van Rembrandt verschenen rond 1632/33 al kopieën 
in Parijs. Omgekeerd werden in Nederland de prenten van Jacques Callot (1590-1630) door meerdere uitgevers 
in kopie op de markt gebracht. Bij Clement komen in document 12 onder nrs. 390, 391, 392, 393, 398, 399 
en 407 reeksen naar de populaire prenten van Callot voor. Rembrandt had ook Callot is zijn prentcollectie. 
Ook bij de prenten, die omschreven zijn als ‘Lucas van Leiden’, is sprake van niet eigenhandige platen.
242 Zie Documenten, doc. 16, de afgifte van de opbrengst door de veilingmeester J. Block.
243 Zie noot 198.

platenbestand van Rombout van der Hoeie slechts 89 nummers. De huidige 
algemene frequentie waarmee prenten geproduceerd door de Visschers nog 
steeds voorkomen tonen aan dat het bezit aan platen bij de familie Visscher 
daarentegen veel groter moet zijn geweest dan dat van Clement de Jonghe. Zij 
waren dan ook al vanaf 1607 bezig met de vorming van het fonds. De familie 
verkocht ook wel platen gedurende de zeventiende eeuw; een aantal ervan werd 
overgenomen door De Jonghe.239 
De Londense uitgever Peter Stent (1642-1665) had 406 platen op voorraad. 
Overigens bouwde Stent net als Clement, door plaatacquisitie zijn fonds op. 
Een opvallend verschil tussen hem en De Jonghe is het grote aantal bij hem 
aanwezige kopieën naar andere meesters. Een reden hiervoor zal zijn geweest, 
dat Stent natuurlijk minder gemakkelijk in contact kon treden met de grafici 
op het continent voor de aankoop van koperplaten.240 In plaats daarvan liet hij 
goedlopende prenten kopiëren241. Op grond van zijn aanzienlijke platenbezit 
kan Clement de Jonghe dus geplaatst worden onder de grote uitgevers, met 
een groot fonds. Gezien de opvallende hoeveelheid vrije of kunst- grafiek, 
was zijn fonds zeer specifiek van inhoud. Het is in dit opzicht jammer dat 
van de uitgever Frederik de Wit geen fondsopgaaf overgebleven is. Zijn fonds 
moet sterk vergelijkbaar zijn geweest met dat van De Jonghe. De uiteindelijke 
verkoop van het fonds van De Jonghe op 15 februari 1679 bracht een bedrag op 
van 2500 gulden.242 

Herkomst van de platen 
Hoe groter het fonds, hoe groter en belangrijker de uitgever. Oudere 
vakgenoten zoals Hieronymus Cock (1510-1570) en Claes Jansz. Visscher 
(1587-1652) zijn hier goede voorbeelden. Vooral de Visscher-familie heeft bijna 
onafgebroken vanaf voor 1610 tot in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw 
gewerkt aan het uitbreiden en opfrissen van het platenbestand.243 Echter wat de 
Visschers rond de zestig à zeventig jaar kostte, deed Clement in vijftien jaar. 
Clement de Jonghe moet veel tijd en geld gestoken hebben in het vergroten 
van zijn fonds en winkelvoorraad. Naast de acquisitie van nieuw plaatwerk, 
kocht hij ook veel oudere platen van grafici. Hij kocht platen in alle belangrijke 
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244 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 29-30.
245 Idem, nr. 229. De eerste reguliere editie is die met het adres van Clement de Jonghe en niet dat van 
Danckerts.
246 Bredius 1916, p. 536-540, dit is de eerste gedrukte weergave van het stuk.
247 Zie Documenten, doc. 12, onder herkomst plaat.
248 Van der Waals 2006, dit is een nieuwe integrale weergave van het stuk van Rombout van der Hoeie.
249 Zie noot 208.
250 Zie Documenten, doc. 12.
251 Idem, doc. 16.

verkopingen. Daarbij deed hij duidelijk zijn best om ‘bestsellers’ te kopen. Zo 
kocht hij uit de boedel van Cornelis Danckerts in 1663 en in de veiling van 
de winkel van Dancker Danckerts in 1667 onder andere de platen van Reinier 
Nooms Zeeman, maar ook de platen en blokken voor het Bouwtractaat van 
Scamozzi ,244 topografie en maniëristische bladen. Van Nooms had hij toen al 
een tijd de platen van de Scheepsbataillen in huis.245 Ook van Berchem had 
hij een aantal bekende series. Andere fondsen waaruit hij aantoonbaar platen 
kocht waren die van Claes Jansz. Visscher (1652) en Rombout van der Hoeie 
(1662). De mogelijkheid tot aankoop liep vaak gelijk op met het overlijden 
of faillissement van een collega. Ook het overlijden van een kunstenaar bood 
gelegenheid tot verwerving van platen.
Helaas blijven de prijzen van de platen ten tijde van Clement zelf onbekend. 
In de boedelopgave van 1679 zijn geen prijzen geannoteerd. Wel zijn van een 
aantal platen die hij elders gekocht heeft de prijzen ten tijde van die verkoop 
genoteerd. Daarvan kennen we één voorbeeld, namelijk de gedwongen verkoop 
van de platen van Rombout van den Hoeie in 1662.246 Uit het fonds van Van 
der Hoeie koopt Clement aantoonbaar 76 platen die qua onderwerp variëren 
van topografie tot vrije kunst.247 Misschien heeft hij nog meer verworven, 
maar materiaal dat nu niet meer te identificeren is, kan in de optelsom niet 
meegenomen worden. De prijzen, die hij betaalt, schommelen tussen vier 
gulden en tien stuivers tot 192 gulden voor een serie platen met paardrijdende 
staatshoofden. Op basis van de platen van Van der Hoeie die aan te wijzen zijn 
in de boedel van 1679 komt men bij optelling op een door Clement besteed 
totaal bedrag van 260 gulden uit.248 Voor ons, nu, artistiek minder interessant, 
maar voor de winkel van Clement waarschijnlijk commercieel belangrijk. Van 
de op zijn minst 211 platen, die hij in de boedelverkoop van Danckerts kocht 
zal de aankoopprijs nog wel hoger gelegen hebben, want daar zaten nogal wat 
gewilde platen bij.249

De waarde maakte een plaat ook tot een goed onderpand voor leningen. Zoals 
eerder vermeld, blijkt Clement in de boedelopgave van 1679 bij de baten en 
lasten ook een aantal platen voor een bedrag van honderdvijftig gulden bij de 
Bank van Lening verpand te hebben.250 Uit de definitieve afrekening van 1680 
blijkt dat het bedrag op 16 februari 1679 is afgelost om de platen weer in de 
boedel te krijgen.251 In de boedelopgave van 1679 zijn bij de ‘Historien’ twaalf 
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252 Idem, doc. 12, nr. 20; van deze kaart is geen afdruk bekend met het adres van Clement de Jonghe. Hij 
is echter wel bekend met het adres van Frederik de Wit. De editie werd tot nu toe 1650 gedateerd. De 
platen zaten echter in de boedel van De Jonghe in 1679. Edities van De Wit moeten dus na deze datum zijn 
ontstaan. Voor een voorbeeld van deze kaart zie: ‘Catalogue of 250 rare and important printed books and 
manuscripts’, Asher & Forum antiquariaat, 2002, nr. 159.
253 Zie Documenten, doc. 12, nrs 228, 230, 231, 300 en nrs. 302-305.
254 Idem, nr. 417.
255 Zie noot 205 en Documenten, doc. 12, nr. 638.
256 Idem, doc. 11.
257 Kleerkoper & Van Stockum, 1914-1916, p. 5.

platen doorgestreept. Zou het hier gaan om de beleende platen? Helaas is net 
als bij het St. Lucasgilde het oud archief van de Bank van Lening niet bewaard 
gebleven. Het is daarom niet mogelijk om na te gaan wat het onderpand 
inhield. De ‘lommerd’ hield om de zoveel tijd verkopingen van verpand 
materiaal. (afb. 18) Eventuele aankopen aldaar door Clement van platen of 
‘winckelgoet’ zijn niet gedocumenteerd. Het is natuurlijk goed mogelijk, dat hij 
er wel degelijk koperplaten, losse prenten en boeken kocht. 

Drukkers die uit de boedel van Clement de Jonghe platen kochten
Van een aantal platen is te achterhalen, wie vanaf 1679 de volgende eigenaar 
werd.
Een belangrijke koper in de veiling van de winkelinventaris, gehouden op 15 
februari 1679, moet Frederik de Wit zijn geweest. In veel prenten wordt het 
uitgeversadres van Clement de Jonge vervangen door dat van De Wit.251 Een 
goed voorbeeld zijn de platen van de series etsen van Reinier Nooms Zeeman, 
evenals prenten van Paulus Potter en Nicolaes Berchem.253 Ook de boedel van 
Clements schoonzoon Jochem Bormeester bevat een aantal platen van Clement. 
Van de kleine prentjes met de paardjes van Jan van Aken bestaan afdrukken met 
het adres van Bormeester. 254 Ook een grote satirische prent naar Adriaen van 
der Venne komt in zijn winkel terecht.255 Ook Clement’s medewerker, de later 
zelfstandige uitgever Joost de Reyger, had een Rembrandtplaat die ook uit de 
boedel van De Jonghe afkomstig kan zijn geweest.256 
Een latere boedel was die van de firma van Carel Allard geïnventariseerd in 1708 
naar aanleiding van diens insolventieverklaring. Hij bezat toen 664 platen.257 
Ook hier zijn platen aan te wijzen, die uit het bezit van De Jonghe stammen. 
In feite gebeurde met het fonds van Clement hetzelfde als met de fondsen waar 
hij zelf uit kocht: een uitgever verzamelde gedurende zijn loopbaan op meer of 
minder actieve wijze koperplaten uit fondsen van collega’s. Bij overlijden zonder 
direkte opvolging of bij faillissement, werd vervolgens door uitgevers en prent- 
en boekhandelaren gekocht. Aantoonbare kleinere kopers van platen en prenten 
uit De Jonghe’s bezit waren Hendrik Visjager, Jacobus Robijn, Frans Carelse 
en Gerard Valck. De groep kopers zal zeker groter geweest zijn, maar aangezien 
slechts in een aantal platen een nieuw uitgeversadres werd aangebracht, is voor 
niet meer dan een deel vast te stellen wie wat kocht.
 



64

18 Aanplakbiljet van de Bank van Leening, 1675-1700, particuliere collectie.
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258 Zie Blum 1924, p. 30, nrs. 403-421, de eerste editie, in het Frans, kwam uit in 1645.
259 Zie over hem: Hollstein 1949-, Vol. IX, p. 76-48.
260 Zie Kleerkoper & Van Stockum, 1914-1916, p. 5.
261 De prent is samen met die van de kunstwinkel vele malen als illustratie gebruikt. Zie voor een goede 
afbeelding en beschrijving van beide prenten: Welsh Reed 1998, p. 56-57.

Praktijk van de drukkerij
Het afdrukken van koperplaten gebeurde in de zeventiende eeuw met een 
drukpers, die werd bediend door een aantal gespecialiseerde medewerkers. De 
pers was een diepdrukpers: de koperplaat werd geïnkt en met een vel papier en 
een vel vilt tussen twee aangedraaide houten rollen doorgedraaid. 
Een buitengewoon belangrijk document voor een goed inzicht in de dagelijkse 
praktijk van het plaatdrukken is het geïllustreerde etstractaat van de Franse etser 
Abraham Bosse (1602-1676).258 Dit werk verscheen in 1662 in een Nederlandse 
vertaling bij de Amsterdamse uitgever Jacob van Meurs onder de titel ‘Maniere 
hoe men met sterck water int kooper graveren of etsen zal’. Hoewel de 
titelpagina Bosse als schrijver noemt, is het stuk naar het Nederlands vertaald 
door iemand die duidelijk vertrouwd is met de materie. Zijn initialen zijn P.H. 
en achterin in het tractaat meldt hij Pieter Nolpe als zijn leermeester. Het zou 
kunnen gaan om de etser Pieter Hollstein II (ca. 1614-1683).259 Het boekje 
is in ieder geval een buitengewoon praktische handleiding voor het etsen en 
plaatdrukken en geeft een duidelijk beeld van de dagelijkse gang van zaken in 
een prentdrukkerij. Aan de hand hiervan kan thuis zonder al teveel moeite met 
normale middelen een ets worden gemaakt; in een professionele uitgeverij zal, 
op veel grotere schaal, op dezelfde manier gewerkt zijn. Het geheel straalt een 
typisch praktische manier van werken uit.
De drukpers is voor een drukker essentieel, daarom is het ontbreken van 
Clements pers in zijn boedelinventaris van 1679 opvallend. Misschien hadden 
de erven het apparaat reeds aan de zaak onttrokken. Hoe groot de waarde 
was, is te zien in de boedelinventarisatie van de uitgever Carel Allard wegens 
insolventie opgemaakt in 1708. Daarin treffen we een “druckpars en toebehoren 
en oliketel en lepel” aan met de clausule dat “de verkooper zoo lange goed vind 
mede daarvan zijn gebruijk heeft”. Het geheel is op 44 gulden getaxeerd. Men 
achtte het dus noodzakelijk dat Allard de kans kreeg op zijn pers prenten te 
drukken om zo de schulden te voldoen.260 
Een losse prent van Abraham Bosse laat een atelier zien waar in diepdruk wordt 
gedrukt.261 Het drukken geschiedde meestal met meerdere personen, waarbij 
een ieder een specifieke taak had. Er is een persoon voor het draaien aan de pers, 
er is iemand die inkt aanbrengt op de plaat en iemand die de platen afslaat, dat 
wil zeggen de overtollige inkt van het plaatoppervlak verwijdert. Verder valt 
op dat er meerdere platen tegelijk gedrukt worden. Er werd dus zo efficient 
mogelijk gewerkt om de druksnelheid te vergroten. 
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262 Uit eigen onderzoek en waarneming is gebleken dat het verschijnsel absorptie van inkt door papier eigenlijk 
geen rol speelt. Door de korte intense druk verliest de inkt tijdelijk zijn interne cohesie en hecht zich daarbij 
aan alles wat men daarmee in contact brengt. Het gebruik van perkament of een textiele drager is ook zeer 
goed mogelijk. Zelfs een proef op aluminiumfolie leverde een uitstekende afdruk op.
262 Dit is o.a. goed te zien op de prent van A. Bosse van het plaatdrukatelier uit 1645.
264 Ik heb bij het bekijken van produkten uit het atelier van Clement de Jonghe dit verschijnsel aangetroffen 
bij de goedkopere portretten. Zie Documenten, doc. 12, nrs. 663-666. Voorbeelden bevinden zich onder 
andere in het Prentenkabinet in Leiden. Bij testen, die ik in mijn atelier uitgevoerd heb met het draaien van 
edities, bleek het ‘offset’ verschijnsel alleen op te treden als de afdrukken direkt van de pers nat op elkaar 
gelegd werden. Gezien de grote produktie is het niet meer dan logisch, dat men niet alles aan droogkoorden 
ophing. Er was vermoedelijk geen ruimte voor.
265 Bij vergelijkend onderzoek blijken de reguliere en professionele afdrukken zelden tot nooit smet te hebben 
van vieze drukinktvingers. Dat het ook anders kan, blijkt uit een aantal afdrukken van etsen van Moses van 
Uyttenbroeck (ca. 1590-ca. 1647). De platen van deze Haagse etser kwamen op een niet al te nette wijze 
in handen van zijn zoon. Deze drukte van de platen een eigen editie. Blijkbaar drukte hij zelf; in het Leids 
Prentenkabinet trof ik onafgesneden drukken aan van zijn hand waarbij vele vingerafdrukken en in één geval 
zelfs een hele handafdruk aanwezig waren. Het lijkt erop, dat hij het hele proces van inkten en afdrukken zelf 
moest uitvoeren. Zie voor een beschrijving Hollstein 1949-, vol. LV.

Het drukken op de diepdrukpers vond plaats nadat de plaat geïnkt was. Het 
principe van de pers is vrij simpel. In een staand raam zitten twee (houten) 
rollen op spanning tegen elkaar. Eén van de rollen wordt aangedreven door 
een wiel met uitstekende spaken. Aldus draait de drukker een plaat met een vel 
papier en daarop een vel vilt of zoals Bosse voorschrijft een ‘wollen lap’ door de 
pers. (afb. 19) Door de intense druk op het punt waar de plaat maximaal op 
spanning is, komt de inkt uit de groeven en hecht aan de drager.262 Het vel vilt 
zorgt mede voor een gelijkmatige loop in de pers en voorkomt schade aan het 
papier. Overigens treedt bij te grote druk het verschijnsel van ‘drukkersvouw’ 
of ‘printers’ crease’ op. Hierbij stroopt het papier op en kan na het drukken 
een witte onbedrukte streep zichtbaar zijn in de afdruk. Dit verschijnsel komt 
voor bij slordige drukkers en goedkoper drukwerk en is niet aangetroffen in bij 
Clement gedrukte prenten.
Bij de houten bovenrol doet zich hetzelfde probleem voor als bij een wasmangel. 
Na veelvuldig gebruik ontstaat in het midden een uitholling. Dit is natuurlijk 
niet goed voor de kwaliteit van de afdrukken. Dat houdt in dat een regelmatige 
vervanging van de bovenrol noodzakelijk is. 
De gemaakte afdruk dient vervolgens te drogen te worden gehangen aan 
een droogkoord.263 Er worden echter regelmatig sporen van ‘offset’ aan de 
achterzijde van prenten aangetroffen. Dit kan alleen gebeuren, indien de verse, 
natte afdrukken direkt op elkaar worden gelegd. Dit verschijnsel is ook op 
afdrukken van Clement de Jonghe aangetroffen.264 Men nam het in deze fase 
van het drukproces dus niet altijd even nauw met de regels.265 

Grafische bewerkingen
Bij Clement de Jonghe zal meer gedrukt dan geëtst en gegraveerd zijn. Maar 
etsen en graveren gebeurde er wel. Van Clements eigen hand is een aantal etsen 
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19 Cornelis Galle (1576-1650), gravure, uit ‘Af-beeldinghe van déeerste eeuwe der Societeit 
Jesu......inde Plantiinsche druckeriie’, 1640.
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266 Voor een opgave van zijn etswerk zie Hollstein Vol. IX, p. 221 en in Von Wurzbach vol. 1, a.v.. De prenten 
zijn voorzover identificeerbaar in document 12 aangegeven onder nrs. 169 en 170. 
267 Zie Documenten, doc. 12, nr. 27.
268 Idem, nr. 306.
269 Dit is geen uniek verschijnsel. Verschillende platen werden onafhankelijk van de kunstenaar bewerkt. Een 
voorbeeld zijn de twee landschappen van Adriaen Verboom, waar in de tweede staat een strak gelinieerde lucht 
is aangebracht. Zie Hollstein, Vol. XXXV, nrs. 1-2.
270 Zie Globe 1985, p. 61 nr. 103.
271 De prentkunst in Engeland is in de zeventiende eeuw nog een jonge industrie en sterk in ontwikkeling. 
Er is echter fraai werk van Francis Barlow, Wenzel Hollar, Francis Place en William Faithorne. Zie hiervoor 
Godfrey 1978, p. 19-30.
272 Bij afdrukken van etsen van Esaias van de Velde komen afdrukken voor die gedrukt zijn op zwaar 
kardoespapier uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Van het ‘Vierkante landschap met bomen’, 
Hollstein 16 wordt in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam zelfs een druk bewaard, die ‘á la poupéé’ in 
kleur gedrukt is rond 1700. Het is mogelijk, dat dit bij Pieter Schenck is gebeurd. Hij had platen van Esaias 
en drukte in kleur in deze periode. In geen van deze gevallen is een adres in de plaat gegraveerd!
273 Zie Hinterding 1993-94, p. 262-263.
274 Zie Documenten, doc. 12, nr. 349.

bekend en verder werden veel platen voorzien van zijn uitgeversadres.266 Ook 
waren er niet voltooide platen op voorraad waaraan nog werd gewerkt in de 
drukkerij.267 
Een ander interessant gegeven van deze aard is te zien bij de etsen van Dirk 
Stoop.268 De eerste én tweede staat van zijn etsen verschijnen bij Clement de 
Jonghe. Blijkbaar waren de platen voor zijn gevoel niet af en heeft hij in de 
platen in de tweede staat een lucht aangebracht of laten aanbrengen.269 Het echt 
radikaal veranderen van koperplaten, zoals bijvoorbeeld Peter Stent in deze tijd 
doet in Londen270, is in ieder geval bij De Jonghe nooit nodig geweest. Er waren 
in de Nederlanden teveel goede platen en grafici voorhanden. De grafische 
industrie in Engeland stond daarentegen nog in de kinderschoenen.271

Niet alle oude platen werden van een nieuw adres voorzien. Dat was een 
bewuste strategie. Evenals de Jonghe gaf ook Frederik de Wit oudere grafiek 
uit zonder zijn adres in de plaat te zetten.272 Zo werden de door de De 
Jonghe verworven etsplaten van Rembrandt niet van diens adres voorzien.273 
Vermoedelijk achtte men het vanuit economisch oogpunt niet altijd handig 
een nieuw eigen adres te plaatsen en bepaalde de markt het plaatsen van een 
adres; als platen twee of meerdere malen van eigenaar verwisselden, verminderde 
mogelijk hun waarde en populariteit. Indien deze devaluatie reeds had plaats 
gevonden was het voor de nieuwe eigenaar van een oudere plaat geen probleem 
meer om zijn eigen adres in de plaat te zetten. Dit zou de chronologische 
lacune verklaren, die soms aanwezig is tussen adressen op een plaat. Tussen 
twee op de plaat vermelde uitgevers zit soms een tijdverschil van wel 75 jaar. In 
bepaalde gevallen is een plaat in die tussentijd al vier of vijf keer van eigenaar 
gewisseld en constant afgedrukt. Een voorbeeld is de bovengenoemde serie van 
Jacob Matham met illustraties voor het boek van Daniel Heinsius uit 1618.274 
Clement de Jonghe voegde zijn adres pas bijna een halve eeuw na het eerste 
verschijnen aan de serie toe. (afb. 17)
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275 Zie Heijbroek & Schapelhouman 1989, p. 90, waar de tekenaar Philips Tideman, van Jochem Bormeester 
in 1696 de opdracht krijgt om een cartouche te ontwerpen voor een kaart van Azië.
276 Bij onderzoek naar de verschillende edities van bijvoorbeeld de kaart van Zeeland van Ortelius was 
een opeenvolging van twaalf staten of plaatveranderingen vast te stellen. Deze veranderingen waren deels 
topografisch en deels naar aanleiding van plaatslijtage. Sommige veranderingen zijn goed te volgen in de 
weergave van de golven en de fabeldieren van de cartouche. Zie Blonk 2007.
277 Van der Stock 1996, p. 396, appendix 3, doc. 52.
278 Zie voor contractdruk: Van Eeghen 1978, Vol. III, p. 58 en vol. Va, p. 41-48.

In nieuwe platen graveerde de uitgever meestal wel zijn adres. Bij de edities van 
Clement de Jonghe komen we verschillende spellingen van zijn naam tegen. 
Deze variëren van Clemendt de Jonghe, Clement , Clemens, Cleme-t en zelfs 
Clement le Jeune. Ook is de kwaliteit van het graveerwerk van de letters van 
het adres niet uniform. Alleen al hieruit blijkt de aanwezigheid of het inzetten 
van meerdere graveurs. Het is niet vast te stellen of dit in de winkel gebeurde 
of dat het werk werd uitbesteed. Het is echter aannemelijk dat kleine grafische 
bewerkingen aan de plaat ter plekke werden uitgevoerd. Clement de Jonghe zal, 
gezien zijn eigen vaardigheden op dit gebied, er ook wel eens de hand in hebben 
gehad.
Voor het graveren van cartouches op platen van landkaarten werd voor het 
getekend ontwerp soms de hulp ingeroepen van een kunstenaar.275

Van het opsnijden of bewerken van platen om weggesleten plekken op te 
halen, zoals dat bij Ortelius gebeurde, zijn bij Clement de Jonghe niet direkt 
voorbeelden aan te wijzen.276 Bij recente platen in zijn fonds zal het ook over het 
algemeen niet nodig geweest zijn, maar oudere bladen zullen zeker last hebben 
gehad van slijtageproblemen. Dit moet over het algemeen een bekend probleem 
geweest zijn voor prentuitgevers. De prijzen van prenten waren laag en de 
oplages dus hoog. Een Antwerpse vermelding uit 1580 maakt duidelijk, dat de 
investering van het kopen van een koperplaat met driehonderd drukken was 
terugverdiend. Alles wat volgde was winst.277

Behalve een diepdrukpers, lijkt het bedrijf van De Jonghe ook een 
hoogdrukpers nodig te hebben gehad. Bij de bouwboeken van Scamozzi en 
Vingboons worden houtblokken genoemd en voor de uitgave van de atlassen 
moesten titelbladen en tekst in hoogdruk verzorgd worden. Ook de “cieraden” 
bij de grote wandkaarten bevatten hoogdruktekst. Omdat de inventarislijst 
van 1679 geen boekdrukpers en zetsel vermeldt, is het verre van zeker dat 
Clement daar ooit zelf over heeft beschikt. Het is bekend dat sommige drukkers 
boekdruk uitbesteedden.278

Inkt
Een ander onmisbaar element in de drukkerij is de drukinkt. Voor het maken 
hiervan hanteerde men in de zeventiende eeuw een vast recept. Het tractaat 
van Bosse geeft hiervoor de volgende instructie: voor het maken dient men 
lijnolie te koken om die dik en stroperig te krijgen. Letterlijk schrijft hij: ‘tot 
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279 Bosse 1662, p.103-104 cap. XII. Zie ook Depauw & Luijten 1999, p. 26-39.
280 Van Eeghen 1978, deel IV, p. 275.
281 Idem, p. 275.
282 Deze essentiële hulpstukken in een drukkerij waren al vanaf de zestiende eeuw aanwezig. Zie hiervoor 
bijvoorbeeld: Pagani 2008, p. 21 tweede kolom met de vermelding op 17 september 1583 in Rome : ‘Una 
pignatta de Rame da abrusciare olio’.
283 Bosse 1662, p. 106, cap. XIII.
284 Zie Bosse 1662, p. 102 cap. X. Hij noemt hier zwart, dat “vervalst en hart en wreedt” is voor de plaat.
285 Zie Aerts 1986, nr. 670217.4.
286 Zie voor een afbeelding de voorstelling van de prentkunst met een atelier waar prenten worden 
geproduceerd van Philip Galle naar Stradanus uit de serie ‘Nova Reperta’. New Hollstein, ‘Ph. Galle’, vol. 1, 
p. 60.

datse dick en kleverich wort en als siroop is’.279 Een heikel punt bij het stoken 
van lijnolie is de overlast van stank en rook. Bosse schrijft namelijk voor dat de 
dampende olie aangestoken dient te worden. Een interessant gegeven hierbij is 
dat de stad Amsterdam rond 1640 de overlast van het oliestoken aanpakte en 
de fabricage ervan bij decreet op 7 augustus 1642 verwees naar een terrein op 
het eilandje bij de eerste zaagmolen buiten de Haarlemmerpoort.280 In 1687 
moest men wederom ingrijpen en werd het oliestoken naar de Zeedijk buiten 
de Muiderpoort verwezen. In de achttiende eeuw moest men zelfs nog verder 
buiten de stad gaan werken.281 De uitgevaardigde decreten duiden op een 
enorme productie van drukwerk en hiermee gepaard gaande vraag naar inkt in 
Amsterdam. Het verbruik van lijnolie en zwartsel moet navenant groot geweest 
zijn.
Voor het koken van lijnolie diende de drukkerij een ketel en een ijzeren lepel te 
hebben. Deze treffen we dan ook aan in de boedel van C. Allard.282 Opvallend 
is wederom het ontbreken van deze attributen in de boedelopgave van Clement 
de Jonghe uit 1679.
De geprepareerde olie diende na het koken gewreven te worden met zwart, 
het zogenaamde ‘Frankforter Zwart’ dat gemaakt was van het bezinksel van 
wijnvaten.283 Ook toen was niet alles goud wat er blonk. Bosse waarschuwt 
voor slecht substituut zwart, dat krassen in de plaat achterliet.284 Waarschijnlijk 
is dit roet uit de schoorsteen geweest, met kalkdeeltjes. De olie en het zwartsel 
dienden vervolgens langdurig met elkaar gemengd en gewreven te worden tot 
een totale verzadiging van olie en inkt optreedt. Bosse meldt ten overvloede 
nog dat voor versleten en tere platen zoals mezzotint, dunnere inkt dient te 
worden gebruikt. De inkt was sowieso al niet erg dik. Het onderscheid tussen 
boekdruk- en plaatdrukinkt was ook niet duidelijk afgebakend. Men maakte 
slechts een onderscheid tussen ‘weeke en harde’ drukinkt, zoals blijkt uit een 
advertentie van de Haarlemsche drukker Isaac Wesebuch die in 1670 beide 
soorten aanbiedt voor respectievelijk 10 stuivers en 9 stuivers per pond.285 Als 
er al sprake is van technische verschillen, dan zitten die in het papiergebruik. 
Hieraan wordt in het hoofdstuk over papier verder aandacht besteed. 
Het wrijven van de inkt was een arbeidsintensieve klus.286 Het was een 
tijdrovend en een secuur werkje. Als de olie niet goed aan het zwartsel is 
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287 Ik heb een prent gezien, die rond 1600 in Rome vervaardigd is, waarbij de olie dermate slecht met het 
zwart gemengd was, dat het zwart als losse deeltjes op het papier lag en met de hand weg te vegen was. Zie 
voor een vermelding van een drukker van dit soort wegwerpdrukwerk: Van Eeghen 1978, vol. VI p. 47.
288 Zie Documenten, doc. 12 ‘winckelgoet’: de afdrukken onder nr. 3 en 15 corresponderen met de 
koperplaten onder nr. 20 uit de inventaris van koperplaten.
289 Idem, sectie ‘winckelgoet’: nr. 193. 
290 Idem, sectie ‘winckelgoet’: nr. 12. Voor Van Schagen, zie Waller 1938, p. 485.
291 Idem, sectie ‘winckelgoet’: nr. 11.
292 Idem, sectie ‘winckelgoet’: nr. 39.
293 Idem, sectie ‘winckelgoet’: nr. 35. 

gehecht, heeft hij de neiging om in het omliggende papier van de afdruk 
uit te wasemen: dit heet ‘bloeden’. Het is een verschijnsel dat bijvoorbeeld 
aangetroffen wordt bij goedkoop massadrukwerk, zoals centsprenten, en 
wegwerpdrukwerk, zoals aanplakbiljetten en tabakswikkels.287 Na het afdrukken 
kon nog gekozen worden voor het inkleuren of ‘afsetten’ van een prent. Zoals 
we in hoofdstuk 1 zagen was De Jonghe zelf in Amsterdam met dit werk zijn 
loopbaan begonnen en in zijn boedelopgave worden ook ‘gecoleurde’ prenten 
vermeld. Het kleuren verhoogde de prijs.

De verkoop en de winkel
We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we weten wat De Jonghe in 
zijn winkel verkocht. Ook voor dat gedeelte van de boedel is de opgave van 
1679 een fundamentele bron. Daaronder waren natuurlijk de afdrukken van 
zijn eigen koperplaten. Bij het analyseren van de winkelvoorraad is dan ook 
duidelijk te zien, dat de aangeboden koopwaar grotendeels synchroon loopt met 
het platenfonds. Vooral de grote formaten zijn te koppelen aan platen in het 
platenbestand. 288

In de op p. 22 van het document van 1679 beginnende sectie ‘Winckelgoet 
bestaande uit drucken op papier, caerten op doeck geplackt’ treffen we 
hoofdzakelijk grote wandkaarten en een paar christelijke prenten van het 
grootste formaat aan. Bij sommige kaarten staat vermeld dat ze ‘witt’ zijn, wat 
aangeeft dat de rest in kleur is afgezet. Verder suggereert de vermelding ‘op doek 
geplakt’ dat het hangende kaarten zijn. De boedelopgave toont dat daarnaast 
exemplaren van hoogstwaarschijnlijk dezelfde kaarten als de hangende, in 
gedrukte toestand, maar nog niet opgezet en gekleurd, klaar lagen voor 
definitieve bewerking.289

Een ander interessant fenomeen, dat in de beschrijving van het ‘winckelgoet’ 
naar voren komt, is de aanwezigheid van materiaal uitgegeven door 
concurrenten. We treffen een kaart aan van het Roomse Rijk door de relatief 
onbekende uitgever Gerret (of Gerbrand) van Schagen, die vanaf 1657 in de 
Kalverstraat actief is.290 Verder is er een kaart van Germania gepubliceerd door 
Visscher.291 Danckerts is een andere buurman en concurrent, die met prenten 
bij De Jonghe vertegenwoordigd is. Van hem is een kaart van Oost-Indië 
aanwezig.292 Van Carel Allard, die in 1679 slechts sinds kort actief is, is er een 
kaart van het Roomse Rijk.293  Het is te verwachten dat genoemde concurrenten 
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294 Zie voor een beschrijving van deze serie: De Vesme 1906, nrs. 1015-1026; de prenten worden omschreven 
als zeer goede kopieën van de cartouche reeksen.
295 Het gaat om de twee series met cartouches, Hollstein 1949-, vol IX, nrs 8-19. Dit werk werd door Lutma 
zelf verkocht.
296 Zie Documenten, doc. 12, nr. 226.
297 Idem, nrs. 253, 192 en 193.
298 Het opnemen in een boek door een uitgever van prenten geproduceerd door een andere uitgever heb ik 
vaker aangetroffen. In een particuliere collectie bevindt zich een exemplaar van het ‘Steedenboeck’ van Blaeu 
in de editie van 1663. Dit werk is aangevuld met materiaal uit de winkel van Frederik De Witt en Clement 
de Jonghe. De vellen, waar deze prenten opgeplakt zijn, bevatten hetzelfde ‘atlas’ watermerk als de normale 
uitvoering van dit werk. De conclusie is dan ook, dat het geheel met prenten is gebonden in de winkel van 
Blaeu. 

op hun beurt ook materiaal uit de produktie van Clement in hun aanbod zullen 
hebben gehad.
De winkelvoorraad gaat verder met ‘gebonden boecken als oock ongebondene’. 
Hieronder bevindt zich veel materiaal van andere uitgevers. Duidelijk is dat 
Clement geen reguliere handel in boeken dreef; een lijn is in het aanbod niet 
aan te wijzen. Veel materiaal is als ‘winckelgoet’ gekocht. Uitzonderingen zijn 
het architectuurtractaat van Scamozzi en zijn eigen atlas, eigenlijk de enige 
produkten van dit soort die in eigen beheer werden uitgegeven. 
Het binden van prentseries was gewoon. Men liet soms bij een binder 
gelijksoortige onderwerpen bij elkaar binden. Een band die rond 1670 
samengesteld moet zijn en zich nu bevindt in de collectie van antiquariaat 
Forum biedt een uniek inzicht. Dit boek bevat negen series, die te classificeren 
zijn als ornament en/of bouwgrafiek. Naast de ‘Architectura Moderna’ naar 
ontwerpen van Hendrick de Keyser uit 1631, twee series ornamenten van 
en naar Stefano Della Bella uitgegeven door Frederik de Wit294, twee series 
ornamentcartouches van Jacob Lutma naar zijn vader Jan Lutma.295 De bundel 
bevat ook vier series uit de winkel van Clement de Jonghe. Het gaat om een 
serie ‘compartementen’ naar ontwerp van Gerbrandt van den Eeckhout.296 
Verder zijn de al eerder genoemde set van vier architectuurbladen van de hand 
van Pieter Nolpe naar een monogrammist SGL, en twee reeksen ‘ordonantiën’ 
naar ontwerp van Pieter Hollstein en Gerbrand van den Eeckhout van de 
hand van Michiel Mousyn aanwezig.297 Alle series in het boek hebben hun 
volle marges en bundelgaatjes nog en zijn vrij snel in deze composietband 
opgenomen. Aan de hand van de watermerken kan bij benadering worden 
vastgesteld dat de series in de jaren vijftig en zestig van de zeventiende eeuw 
zijn gekocht.298 De koper en daarmee samensteller van de band moet gezien de 
samenstelling in ieder geval bij Clement de Jonghe en Frederik de Wit gekocht 
hebben.
In de winkel van De Jonghe bevindt zich een aantal bijzondere zaken. Er 
is er een opvallende hoeveelheid boeken over zonnewijzers, astrolabria en 
quadranten. De bekende schrijvers op dit gebied, zoals Phillipus Lansbergen 
en Jacobus Mogge zijn beiden vertegenwoordigd. Van Lansbergen gaat het om 
zijn ‘Verclaeringhe van het gebruyck des quadrants’ uit 1666 en in het geval 
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299 Zie Documenten, doc. 12 sectie ‘winckelgoet’, nrs. 58, 70, 71, 108, 109 en 110.
300 Idem, sectie ‘winckelgoet’, nrs. 68, 87, 96 en  99.
301 Idem, sectie ‘winckelgoet’, nrs. 101 en 106.
302 Idem, sectie ‘winckelgoet’, nr. 100.
303 Idem, sectie ‘winckelgoet’: nrs. 65  en 129.
304 Idem, sectie ‘winckelgoet’: nrs. 66, 123 en 127.
305 Idem, sectie ‘winckelgoet’: nrs. 69 en 130.
306 Idem, sectie platen, nr. 31.
307 Zie Hollstein 1949-, Vol. XVII, p. 288
308 Zie in dit hoofdstuk de opmerkingen bij ornamentgrafiek met betrekking tot de bouwboeken.
309 Zie Documenten, doc. 12, sectie ‘winckelgoet’, nrs. 88 en108.
310 Idem, sectie ‘winckelgoet’, nr. 60.
311 Zie Orenstein 1996, p. 118/119. Ik heb zelf edities van dit werk gezien, die uitgegeven waren in 
Amsterdam bij de Weduwe Ottens. Het jaar, dat Orenstein aangeeft als einddatum voor latere edities, kan 
hierdoor tot in de jaren zestig van de achttiende eeuw doorgetrokken worden. Alleen al het feit dat men de 
serie minstens 140 jaar is blijven uitgeven bewijst de populariteit.

van Mogge om diens ‘Inleidinghe der sonnewijsers en het beschrijven van 
dien hoe men op allerley voorgegeven vlack dat van de son beschenen worden, 
een sonnwijser beschrijven sal’ uit 1667 Deze boeken waren redelijk nieuw 
rond de tijd van de boedelopgave en gezien de aangetroffen hoeveelheid in de 
boedel (minstens 64 exemplaren) werd vermoedelijk nog een goede afname 
verwacht.299 
Verder treffen we minstens vijftien verschillende architectuurtractaten aan. 
Scamozzi is met zijn boeken minstens 4 keer vertegenwoordigd.300 Vignola 
komt twee keer voor in ‘cleene’ vorm.301 Palladio komt slechts een keer voor.302 
Ook de Nederlandse navolgers Pieter Post, Philips Vingboons en Hubertus 
Quellinus zijn vertegenwoordigd. Pieter Post is aanwezig met zijn ontwerpen 
van Huis ten Bosch302, het stadhuis van Maastricht304 en een reeks schoorsteen-
ontwerpen305. Van Vingboons en Scamozzi had Clement de platen en blokken 
zelf in bezit; in het geval van Vingboons gaat het, zoals we bij de bespreking  
van de koperplaten zagen, om een serie kopieën naar diens ontwerpen.306  
Nr. 55, Hubertus Quellinus’ ontwerpen in prent voor het nieuwe Stadhuis van 
Amsterdam moest De Jonghe waarschijnlijk kopen bij zijn collega Frederik de 
Wit, die de serie in zijn geheel in 1668 uitgaf.307 Over het algemeen moeten de 
zeventiende-eeuwse bij Clement voorhanden werken voor die tijd modern en 
invloedrijk geweest zijn. De Jonghe volgde op dat gebied de heersende mode.308 
Helaas niet nader te duiden zijn nr. 52, een ‘Italiaansch fortificatieboeck’, nr. 102 
een ‘perspectief en arch(itectur)a, hoog duyts’ en nr. 112 een serie ‘schoorstenen’ 
van Marot. In dit laatste geval gaat het waarschijnlijk om niet meer bekende 
ontwerpen van de vader van de beter bekende architekt Daniel Marot II.
Eveneens verwant aan de bouwtractaten zijn de perspectiefboeken van 
Hendrik Hondius en Samuel de Marolois, respectievelijk getiteld ‘Institio 
artis perspectivae’ uit 1622309 en de ‘Opera mathematica’ van 1614.310 Dit zijn 
boeken geweest met een ongekende populariteit. Edities van de bundel van 
Hondius lopen zeker door tot 1760.311 
Op topografisch gebied vinden we 25 nummers. Er is een groep zee-atlassen, 
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312 Zie Documenten, doc. 12, sectie ‘winckelgoet’, nr. 56. De volledige titel luidt: ‘De Klaarlichtende 
Noordstar ofte Zeeatlas’, zie hiervoor Koeman 1997, vol. 4, p. 404.
313 Idem, sectie ‘winckelgoet’, nr. 57, zie hiervoor Koeman 1997, vol. 4, p. 460-461.
314 Idem, sectie ‘winckelgoet’, nrs. 59 en 93, Het gaat hier om ‘De groote ligtende vierige colom van de 
noordtsee’ uitgebracht in 1651 door Jacob Aertsz. Colom (ca. 1599-1672). Diens boedel kwam in 1673 op de 
markt.
315 Idem, sectie ‘winckelgoet’: nrs. 64, 92, 97 en 105.
316 Zie Waller 1936. De verkoop vindt plaats in 1673.
317 Het gaat hier waarschijnlijk om de uitgever Jan Jansonius van Waesberghe, die vanaf 1657 actief was in 
Amsterdam. Zijn produkten bestonden hoofdzakelijk uit atlassen. Zie Waller 1938, p. 491-492.
318 Een andere redelijk gangbaar boek van dezelfde schrijver is de ‘Geographia Universalis’ van 1540.
319 Zie Documenten, doc. 12, sectie ‘winckelgoet’: nrs. 62 en 90.
320 Zie in dit hoofdstuk het stuk betreffende de platen, categorie topografie.

waaronder ‘Noordstar’ door Van Loon en een band met zeeëngten van 
Frankrijk312 en Europa door L. Vlasblom.313 Verder is er een ‘lichtende zuyl’ 
door Jacob Colom.314 Bij nr. 93 wordt een Noordstar-atlas beschreven, die 
‘bedarfen’ is. Wat dat precies betekent is onduidelijk - schimmel of waterschade? 
Wat landatlassen betreft zijn er verschillende exemplaren van de genoemde 
Colom. Het gaat hier om een oblong atlas van de Zeventien Provinciën, die 
verscheen tussen 1630 en 1650 in een aantal edities. De boedelopgave laat 
zien dat er gekleurde en ongekleurde exemplaren bij zijn en vermeldt bij één 
nummer zelfs dat het om een oud exemplaar gaat.315 
Een nog interessantere vermelding vinden we bij nr. 86. Hier registreert de 
boedel-opsteller gedrukte boekblokken, die nog niet van een band voorzien 
zijn en die Clement de Jonghe heeft gekocht in de boedelveiling van Colom 
van 1673.316 Dit is vermoedelijk de verklaring voor de grote aanwezigheid van 
Coloms produkten. Overigens wordt bij nr. 86 ook een aantal boekblokken van 
de uitgever Van Waesbergen genoemd. 317 Clement blijkt deze uitgever volgens 
de baten en lasten in de boedelopgave van 1679 geld schuldig te zijn. Het is 
mogelijk dat hier sprake is van een doorlopend handelskrediet.
Verschillende werken worden zo summier aangeduid dat ze niet te identificeren 
zijn. Een fascinerende titel heeft nr. 971: ‘oud steedeboeck van Germania 
half bloot’. Gaat het hier om een exemplaar van de ‘Cosmographia’ van 
Sebastian von Münster uit de zestiende eeuw?318 Met de term ‘half bloot’ 
wordt vermoedelijk bedoeld, dat het boek een deel van zijn band mist, het was 
waarschijnlijk een antiquarisch exemplaar. 
De vermelding van een ‘atlas collectief ’ en een ‘atlas getimmert’ wijst zeer 
waarschijnlijk naar exemplaren van de in eigen beheer uitgegeven ‘Tabula 
Atlantis collecta’.319 Deze atlas, die uit afdrukken van oudere platen uit 
verschillende bronnen bestaat bracht De Jonghe in 1661, 1664 en 1675 zelf op 
de markt.320 De uitdrukking ‘getimmerd’ betekent dat het boekblok reeds was 
gebonden, maar lag te wachten op een klant. Die kon er dan een band naar 
eigen smaak door een boekbinder omheen laten zetten. Deze situatie treffen we 
ook aan bij nr. 75 een ‘orbis antiquus’, een serie met prenten van antieke steden. 
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20 Rembrandt van Rijn, De vlucht naar Egypte, ets, collectie Prentenkabinet der Rijksuniversiteit 
Leiden, (nr. 739 ).
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321 Zie Documenten, doc. 12, sectie ‘winckelgoet’, nr. 82.
322 Idem, sectie koperplaten, nr. 314. In de sectie ‘winckelgoet’ gaat het om nr. 83.
323 Idem, nr. 192. In de sectie ‘winckelgoet’gaat het om nr. 84.
324 Idem, sectie ‘winckelgoet’: nr. 80.  Het zou kunnen gaan om werk van of naar één van de leden van de 
kunstenaarsfamilie Vaillant. Zij waren vanaf de jaren vijftig actief in Amsterdam.
325 Zie de bespreking eerder in dit hoofdstuk van een band met de series van Mousyn en Nolpe in het bezit 
van Antiquariaat Forum. Deze series zijn in onversneden toestand ingebonden en vertonen aan de linkerzijde 
in de blanco marge twee bindgaatjes. Ik heb dit verschijnsel zelfs aangetroffen bij groot formaat bladen. Het 
titelblad van de Reynst-prenten (afb. 11) vertoont dezelfde gaatjes. Dit blad wordt bewaard onder C. de 
Visscher onder groot formaat, nr PK-P-130:026.
326 Het gaat om een afdruk van de ets ‘De Vlucht naar Egypte’ (Bartsch 53), dit exemplaar is tot op heden niet 
opgemerkt.
327 Het gaat hier om een afdruk van de ets Bartsch 51 in een particuliere collectie in Nederland. Overigens 
ben ik het verschijnsel van de bundelgaatjes in de prent zelf ook in een prent van Antonio Tempesta 
tegengekomen. Dit exemplaar bevindt zich in de collectie van kunsthandel Laurentius, Middelburg.

Bij nrs. 68, 86, 121, 122 en 125 wordt specifiek geschreven, dat het hier om 
ongebonden boeken gaat.
Tot slot wordt nog een niet nader gespecificeerde ‘Atlas Caelestis’ of 
hemellichamenatlas genoemd onder nr. 73.
Naast de bouwtractaten en topografische boeken, is er ook vrije grafiek in 
gebonden series aan te wijzen. Hieronder is nr. 54 een ‘boeck met italiaensche 
gesichten’ te plaatsen en verwant hiermee de zojuist genoemde nr. 75 ‘Orbis 
Antiquus’, waarschijnlijk een serie prenten van antieke gebouwen van Rome. 
Zoals te verwachten is, zijn er ook produkten uit de eigen drukkerij bij, onder 
andere een “boeckje met printjens van Rembrandt”321, twee exemplaren van 
het prentbijbeltje van Antonio Tempesta322, en voorts de “boeckjens met 
modelletjes” van Pieter Hollstein323. Helaas niet nader te identificeren is een 
“boeck met goden van vallant 71 stux”.324 
Bij het analyseren van series in deze boedel en in het algemeen blijkt dat meestal 
wordt uitgegaan van series van 4, 6, 12 of 24 stuks. Deze aantallen lijken de 
standaard te zijn voor series in de zeventiende eeuw. Dergelijke series werden 
voor de verkoop met een touwtje aan elkaar gebonden.325 Losse onversneden 
bladen uit de zeventiende eeuw vertonen dan ook regelmatig de twee gaatjes 
van het touwtje voor het bundelen. Dit geldt niet voor grafiek die door 
kunstenaars in eigen beheer is gedrukt. Bij dit onderzoek zijn echter ook etsen 
van Rembrandt gevonden met bundelgaatjes. Naar alle waarschijnlijkheid 
heeft Rembrandt zijn eigen afdrukken zelf nooit op deze manier verkocht. 
Het bundelen is typisch voor de manier van werken van een uitgever. Het 
prentenkabinet van de Universiteit Leiden bezit een afdruk van de ets ‘Vlucht 
naar Egypte’ op een vel met grotere marges.326 Bij dit exemplaar zijn de 
touwgaatjes van het bundeltje nog te zien in de bovenmarge. (afb. 20) In 
particulier bezit ben ik zelfs een afdruk van ets van Rembrandt tegengekomen 
met bundelgaatjes in de prent zelf.327 Deze nonchalante manier van aanbieden 
geeft een interessant inzicht in de relatief lage waarde die deze prenten in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw vertegenwoordigden.
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328 Hollstein 1949-, vol III,118-123 door Cornelis Danckerts I. 
329 Zie in dit hoofdstuk p. 44-50, paragraaf 5 ‘Ornament- en sierprenten’ met een nadere uitleg over het 
verschijnsel ‘Blomboeck’.
330 Zie p. 53 van dit hoofdstuk.
331 Een goed voorbeeld van een dergelijke zeventiende-eeuwse verzamelactiviteit is die van de grafiek van Lucas 
van Leyden. Zie hiervoor: Cornelis & Filedt Kok 1998 , p. 41-46. Zie ook Aerts 1986, nr. #670 0329.5, een 
advertentie waarin Pieter de la Tombe “papiere kunst, Lucas van Leyden en teykeningen van alle meesters 
uytterhant” te koop aanbiedt.
332 Zie Van der Waals 1988, p. 117-127, betreffende zijn aankopen van oude grafiek.

Andere series prenten die als boek worden vermeld zijn nr. 103, een serie 
prenten van de hand van Cornelis Danckerts.328 Nrs. 113, 114 en 115 betreffen 
ingebonden portretreeksen. Als laatste zijn de nrs. 84 en 128 met ‘Franse 
Blomboecken’ interessant.329 De term ‘boek’ werd overigens ook gebruikt als 
een generale omschrijving voor een stapel van 24/25 vel papier, het is in het 
geval van de Blomboeken niet duidelijk of de vermelding op een stapel van 24 
prenten of echt op een boek met band en inhoud slaat.
Een klein aantal boeken van de voorraad is in eigen beheer uitgegeven. Het 
grootste werk is de ‘Tabula Atlantis Collectae’-atlas van 1664 en 1675, de 
bouwboeken van Scamozzi, dat van Johannes Vingboons en het perspectiefwerk 
van Hendrik Hondius. Natuurlijk werden ook veel losse series van een band 
voorzien, maar in die gevallen is over het algemeen niet vast te stellen of dit 
door de detaillist of de consument is gedaan.
Ook staan en liggen in de winkel mappen of ‘portefolys’ met losse prenten. Een 
voorbeeld is nr. 117, de “portefoly met 128 stux van Rembrandt”. De prenten 
werden dus ook los verkocht. Dit geldt ook voor nr. 119 met 56 prenten uit de 
‘Caelaturae’ serie. Dat “portefolys” niet dezelfde objecten zijn als kunstboeken 
blijkt uit de vermelding onder nr. 79 van vijf ‘leedige constboecken’ en 
onder nr. 116 van 222 prenten of tekeningen van ‘differse kunstenaars in een 
constboeck’. De ‘portefoly’ zal waarschijnlijk een map geweest zijn. Ik heb 
hiervan geen zeventiende-eeuwse voorbeelden kunnen vinden. De achttiende- 
en negentiende-eeuwse exemplaren verschillen niet veel van de huidige mappen. 
Het is aannemelijk, dat de portefoly’s uit De Jonghes tijd er ongeveer hetzelfde 
uitgezien moeten hebben.330

Of de inhoud van de kunstboeken en portefoly’s bestond uit antiquarisch 
materiaal is niet aan te geven. Er was een constante vraag naar oude prenten.331 
Een verzamelaar als Michiel Hinloopen ‘kocht’ in deze periode ook prenten 
van oude meesters.332 Rembrandt had eveneens veel prenten en tekeningen van 
voorgangers van oudere datum in zijn verzameling. Oude prenten zullen dus 
ook reguliere handelswaar geweest zijn. Naast zijn eigen afdrukken van oude 
platen van bijvoorbeeld Pieter Brueghel en prenten van Hieronymus Cock, zal 
Clement ook wel oudere, antiquarische afdrukken van prenten in huis hebben 
gehad.



78

333 Zie Documenten, doc. 12, sectie ‘winckelgoet’, nr. 133.
334 Lijst van aangetroffen maten: 13 voet: 370.5 cm. 12 voet: 342 cm. 8.5 voet: 242.25 cm. 8 voet: 228 cm. 6 
voet: 171 cm. 5 voet: 142.5 cm. 4 voet:114 cm. 3 voet: 85.5 cm.
335 Op grond van het feit dat dit verhaal zich in Amsterdam afspeelt, is uitgegaan van de Amsterdamse maat.
336 Zie Montias 1988, nr. 4 p. 244-256.
337 Zie Van der Waals 2006, p. 27, cat.nr. 6. 
338 Zie Documenten, doc. 13.

Lijsten en printbordjes
Een interessante vermelding is die van de ‘vergulde leysten’. We krijgen hier een 
goede indruk van de eisen die de consument stelde aan bijvoorbeeld de grote 
gekleurde kaarten. Zo worden ‘gecoleurde blatcaerten’ met een gulden lijst 
genoemd.333 Er worden ook ‘swarte leysten’ vermeld. Er zijn verschillende maten 
en soorten op voorraad.334. Bij het omrekenen van de maten naar centimeters 
is uitgegaan van een gemiddelde maat van een Amsterdamse voet van 28.5 
cm.335 Het lijkt erop dat bij het beschrijven de lengte - en hoogtemaat bij elkaar 
werden opgeteld. Dat zou inhouden dat een lijst van 8 voet een onderlinge 
verhouding zou kunnen hebben van 3 x 5 voet, oftewel 85.5 x 142.5 cm. Het 
zijn grote maten, maar de grafiek aan de muur valt eveneens in de categorie 
grote formaten. 
Het gebruik van specifieke termen voor bepaalde formaten , zoals bij 
schilderijen wel voorkomt treffen we niet aan.336 De papierformaten lopen qua 
terminologie synchroon met de formaataanduidingen van de platen. Dit was in 
zeventiende-eeuws Italië bijvoorbeeld ook gebruikelijk voor papiermaten, maar 
dat betrof vermoedelijk kleiner werk dan de ‘blatcaerten’. Vooral bij de grotere 
formaten worden de maataanduidingen gevarieerder.
Verder worden ‘prentjens met penneeltjes’ van 5 voet genoemd. Dit zijn 
paneeltjes met een lijstrand waarin een prent geplakt werd.337 Deze lijsten 
worden ook wel printbordje genoemd. Het was een goedkope en praktische 
manier om een stuk kunst aan de muur te hangen. De levensduur van de 
gebruikte prent was gezien de direkte blootstelling aan de leefomgeving (rook, 
vocht, lijm etc.) niet groot; het printbord was dan ook makkelijk aan te  
passen, als de prent vies was geworden werd een nieuw exemplaar bevestigd. 
Echte voorbeelden zijn niet meer bekend, wel tal van tromp l’oeils van 
printbortjes. 
Elders in de inventaris komen we ‘46 stux schilderijen’ tegen (nr. 155), een 
bewijs van een ander soort kunsthandelactiviteiten van Clement de Jonghe. 
Jammer genoeg is er geen specificatie van de makers. Het kan zijn dat de 
kwaliteit laag was en men geen kennis had of nut zag in het noteren van 
de naam. Het aanbod aan schilderijen moet in de zeventiende eeuw enorm 
geweest zijn. Naast de produktie van goede schilderijen, was er een industrie 
van kopiëen en ander werk van mindere kwaliteit. In Clements eigen woning 
duiken dan ook ondermeer ‘slegte’ schilderijen op.338
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339 Zie noot 21 van dit hoofdstuk voor een nadere omschrijving van de term oorspronkelijke of vrije grafiek.
340 Zie Kapp 1886 vol. 1, p. 667. Het gaat waarschijnlijk om een prent, die ‘Rad van Avontuer’ heet en die 
uitkwam bij Huych Allard. Zie hiervoor Muller 1863-1870, nr. 2153.
341 Idem, vol. 3, p. 117, tussen 1669 en 1671 doen minstens tien Nederlandse handelaren aan de Messe mee.
342 Zie Documenten, doc. 12, nr. 226. De interactie met de Franse prentmarkt moet zeer groot zijn geweest. 
Een groep Nederlandse graveurs is tijdelijk of voorgoed in Parijs gaan werken. Daarnaast verschenen van veel 
Nederlandse bladen vrij snel kopieën in Parijs. Ik ben zelf regelmatig Franse kopieën van Hollandse prenten 
tegengekomen. Zie voor dit verschijnsel: Rutgers 2004, p. 17-27. 

De registratie van het ‘Winckelgoet bestaande uit drucken op papier, caerten op 
doeck geplackt’ wordt afgesloten met het losse gedrukte kaart- en prentgoed in 
de winkel. Hierbij is opnieuw veel gekleurd materiaal aanwezig. 
De totale voorraad aan losse prenten bedraagt 68952 prenten. Dit grote 
aanbod suggereert een grote vraag. Naast de verzamelaars van de kunstgrafiek, 
kopers van atlassen en bouwboeken, moet er een constante vraag bestaan 
hebben naar gebruiksgrafiek zoals kalenders, abc-bladen, bordspellen, etc. 
Deze handel in gebruiksgrafiek zal gezien de grote hoeveelheid koperplaten 
voor dit drukwerk veel groter geweest zijn dan de vrije grafiek.339 De vraag 
naar prenten was Europees: er vond continu uitwisseling van prenten en platen 
plaats met uitgevers en handelaren in de omringende landen. Modes en nieuwe 
onderwerpen werden op die manier effectief en snel verspreid over Europa. 

Internationale contacten
Clement zelf was ook internationaal werkzaam. In 1659 kreeg hij een boete op 
de Frankfurter Buchmesse vanwege het te koop aanbieden van een spotprent 
over Karel X Gustaf van Zweden. Ook een collega, de Neurenbergse handelaar 
Hans Hoffman, werd vanwege dezelfde prent beboet.340 Aangezien Clement 
geen plaat in zijn bestand had met dit onderwerp zal hij het blad vermoedelijk 
bij deze of een ander collega gekocht hebben. Was dat uit rancune over zijn 
jeugd? De Zweden hadden zijn geboortestad Brünsbuttel immers in 1629 
en 1643 platgebrand. Overigens was Clement tussen 1669 en 1671 een 
regelmatige participant op de Messe. Hij was daar in het gezelschap van de 
boekverkopers Johan Blaeu, Johannes Jansonius van Waesbergen, Hendrik en 
Dirk Boom en Jan van Someren. Hoewel die zich allen hadden afgescheiden van 
het St. Lucasgilde, bij het schisma van 1662, was dat kennelijk geen obstakel 
voor het gezamenlijk reizen naar de Messe.341 Wellicht speelde Clements 
specifieke aanbod van prenten en series, zoals de werken van Scamozzi en 
misschien de vrije bladen van Paulus Potter, Rembrandt en anderen ook een rol. 
Daarnaast kan zijn Duitstaligheid voor zijn collega’s van betekenis zijn geweest. 
Een andere aanwijzing voor Clements internationale contacten is de serie 
ornamenten van Mousyn naar ontwerp van Van den Eeckhout. Hij bracht deze 
reeks uit met titelbladen met Nederlandse, Latijnse en Franse tekst.342 
Van De Jonghe ben ik geen advertenties in de Hollandse kranten 
tegengekomen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld van Frederik de Wit. In de 
‘Oprechte Haarlemsche Courant’ adverteerde De Wit een aantal keren met 
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343 Zie Aerts 1986, nrs. 661019.2 en 661005.3 voor een advertentie van Marcus Doornik met hetzelfde 
onderwerp.
344 Zie Aerts 1986, nr. #680818.3.
345 Zie Wuestman 1997, nr. 3, p. 311-313. De Witt meldt letterlijk, dat hij Mariette’s eigendommen uit 
handen van de magistraat heeft weten te houden en hij bereid is de prenten op te sturen, maar dat hij deze 
ook wel wil ruilen voor Nederlandse prenten. 
346 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 304-305.
347 Het gaat om de reeksen Hollstein 41-48 en 49-56, doc. 12, sectie koperplaten, nrs. 304 en 305.
348 Zie hoofdstuk 1, portretten van Clement de Jonghe, p. 15-17.
349 Zie voor een korte biografie van Pierre Mariette: Lugt 1921, p. 321-322, nrs. 1787-1790. 

atlassen en een prent van het toen recentelijk in de as gelegde Londen.342 Hij 
speelde aldus in op de actualiteit. Evenmin trad Clement op als makelaar bij 
de veilingen en ook was hij bijvoorbeeld geen distributeur van catalogi, zoals 
Johannes van Someren en Johannes Jansonius van Waesbergen.344

Een ander interessant inzicht in de internationale handelscontacten krijgen 
we uit een brief van Frederik de Wit aan de Parijse uitgever en kunsthandelaar 
Pierre II Mariette, geschreven op 5 oktober 1677. De Wit informeerde 
Mariette over de afhandeling van de boedel van de in dat jaar overleden graveur 
Theodoor (Dirk) Matham en de wijze waarop hij hierbij Mariette’s belangen 
behartigd had. Verder bestelde hij nog een kaart van Beieren voor een Duitse 
klant en meldde dat hij de koperplaten van Nicolaes Berchem kon verwerven 
uit de boedel van Matham.345 Het ging hierbij hoogstwaarschijnlijk om de 
series nu bekend als het ‘vrouwen- en mannen’ boekje van Nicolaes Berchem. 
(afb. 12) Deze twee reeksen komen namelijk als enige voor met het adres van 
Matham. De staat, die volgt op deze uitvoering is echter met het adres van 
Clement de Jonghe en niet dat van Frederik de Wit.346 Het lijkt erop, dat 
Clement zelf vlak voor zijn dood of zijn erven het pleit om de platen won.347 
Mogelijk rekende De Wit erop, dat na het overlijden van De Jonghe in juni, 
het op korte termijn mogelijk was om uit die boedel platen te bemachtigen en 
ze vervolgens als zijnde uit de boedel van Matham aan Mariette te verkopen. 
Het bovenstaand scenario kan wederom een aanwijzing zijn voor de afwezigheid 
van een direct contact tussen Clement en Mariette. Alle Berchem-platen in het 
bezit van De Jonghe kwamen uiteindelijk twee jaar later in 1679 in handen van 
Frederik De Wit.348

Hoewel Mariette in zijn handel sterk op de Nederlandse markt gericht was - hij 
kocht bijvoorbeeld grafiek van Rembrandt, Ostade en Jan de Bisschop -, is er 
geen bewijs dat hij zelf naar Nederland kwam om in te kopen.349 De genoemde 
brief suggereert, dat Theodoor Matham als agent optrad voor Pierre Mariette 
in Holland. Het contact tussen de twee heren kan dateren uit de jaren ’40, toen 
Matham in Parijs verbleef.
Van het interieur van de winkel van Clement in de Kalverstraat krijgen we een 
indruk aan de hand van de voorlopige koopacte van het desbetreffende pand 
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350 Zie p. 4 van dit hoofdstuk. Ook al is het onduidelijk in hoeverre het prentje met de winkelnaam ‘De 
Gecroonde Konst en Kaertwinckel’ het interieur van Clements’ winkel waarheidsgetrouw weergeeft, laat 
het prentje behalve de winkelier, die een aantal klanten een kaart van Batavia toont, op de achtergrond 
winkelstellingen zien. (afb. 5)
351 Beide tekeningen bevinden zich in het Rijksprentenkabinet Amsterdam. Zie voor afbeeldingen: De Jongh 
& Luijten 1997, p. 18. afb. 31 en 32.   
352 Zie voor een afbeelding hiervan: Blum 1924, nr. 356.
353 Zie Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333 en mijn opmerking in noot 28 van hoofdstuk 1 
Documenten, doc. 6.
354 Zie Waller 1938, aanhangsel B.
355 Zie Van der Waals 2006, bijlage 2.

in 1668, waarin een kachel en kasten in de winkel worden vermeld.350 Er zijn 
twee tekeningen van Salomon de Bray die mogelijk illustratief zijn voor een 
winkelinterieur als dat van De Jonghe. Hierop is te zien, hoe men naast boeken 
die in de winkel worden gebonden, prenten los en in lijsten verkoopt.351 Een 
prent van de reeds genoemde Abraham Bosse laat ook zien dat de graveurs 
in de zaak zitten te werken naast de kant en klare produkten.352 Te oordelen 
naar deze prent vond het drukprocedé niet in de winkel zelf plaats. Volgens de 
voorlopige koopacte van het huis bevond de drukpers zich bij De Jonghe op de 
eerste etage.353 Het afdrukken zal zich dus aan de ogen van de klant onttrokken 
hebben. 

Prijzen van de prenten
Hoofddoel van de bedrijfsvoering was natuurlijk geld verdienen. Het 
geproduceerde materiaal werd in de winkel te koop aangeboden. Naast 
materiaal in lijsten en op stokken voor aan de muur, waren er boekenkasten 
aanwezig waar de bouw- en voorbeeldboeken gebonden of in rudimentaire of 
‘getimmerde’ toestand klaarstonden. Daarnaast waren er laden waarin los goed 
zat. Sommige zaken van een uitzonderlijker karakter, zoals etsen van Rembrandt 
en tekeningen werden in mappen (‘portefolys’) of kunstbanden bewaard. De 
verkoopprijzen van de afzonderlijke prenten en boeken kunnen nooit heel hoog 
geweest zijn te oordelen naar de gigantische voorraad losse prenten. Daarbij 
moet ook nog in consideratie genomen worden, dat Clement de Jonghe niet 
de enige was met een dergelijk bedrijf. De concurrentie was groot. Alleen al 
in de Kalverstraat had hij in Frederik de Wit, de familie Danckerts en Huych 
Allard minstens drie grote concurrenten in zijn direkte nabijheid. Als we naar 
Amsterdam kijken, zijn er ten tijde van Clements activiteit minstens tien grote 
en kleine prentuitgevers aan te wijzen.354

Al deze factoren droegen bij aan de lage prijs van prenten. Een indruk van de 
prijzen krijgen we aan de hand van de boedelopgave van Dancker Danckerts uit 
1667.355 Hier vermeldt de notaris niet de prijs van de koperplaat, maar die van 
de afdruk. De ordening of verdeling van het platenfonds geschiedt op grond van 
het formaat van het gebruikte papier. De verdeling van de prenten in groepen is 
vergelijkbaar met die van de boedelopgave van Clement de Jonghe.
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356 Zie Huiskamp & De Graaf 1994, p. 60-66 over de praktijken van het muntwegen. Veel van de balansdozen 
werden ook in Amsterdam vervaardigd en waren een onmisbaar instrument voor de internationale handel.
357 De verdeling is als volgt: 
- 1 penning = 1/12 stuiver
- 1 duit = 1/8 stuiver
- 1 oord = ¼ stuiver
- 1 stuiver = 1/20 gulden of 8 duiten
- 1 dubbel(e)tje = 1/10 gulden of 16 duiten
- 1 kwart schelling = 1 ½ stuiver
- 1 halve schelling = 3 stuivers
- 1 schelling = 6 stuivers
- 1 halve gulden = 10 stuivers
- 1 gulden = 20 stuivers
- 1 florijn = 28 stuivers
- 1 daalder = 30 stuivers of 5 schellingen
- 1 goudgulden = 60 stuivers
- 1 zilveren rijder = 63 stuivers
358 Zie Van der Waals 1988, p. 119.
359 Zie Van der Stock 1996, p. 406-408, appendix 3, doc. 56.
360 Zie Documenten, doc. 12, nr. 179.

Voor een beter inzicht in de prijzen dient hier allereerst een kleine verdeelsleutel 
te worden gegeven die de globale monetaire verhoudingen in Nederland in de 
zeventiende eeuw verduidelijkt. De desbetreffende opgave beperkt zich tot het 
in Nederland geslagen geld. Naast dit geld was er natuurlijk ook een scala aan 
buitenlandse valuta voorhanden. Omdat de waarde van het geld op gewicht 
berustte, kon de winkelier/wisselaar dit probleem met een muntbalans en 
gewichten oplossen.356 
Bij de omrekentabel geef ik de verdeling van de laagste nominatie tot de 
hoogste waarde in stuivers weer.357 De waarden lopen uiteen van een penning 
(1/12 stuiver) tot een zilveren rijder (63 stuivers). De prijzen van de reguliere, 
nieuw uitgegeven grafiek-produkten zijn meestal niet hoger dan stuivers en 
schellingen; prenten uit collecties, die per veiling verkocht werden, brachten 
vaak veel hogere prijzen in de guldenssectie op. Dit was natuurlijk ook 
afhankelijk van de verzamelaars die boden in dergelijke verkopingen én van het 
aangeboden materiaal.358 
In de boedelopgave van Danckerts werden niet de prijzen van de afzonderlijke 
koperplaten, maar die van de afzonderlijke afdrukken vermeld.
Een blatcaert kost als foliant 1 stuiver; twee folianten kosten 3 stuivers. Een 
dubbelblad of cunstplaet kost tussen de 1½ en 2 stuivers. ‘Enckelde blaaden’ 
kosten 18 stuivers per boek.359 24 in elkaar gevouwen vellen vormden een stapel 
of ‘boek’. Twintig van deze boeken vormen een riem, die aldus 480 en soms 500 
bladen bevatten.
Uitgaande van deze aantallen kost een losse enkele prent ongeveer zesenhalve 
duit. Een serie, zoals de zes landschappen van Jan Hackaert, waarvan De Jonghe 
de koperplaten bezat, zou volgens deze berekening 39 duiten of ongeveer 5 
stuivers gekost hebben. 360
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361 Idem, nr. 302. In het kasboek van Lauwijk uit de jaren 1643-1655 (Weeskamerarchief te Leiden inv.nr. 
2480b) is hierover een interessante vermelding opgenomen. Bij de het lopend krediet van Prof. Van Horn 
komt de aankoop voor van 13 ‘klyne’ professorenportretten voor de prijs van 13 stuivers. Overigens blijkt uit 
dit document dat het hebben van een lopende rekening bij een boek/prenthandelaar een normaal verschijnsel 
was. Waarschijnlijk werd één keer per jaar afgerekend. Dit was een vrij algemeen gebruik en is onder andere 
beschreven bij de barbiers. Zie hiervoor Carmiggelt 1991, nr 4, p. 65, nrs. 9-15 en De Kleyn 1989, p. 447-
450.
362 Het gaat om de serie Hollstein, Hollst 1949-, vol. VIII, nrs. 21-28, onder J. Groensveld, klein formaat.
363 Deze serie is geëtst door Matthijs Pool en bevindt zich in een particuliere collectie in Rotterdam. Het gaat 
om de serie vermeld bij Wurzbach 1906, nrs. 37-39 en een onbeschreven blad.
364 Zie Documenten, doc. 12, sectie koperplaten, nr. 445
365 Zie: ‘Het rijk van Neptunus’, p. 63, de toenmalige eigenaar vermeldt aan de achterzijde de prijs en datum 
van aankoop. Zie ook Van der Waals 2006, bijlage 3.
366 Zie Documenten, doc. 12, sectie winkelgoed, nrs. 187-202.
367 Zie Hinterding 2006, p. 61-62; uit de gedocumenteerde prijzen blijken die te kloppen met de hierboven 
genoemde bedragen.

‘Halve blaaden’ kosten volgens de Danckerts-opgaaf ook 18 stuivers per boek. 
Hierbij gaat de uitgever echter uit van een half folio. Een boek bevatte dus 48 
‘halve blaaden’. Uitgaande van dezelfde som als boven komt de prijs uit op drie 
en een kwart duit per prent. Een serie van zes etsen van Nicolaes Berchem, zou 
volgens dezelfde rekensleutel 19.5 duiten of twee stuivers en 3 en halve duit 
kosten.360 Een interessante vermelding trof ik aan op een uniforme serie etsen 
of ‘halve blaaden’ van Jan van Groensveld in het Leids Prentenkabinet.362 Op 
de titelprent was in pen in zeventiende-eeuws handschrift, de notitie: “Deese 8 
voor 2 stuivers” aangebracht. Op basis van de som zou de oorspronkelijke prijs 
iets meer dan drie stuivers moeten zijn. Misschien een uitverkoop? Ik ben ook 
een notitie in duiten tegengekomen op een serie van vier prenten naar Cornelis 
Dusart in een particuliere collectie. Hier staat op het eerste blad: “vier voor 18 
duyten” oftewel iets meer dan twee stuivers.363 Het gaat hier om ‘halve blaaden’.
Ook bij de ‘quarten’ wordt 18 stuivers per boek gerekend. Het aantal prenten 
moet dan per boek met 4 vermenigvuldigd worden. De prijs zou dan ongeveer 
anderhalve duit per prent zijn. De Jonghe’s serie van zes ornamentprentjes 
door A. Muntinck, zou dan 9 duiten of iets meer dan een stuiver moeten 
opbrengen.364 Prijzen bij Clement de Jonghe en anderen zullen elkaar 
vermoedelijk vanwege het grote aanbod niet veel ontlopen hebben.    
Aan de hand van een profiel van Constantinopel blijkt dat ook in de winkel 
van de Visschers een dergelijk produkt 10 stuivers kost.365 De boedelopgave 
van Danckerts vermeldt verder dat een stadsprofiel in vier bladen 10 stuivers 
kost. Overigens zijn geschreven eigentijdse prijsaanduidingen op de reguliere 
grafiek zeldzaam. In de winkel zullen de verschillende formaten op gescheiden 
stapels aangeboden zijn, zodat het bepalen van de prijs makkelijk was. Het 
feit dat in de boedelopgave van het ‘winckelgoet’ de losse prenten op formaat 
gesorteerd zijn wijst hier ook op.366 Het los prijzen van grafiek komt wel voor, 
maar er is in dat geval sprake van los verkochte, antiquarische prenten of los 
door de kunstenaar zelf verkochte goederen. Een goed voorbeeld vinden we bij 
Rembrandt. Op zijn etsen worden regelmatig prijsaanduidingen gevonden.367 
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368 Hierbij is uitgegaan van het handschrift van de prijsnotities. Het handschrift maakt in de late zeventiende 
eeuw en vroege achttiende eeuw een evolutie door. Sommige schrijvers bleven echter vasthouden aan de 
vroegere manier van schrijven. 
369 Zie Assembled Articles 1993, p. 172. Zie Frijhoff & Spies 1999, p. 23, voor een globaal overzicht van de 
inkomens in de zeventiende eeuw.
370 Individuele prenten worden net als dit doorsnee aardewerk zelden in normale boedelinventarissen  
genoemd. In de boedel van de persoonlijke huisraad van Clement worden alleen een ‘lantcaert’ en twee 
‘printebortiens’ tezamen op twee gulden getaxeerd. Zie hiervoor Documenten, doc. 13.

De vraag bij deze prenten blijft echter of alle genoteerde prijzen door 
Rembrandt of een tijdgenoot zijn aangebracht. Sommige prijsaanduidingen 
zijn disproportioneel zoveel hoger dan die van andere prenten in zijn tijd en 
omgeving, dat men zich kan afvragen of een dergelijke prijs niet pas rond 1690 
of 1720 aangebracht is.368

Natuurlijk was de prijs ook afhankelijk van de relatie tussen de kwaliteit van de 
voorstelling en de kwaliteit van het gebruikte papier. Het onderscheid van ‘fijne’ 
en ‘gemeene’ drukken wijst hier op. Andere handelingen die prijsverhogend 
werkten, waren het kleuren, in lijst of op stokken zetten of het laten binden 
van series. De algemene indruk blijft echter, dat de meeste prenten zeer 
goedkoop waren. Ter oriëntatie: een geschoolde arbeider verdiende fl. 2.80 
per week en een predikant fl. 4.16. De prijzen van de grafiek zijn nog het best 
te relateren aan andere doorsnee gebruiksgoederen. Uit een analyse van de 
archeologische dienst van Amsterdam369 blijkt, dat de bedragen van het lokale 
rode aardewerk (kookpotten, kamerpotten, etc.) en de Delftse ontbijtbordjes 
goed overeen komen met de prijzen van prenten. Dit aardewerk was bestemd 
voor grootschalige consumptie en was in elk huishouden voorhanden. Deze 
vergelijking illustreert als geen ander het laagdrempelige karakter van prenten.370
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1 Voorn 1986, p. 313-315.
2 Sabbe 1978, p. 37. Plantijn moet voor het drukken verschillende soorten papier inkopen om tot een 
volledige uitgave te komen.
3 Het archief Staten van Zeeland bevindt zich in het Zeeuwse Archief te Middelburg. Voor het onderzoek zijn 
de ingekomen stukken uit de periode 1600-1650 en 1650-1700 in zijn geheel op watermerken doorgekeken. 
De gegevens van dit onderzoek zijn verwerkt in: Laurentius, ‘Watermarks 1600-1650’, 2007 en deel twee 
‘Watermarks 1650-1700’ verschenen in 2008. In dit archief is veel correspondentie aanwezig uit Den Haag. 
De opeenvolging van watermerken laat daar een snelle en grote consumptie van papier zien. Er bleef dus geen 
papier liggen, zodat het aangetroffen papier als contemporain kan worden gezien. Overigens bleek, dat in 
hetzelfde archief papier uit andere verzendadressen dezelfde watermerken vertoonde. Steekproeven in andere 
archieven in Nederland, zoals het archief in Rhenen, leverde ook identiek materiaal op. Op basis hiervan kan 
dan ook gezegd worden, dat het beeld accuraat is.
4 Voorn 1967, p. 14. 

In de zeventiende eeuw was Amsterdam een belangrijk Europees centrum 
van produktie van boeken en prenten. Voor het drukken daarvan was papier 
één van de onontbeerlijke factoren. Een constante aanvoer van papier was 
vereist. Vanaf het begin van de zestiende eeuw was het papier in de Noordelijke 
Nederlanden vooral uit Frankrijk afkomstig, waarbij de stad Troyes als centraal 
distributiepunt optrad. Dit verklaart de term ‘Troois papier’, die men in die 
tijd hanteerde.1 De Tachtigjarige Oorlog zorgde voor grote economische onrust 
in West-Europa die ook van invloed was op de handel in papier. De uitgever 
Christoffel Plantijn had in de tweede helft van de zestiende eeuw regelmatig last 
van papierschaarste.2

Na de val van Antwerpen in 1585 stagneerde de import van papier in de 
Noordelijke Nederlanden in zijn geheel. Dit was een niet te onderschatten 
probleem want voor papier was men zo goed als volledig afhankelijk van die 
import. Eigen produktie was er niet of nauwelijks, mede omdat de windmolens 
nog niet genoeg kracht konden ontwikkelen om het mechaniek van een 
papiermolen aan te drijven. De nood moet na het sluiten van de grenzen groot 
geweest zijn. Uit analyse van de ingekomen stukken van de Staten van Zeeland, 
die een accuraat beeld van de papierconsumptie in de Nederlanden geven,  
blijkt dat in de vroege zeventiende eeuw ruim zeventig procent van het papier 
uit Zwitserland en Zuid-Duitsland kwam.3 
Een belangrijk initiatief werd ontplooid door de handelaar Cornelis van 
Lokhorst (1547-1617). Deze handelaar uit Amsterdam kocht vanaf 1575 
zogenaamd Bovenlands Papier. Dit werd gemaakt in en rond de stad Basel. 
In 1593 richtte hij met onder andere de drukkers Jodocus Hondius en 
Petrus Kaerius de Compagnie der Duytsche Papieren op.4 Het doel van deze 
onderneming is het kopen van de gehele papierproduktie van Basel, Straatsburg 
en omliggende gebieden. Hier vallen ook de molens in het gebied Elzas-

hoofdstuk 3  Het papier
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Lotharingen in Oost-Frankrijk zoals rond de stad Montbeliard onder. 
Om aan de vraag te voldoen zochten enkele uit Antwerpen gevluchte 
handelaren vanuit de Noordelijke Nederlanden vrij snel hun handelscontacten 
in de Angoumois in Frankrijk weer op om papier uit die regio te kopen. Ook 
werd incidenteel papier van Normandisch en Bretons fabrikaat gekocht en via 
de Bretonse stapelplaats Morlaix verscheept.5 Het transport vanuit La Rochelle 
en andere Franse havens bleef gezien de oorlogshandelingen in Het Kanaal en 
de aanvallen door Duinkerker kapers een hachelijke onderneming.  
Naast de geregelde Zwitserse en Duitse import nam de import van papier uit 
de Angoumois vanaf de jaren dertig echter steeds meer toe.6 Na 1648, toen 
met de vrede van Münster een definitief vredesakkoord werd bereikt, nam deze 
import een hoge vlucht. Verder liet het papieronderzoek de meer incidentele 
import zien uit plaatsen in het Middellandse Zeegebied, zoals Genua en Aix en 
Provence.7 Deels werd het papier ingekocht in havenplaatsen in het land van 
productie - maar er zal ook wel eens een lading tijdens kaapvaart buitgemaakt 
zijn.8 Een interessante vermelding over deze meer incidentele invoer vinden 
we in de Oprechte Haarlemsche Courant; In 1673 wordt een partij papier 
aangeboden waar ‘groot en kleyn Genuas’ tussen zit.9

De periode na 1648
Zoals reeds gezegd nam de Franse produktie de markt na het sluiten van de 
Vrede van Münster in zijn geheel over. Het Duitse en Zwitserse papier verdwijnt 
vrij snel uit beeld. Illustratief voor de omvang van de handel in papier en het 
internationale karakter hiervan, is de aanwezigheid van kantoren van eigenlijk 
alle grote papierhandelaren op de Amsterdamse Wisselbank. Bij onderzoek in de 
jaarlijkse lijsten van transacties van deze instelling komen we onder andere A. de 
Haes, de Gebroeders van Tongeren, de Gebroeders Bergeyck, Abraham Jansen 
en A. Cleynhens tegen. Dit waren allemaal facteurs, die zich met de produktie 
en handel van papier uit de Angoumois bezig hielden.10 
 
5 Normandisch papier is te vinden in Laurentius 2007 onder nrs. 316, 319-321 en 324-327 en in Laurentius 
2008 onder nrs. 193-194, 364, 380, 384, 387, 388, 390, 724 en 729. Veel papier is gemaakt in de vallei van 
de rivier de Sée.
6 Delâge 1991, in de documenten betreffende de molens komen vanaf ongeveer 1639 Derick en Abraham 
Jansen, Christoffel van Gangelt en Frans van Tongeren voor als vaste kopers van de produktie van de molens 
in dit deel van Frankrijk.
7 Laurentius 2007, nrs. 76-91, 402-412, 575-578 en 645a/b zijn voorbeelden van Mediterraan papier. Bij 
gebrek aan lokaal onderzoek van dit papier is niet altijd vast te stellen waar het is gemaakt. De wijde structuren 
en typische watermerken maken het echter makkelijk om het te onderscheiden van andere importen. 
8 Interessant is in deze context ook de doctoraalscriptie ‘Schoon en werkelijk aangenaam’, N.L. Jaspers, 
Amsterdam, 2007. Deze studie gaat over Italiaanse keramiek, die in zestiende- en zeventiende-eeuwse 
vondstcomplexen in Nederland is opgegraven. De handelshavens zijn voor dit materiaal en papier deels 
hetzelfde geweest, namelijk Genua, Savona, Livorno en Venetië.
9 Zie Aerts 1986, nr. #6730926,2: De papierhandelaar J. Jacot adverteert met de verkoop van verschillende 
soorten formaten papier.
10 Het archief van de Wisselbank is niet ontsloten. Ik heb steekproefsgewijs jaaropgaven in de jaren zestig en 
zeventig van de zeventiende eeuw bekeken. Op zoek naar de internationale handelsactiviteiten van Clement de 
Jonghe, kwam ik wel de bovengenoemde papierhandelaren tegen. Onder meer A. de Haes, de Gebroeders van 
Tongeren, de Gebroeders Bergeyck en Abraham Jansen. 



87

Naast het importpapier wordt vanaf de jaren veertig de produktie op de Veluwe 
steeds belangrijker. De geografie van dit gebied met zijn netwerk van kleine 
sprengen maakte de produktie van papier mogelijk en doordat de vraag naar 
papier de aanvoer ervan vanaf 1600 constant overtrof, was in deze regio een 
fabricage ontstaan.11 Zo treffen we in 1668 Matthys Hooghuis aan, een facteur 
van ‘Veluwse papieren’.12 De kwaliteit van dit ‘inlandsche’ papier liet nogal eens 
te wensen over, getuige de klachten hierover bij het opleggen van een impost op 
Frans papier na 1672.13 De vraag naar papier bleef echter groeien tot in 1673. 
In dat jaar telde men in Amsterdam de voorraad papier. De bedoeling was 
vast te stellen hoeveel er verbruikt kon worden, voordat nieuw papier gekocht 
diende te worden. Deze registratie had direkt te maken met de gebeurtenissen in 
het rampjaar 1672, de inval van het Franse leger en de teruglopende economie. 
Door de invoer van het Franse papier aan banden te leggen, wilde de overheid 
de Franse economie verstoren. Uit deze gegevens blijkt overigens wel het grote 
belang van de Franse aanvoer voor Nederland. Clement de Jonghe kwam 
ook voor in deze census en gaf merkwaardigerwijs op dat hij geen papier op 
voorraad had.14 

Papier gebruikt door Clement de Jonghe
De hierboven beschreven ontwikkelingen weerspiegelen zich in het 
papiergebruik van De Jonghe. Omdat zijn activiteiten in de jaren vijftig 
begonnen, is het aannemelijk dat hij bijna alleen Frans papier gebruikt en geen 
Zwitsers of Duits papier. Om een inzicht te krijgen in het door hem gebruikte 
papier, heb ik zoveel mogelijk prenten bekeken, waarvan met zekerheid vast 
te stellen is dat ze in de winkel van Clement gedrukt zijn. De resultaten van 
dit papieronderzoek zijn vastgelegd in een lijst van watermerken aangetroffen 
in prenten van De Jonghe in dit hoofdstuk. Aan de hand van het adres van de 
uitgever of de staat van de prent is meestal vast te stellen of het gaat om een 
exemplaar dat bij hem gedrukt is. In de lijst is niet gestreefd naar compleetheid. 
Een aantal van de meest gangbare watermerken en hun datering is opgenomen 
met een afbeelding. 
De boedelopgave van 1679 levert in ieder geval één zeker gegeven aangaande de 
papierconsumptie in Clements bedrijf. Bij de lasten komen we een schuldpost 
tegen van 34 gulden aan C. Bergheyck.15 Hij was samen met zijn broer Andries 
(ca. 1632-1703) een belangrijke papierhandelaar in Amsterdam. Zoals reeds 
gemeld bezaten ze ook een kantoor op de Amsterdamse Beurs en een winkel 

11 Laurentius 2008, p. vıı-vııı.  De schrijvers troffen in de tweede helft van de zeventiende eeuw een 
aanzienlijke hoeveelheid Veluws papier onder het onderzoeksmateriaal aan.
12 Van Eeghen 1978, vol. IV, p. 228 de oprichting van een Compagnie van Veluwse Papieren in 1668. Zie ook 
Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, vol.1 p. 262-263.
13 Van Eeghen 1978, vol. IV, p. 258-264.
14 Idem, vol. IV, p. 263.
15 Zie Van der Waals 2006, bijlage 2, onder lasten en bores.
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‘opt water bij de korenbeurs’16. Het gelukkige toeval wil dat van de door hun 
verkochte koopwaar een verpakking over is gebleven. Het gemeentearchief van 
Maastricht heeft in zijn collectie een riemkap of verpakkingswikkel met het 
opschrift: “pappier fin faict [p]ar rutcert raicourt pour A. Bergheijk”. Hierboven 
staat een afbeelding van het watermerk, een zotskap. Hoewel het opschrift een 
Franse herkomst suggereert, is het tot op heden niet gelukt om de producent of 
de plaats van herkomst aan te wijzen. Het kan zijn, dat het om Normandisch of 
Bretons papier gaat. 
Een geschreven notitie uit de zeventiende eeuw biedt inzicht in de prijzen voor 
papier. Onder het gedrukte watermerk heeft een papierhandelaar geschreven: 
“Narrecap den riem kost 4gld fort”. De zotskap komt regelmatig voor in 
afdrukken van Clement. Of dit allemaal papier van Bergheyck is geweest is niet 
vast te stellen. Er is in ieder geval een stuk papier aangetroffen waarvan met 
zekerheid gezegd kan worden dat Bergeyck het verhandeld heeft. Daarbij moet 
worden opgemerkt, dat de Zotskap een van de meest gangbare watermerken is 
uit de tweede helft van de zeventiende eeuw in Nederland.
Op grond van de aangetroffen watermerken blijkt een belangrijk deel van het 
door de Jonghe benutte papier een Franse oorsprong te hebben.
 
De watermerken
Om een overzicht te krijgen van de door De Jonghe voor zijn producten 
gebruikte papieren heb ik gepoogd zoveel mogelijk watermerken in de door 
hem uitgegeven prenten te fotograferen met onze röntgenmethode.17 Hiervoor 
is vooral materiaal uit particuliere collecties gebruikt. Daarvan is het immers 
eenvoudig om thuis in de eigen studio een foto te maken. Er is natuurlijk 
gestreefd naar een zo kompleet mogelijk beeld van het door Clement de 
Jonghe gebruikte papier. Het is echter duidelijk, dat gezien het relatief kleine 
overschot van de prentproduktie, dit niet bereikt kan worden. Wel blijkt, zelfs 
op basis van een onderzoek van bescheiden omvang, reeds dat watermerken in 
verschillende prenten met elkaar corresponderen. De hoeveelheid watermerken 
is dus beperkt. Daarom heb ik ook in een aantal prentenkabinetten grafiek 
uit het fonds van Clement de Jonghe aan een nader onderzoek onderworpen. 
Veel relevant onderzoeksmateriaal heb ik gevonden in het Prentenkabinet der 
Rijksuniversiteit Leiden.18 Een andere belangrijke bron zijn de gegevens over 
watermerken opgenomen in de prentdissertatie ‘Rembrandt as an etcher, the 
practice of production and distribution’ van E. Hinterding.19

16 Voorn 1969, p. 39.
17 Zie voor een komplete beschrijving van deze nieuwe digitale methode van fotograferen: Van Aken 2003,   
p. 103.
18 Hoewel deze collectie niet zo compleet is als bijvoorbeeld het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, bleek de 
verzameling zeer bruikbaar te zijn voor dit onderzoek.
19 Hinterding 2006. Deze dissertatie bevat een overzicht van watermerken aangetroffen in Rembrandtetsen. 
Daarbij worden ook onder meer de etsplaten van Rembrandt in het bezit van Clement de Jonghe besproken.
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21 Wapen van Amsterdam type 1a.

22 Wapen van Amsterdam type 1b.
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Aan de hand van deze gegevens is hieronder een overzicht van bij de Jonghe’s 
prenten aangetroffen watermerken en door hem gebruikt papier opgesteld.
De in sommige gevallen gevonden initialen of contramerken zijn bij de 
desbetreffende watermerken opgenomen. Hieronder zal ik het aangetroffen 
materiaal classificeren en een poging tot datering doen. De foto’s van de 
watermerken zijn op ware grootte; andere aspecten zoals kettinglijnstructuren 
en papierdikte zijn buiten beschouwing gelaten. Diktes varïeren namelijk en 
uit het onderzoek in het Zeeuws archief is gebleken, dat kettinglijnafstanden 
zo weinig verschillen, dat dit geen betrouwbare en significante gegevens 
oplevert. Ook de bepaling van de plaats van het watermerk ten opzichte van de 
schepranden levert geen betrouwbare gegevens op.20

1) Wapen van Amsterdam
Papier met het Wapen van Amsterdam als watermerk is een typisch voorbeeld 
van papier, dat vanaf ongeveer 1653 in Frankrijk werd geproduceerd voor de 
Nederlandse markt.21 De populariteit moet dermate groot geweest zijn, dat ook 
de Veluwsche molens het gingen maken. Uit ons onderzoek naar watermerken 
in de ingekomen stukken in het archief van de Staten van Zeeland in het 
Zeeuws Archief blijkt dit type zeer frequent voor te komen. In sommige jaren 
van de tweede helft van de zeventiende eeuw blijkt in de aldaar aanwezige 
documenten papier met dit watermerk soms echter wel voor 80 procent van 
Veluwse herkomst te zijn.22 Deze identificatie berust op de uiterlijke kenmerken 
van het watermerk en papierkwaliteit. Het mag dan ook geen verbazing wekken 
dat dit watermerk ook bij Clement voorkomt.
Van het Amsterdamse wapen heb ik tot nu toe vier varianten gevonden.23  
Type 1a is een variant zonder contramerk. Het is aanwezig in een serie etsen 
van Herman Naywinx (ca. 1624-1651) in een editie van Clement de Jonghe.24 
(afb. 21) Het desbetreffende papier is vrij grauw en van een vlokkige kwaliteit. 
Dit merk is goed te vergelijken met watermerken aangetroffen in het Zeeuws 
Archief.25 De documenten waarin deze watermerken werden aangetroffen 
dateren alle uit de jaren zeventig van de zeventiende eeuw. Het grauwe 
karakter van het papier zou kunnen wijzen op een Gelderse herkomst. Er werd 
voortdurend geklaagd over de kwaliteit van dit produkt. Het Franse papier werd 
als het beste gezien.26

20 Uit het onderzoek in het Zeeuws Archief bleek, dat naast het watermerk de datum van het document 
verreweg het belangrijkste gegeven was om vast te leggen. De DIN beschrijving van de IPH is enorm 
uitgebreid, maar zonder correcte datering hebben deze gegevens geen waarde. Daarom hebben wij de IPH 
codering niet gevolgd.
21 Zie Laurentius 2008. De vroegste variant, die wij aantroffen tijdens ons onderzoek in het Zeeuws Archief, 
dateert van 1653.
22 Idem, zie nrs. 41-263. 
23 Zie voor een beschrijving: Heawood 1950, vol. 1, p. 52-73.
24 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 389 en 390.
25 Laurentius 2008, nr. 191, (1674).
26 Zie noot 13 van dit hoofdstuk.
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Type 1b is een variant van 1a. (afb. 22) De kroon is in dit geval ronder en het 
wapenschild minder puntig aan de onderzijde. Ik trof het aan in een afdruk van 
een plaat van Roelant Roghman.27

De datering is gelijk aan het voorgaande watermerk; in de jaren zeventig van de 
zeventiende eeuw.28 Type 1c laat eveneens een wapen van Amsterdam zien met 
als verschil de aanwezigheid van de letters IW onder het wapen. (afb. 23) Het 
is met zekerheid vast te stellen, dat het bij dit papier gaat om een product dat 
verkocht werd in de winkel van Andries Bergeyck. Voorn geeft in zijn boek over 
de papiermolens in Zuid Holland een dergelijk contramerk weer als behorend 
bij een wapen van Bergeyck.29 Zijn datering van rond 1685 moet echter 
bijgesteld worden, aangezien dit watermerk in een ets van Nicolaas Berchem 
(1620-1683) uit het ‘vrouwenboekje’ (afb. 12) is aangetroffen in de Clement de 
Jonghe editie.30 Deze serie etsen van Berchem ging in 1679 over in handen van 
Frederik de Wit. Uitgaande van de herkomstgeschiedenis geschetst in hoofdstuk 
2 over juist deze serie prenten, is de datering van het gebruik van dit papier 
door De Jonghe naar alle waarschijnlijkheid scherp te plaatsen, tussen 1677 en 
1679.31 Voorn geeft overigens in zijn boek over de molens in Noord-Holland 
een identiek watermerk weer met hetzelfde contramerk in papier met de 
datering 1676.32 Als papierhandelaar is Bergeyck actief vanaf ongeveer 1663.33 
Het genoemde monogram IW is te koppelen aan de papiermaker Jan Wolfen. 
Deze bezat een molen achter het huis Rozendaal tussen 1663 en 1674.34 
Bergeyck betrok veel papier van de Veluwse molens en investeerde zelfs in de 
Rozendaalse molen bij de opbouw.35

Type 1d onderscheidt zich door een totaal andere uitvoering van de kroon op 
het wapenschild, de kroon is hier veel compacter en kleiner. Het is aangetroffen 
in twee exemplaren van dezelfde ets van Rembrandt (afb. 24). 36 Het onderzoek 
in het Zeeuws Archief leverde een aantal vergelijkbare types op daterend vanaf 
1674. Het lijkt ook hier om Veluws papier te gaan.37

Type 1e is een variant die door Hinterding wordt vermeld als watermerk in 
één van de papieren, die De Jonghe gebruikt heeft voor het afdrukken van 

27 Zie Documenten, doc. 12, nr. 335. Een exemplaar bevindt zich in een particuliere collectie in België.
28 Laurentius 2008, nr. 190, (1674).
29 Voorn 1973, p. 170-174. Voorn veronderstelt, met de nodige reserve, dat het om papier uit de molen van 
Zoeterwoude zou gaan.
30 Laurentius 2008, nrs. 243 a/b, (1676). Dit komt goed overeen met het idee over een aantal van de 
koperplaten van Berchem uiteengezet in hoofdstuk 2, p. 31.
31 Zie hoofdstuk 2, p. 65.
32 Voorn 1960, p. 133 en 162.
33 Idem, p. 171.
34 Voorn 1985, p. 225.
35 Idem, zie p. 226; het gaat hier om een financiering van hout voor de molen van Warnaer Jansz. van der Kolck. 
36 Het gaat om afdrukken van ets Bartsch 53; voor de koperplaat bij de Jonghe, zie Documenten, doc. 12, 
nr. 783. Een exemplaar bevindt zich in particulier bezit in Heemstede; een tweede  in de collectie van het 
Prentenkabinet Leiden. Zie voor een nadere beschrijving van dit laatste exemplaar hoofdstuk 2, p. 76.
37 Laurentius 2008, nr. 143. Dit watermerk komt in deze vorm tot in de jaren 90 van de zeventiende eeuw voor.
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23 Wapen van Amsterdam type 1c.

24 Wapen van Amsterdam type 1d.
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25 Wapen met Franse Lelie type 3a.

26 Wapen met Franse Lelie type 3b.
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platen van Rembrandt.38 Dit watermerk heeft als contramerk de letters PB. 
Het materiaal in het Zeeuwse archief levert voor het gebruik van papier met dit 
watermerk dateringen in de jaren zeventig van de zeventiende eeuw en gezien de 
uiterlijke kenmerken een Franse herkomst op.39

2) Wapen met een kruis
Zoals reeds boven beschreven, was er ook sprake van incidentele import van 
Italiaans papier. Ook bij Clement komt daarvan een voorbeeld voor. Het betreft 
type 2, een klein wapen met een kruis als afbeelding en als contramerk de letters 
VW. Ik trof het aan in een set prenten van Michiel Mousyn ‘Compartementen’ 
ofwel met Hollandse kwabonderwerpen naar Gerbrandt van den Eeckhout.40 
Deze serie moet reeds in de jaren vijftig van de zeventiende eeuw in het fonds 
van De Jonghe aanwezig zijn geweest, aangezien Mousyn rond 1655 definitief 
naar Parijs vertrok. Clement moet de platen van Mousyn derhalve voor dat 
jaar gekocht hebben. Een dergelijke datering wordt gestaafd door papier met 
vergelijkbare watermerken aangetroffen in het Zeeuws Archief.41 Dateringen 
lopen hier vanaf 1637 tot 1650. Het lijkt in het begin van de jaren vijftig van 
de Nederlandse markt te verdwijnen. De Mediterrane herkomst kan worden 
verondersteld op grond van de heldere witte kwaliteit en de wijde structuur 
van het papier. Helaas is er in Italië en andere gebieden aan de Middellandse 
Zee nog geen systematisch onderzoek gedaan naar zeventiende-eeuws papier; 
een nadere bepaling van de herkomst is dus nog niet mogelijk. Ik heb geen 
röntgenfoto van dit merk kunnen maken.

3) Wapen met Franse lelie
Een zeer gangbaar en ook in Clements producten aanwezig watermerk is de 
Franse Lelie in een wapenschild.42 Type 3a is een uitvoering zonder contramerk. 
(afb. 25) De uitvoering van de kroon is te beschouwen als een vroege variant. 
Ik heb het bijvoorbeeld aangetroffen in de genoemde serie ‘Compartementen’ 
van de hand van Michiel Mousyn naar ontwerp van Van den Eeckhout.43 Het 
materiaal aanwezig in het Zeeuws Archief levert dateringen op tussen 1651 en 
1659.44 Dit loopt synchroon met de hierboven aangegeven veronderstelling, 
dat Mousyn zijn platen voor zijn vertrek naar Parijs in 1655 van de hand moet 

38 Hinterding 2006, appendix 4, type Bab. Het gaat om afdrukken van Bartsch 50, 197, 203, 209 en 369. Zie 
voor de koperplaten van deze etsen bij De Jonghe, Documenten, doc. 4, nrs. 785, 765 en 786. 
39 Laurentius 2008, nr. 190.
40 De prent bevindt zich in het Prentenkabinet Leiden onder M. Mousyn, zonder inv.nr.; voor de koperplaat 
bij De Jonghe zie Documenten, doc. 12, nr. 226.  
41 Laurentius 2007, nrs. 233-242.
42 Dit watermerk komt reeds vanaf de late middeleeuwen voor in een grote verscheidenheid aan vormen. Voor 
een bruikbaar overzicht met dateringen in de zeventiende eeuw, zie Laurentius 2007, nrs. 414-479 en idem 
2008, nrs. 309-364. Dit watermerk maakt gedurende de zeventiende eeuw een vormontwikkeling door. Dit 
is het meest zichtbaar in de kroon boven het wapen, die in de tweede helft van de eeuw een vereenvoudiging 
ondergaat.
43 Zie Documenten, doc. 12, nr. 226. De gefotografeerde set is in het bezit van antiquariaat Forum, ‘t Goy.
44 Laurentius 2008, nrs. 314-319.
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hebben gedaan.
Type 3b is eveneens een vroege versie. (afb. 26) Ik kan bij gebrek aan gegevens 
niet zeggen of hier een contramerk bij hoort. Het werd aangetroffen in een 
afdruk van een ets van Dirk Stoop (1610-1686).45 Documenten in het Zeeuws 
Archief met dit watermerk leveren dateringen op tussen 1651 en 1653.46 Dit 
correspondeert goed met de reeks waar deze prent uit komt, die 1651 gedateerd is.
Type 3c is een variant die zich onderscheidt door de toevoeging van een 
contramerk met de letters HCL. (afb. 27) Ik heb dit watermerk in diverse 
bladen aangetroffen, waaronder de Scheepsbataillen van Reinier Nooms 
Zeeman (1623-1667), etsen van Paulus van Hillegaert (1595-1658) en 
wederom de ‘Compartementen’ van Mousyn.47 De datering blijkt op grond van 
het materiaal in het Zeeuws Archief rond 1658 te liggen.48 
Type 3d is een klein wapen met Franse Lelie met een vereenvoudigde uitvoering 
van de kroon boven het wapenschild. (afb. 28) Ik trof het opnieuw aan in de 
serie ‘compartementen’ van Mousyn.49 Voorbeelden van dit watermerk in het 
Zeeuws Archief werden aangetroffen in documenten met data lopend van 1659 
tot 1665.50 De data impliceren, dat deze uitvoering types 3a, b en c opvolgt.
Type 3e is een grotere uitvoering van type 3d. (afb. 29) Ik trof het aan in een 
afdruk van één van de maanden van Jan van de Velde (1593-1641).51 Dit 
watermerk komt voor in papier van documenten met data in de jaren zestig en 
zeventig van de zeventiende eeuw.52

4) Wapen met paaslam
Een watermerk dat vanaf de tweede helft van de jaren veertig vanuit Frankrijk 
naar de Nederlanden wordt uitgevoerd, is het wapenschild met een paaslam.53 
Tussen 1656 en 1659 wordt dit watermerk definitief verdrongen door papier 
met watermerken als het Wapen van Amsterdam en de Zeven Provinciën.
Type 4a is aangetroffen in een aantal door De Jonge uitgegeven etsen van 
Herman Naywinx.54 (afb. 30) Dit watermerk is bijna identiek aan een exemplaar 

45 Het onderzochte exemplaar bevindt zich in een particuliere collectie in Essen, België. Zie voor de koperplaat 
bij De Jonghe, Documenten, doc. 12, nr. 306. 
46 Laurentius 2008, nrs. 314-316.
47 Respectievelijk: afdruk in particuliere collectie Wassenaar (voor de koperplaat bij De Jonghe, zie 
Documenten, doc. 12, nr. 229); afdruk in particuliere collectie Middelburg (voor de koperplaat, zie 
Documenten, doc. 12, nr. 296); afdruk bij collectie Antiquariaat Forum, ´t Goy (voor de koperplaat, zie 
Documenten, doc. 12, nr. 226).
48 Laurentius 2008, nr. 324.
49 Afdruk in collectie Antiquariaat Forum, ´t Goy; voor de plaat bij De Jonghe, Documenten, doc. 12,  
nr. 226.  
50 Laurentius 2008, nrs. 352-355.
51 De prent bevindt zich in een particuliere collectie in Rotterdam; voor de koperplaat, zie Documenten, 
doc. 12, nr. 342.
52 Laurentius 2008, nrs. 341 (1664) en 346 (1674).
53 Laurentius 2007, nrs. 648-660 en idem 2008, nrs. 705-717.
54 Afdrukken in part. coll., Middelburg; voor de koperplaten, zie Documenten, doc. 12, nrs. 389 en 390.
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28 Wapen met Franse Lelie type 3d.27 Wapen met Franse Lelie type 3c.

30 Wapen met Paaslam type 4a.29 Wapen met Franse Lelie type 3e.
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31 Wapen met Paaslam type 4b.

32 Wapen met posthoorn type 5a.



98

aanwezig in een ets van Rembrandt, die Hinterding in zijn Rembrandtstudie 
beschrijft.55 Hij dateert uit 1651. Dit komt goed overeen met de datering 
bij Clement. Hij zal de platen van Naywinx in of kort na 1651 in zijn bezit 
gekregen hebben.56 Het voor deze afdrukken gebruikte papier zou daarmee tot 
het vroegste behoren, dat door Clement gebruikt werd. De relatie met de etsen 
van Rembrandt vindt zijn verklaring in het feit dat, De Jonghe en Rembrandt 
hoogstwaarschijnlijk uit dezelfde bron papier betrokken. Vergelijkbare water-
merken in het Zeeuws Archief komen voor in papier gebruikt vanaf 1647.57 
Type 4b heb ik gevonden in een serie prachtige afdrukken van prenten met 
spelende kinderen naar Gerbrandt van den Eeckhout geëtst door Michiel 
Mousyn (afb. 31).58 Het verschilt van 4a door een beschadiging van het 
watermerk aan de linkerzijde en de aanwezigheid van een monogram WR of 
PR. Op basis van het watermerk en Mousyns vertrek uit de Republiek kan 
het in de eerste helft van de jaren vijftig van de zeventiende eeuw gedateerd 
worden.59

5) Wapen met posthoorn
Type 5a stelt een wapenschild met een posthoorn voor en komt voor in een 
groter formaat papier.60 (afb. 32) Een goed voorbeeld van het gebruik van papier 
met dit watermerk bij De Jonghe is de ets ‘De Heidin’ van Cornelis Visscher.61 
Ik heb meerdere afdrukken van deze prent bekeken. Bijna alle geraadpleegde 
exemplaren bleken op papier met dit watermerk te zijn gedrukt.62 Bladen van 
hetzelfde formaat werden door Clement de Jonghe gebruikt voor het afdrukken 
van andere prenten van Cornelis Visscher.63 Voor papier en watermerk is bij 
benadering een datering aan te geven. Hetzelfde watermerk komt namelijk 
ook voor in afdrukken van de Amsterdamse stadsgezichten van Reinier Nooms 
Zeeman.64 Aangezien Clement de platen voor deze serie pas in 1664 in bezit 
kreeg, moeten zijn afdrukken van deze prenten en andere op hetzelfde papier in 
of na 1664 gemaakt zijn.65

Type 5b is een variant, die Hinterding heeft aangetroffen in de afdruk van  

55 Hinterding 2006, type Aab.
56 Naywinx zou in het najaar van 1651 zijn overleden, maar dit discutabel. Er is ook beweerd, dat hij in dat 
jaar naar Hamburg zou zijn vertrokken. Zie hiervoor Hollstein 1949-, vol. XIV, p. 132. 
57 Laurentius 2007, nrs. 656-659.
58 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 192 en 193, collectie Antiquariaat Forum, ’t Goy.
59 Zie voor een vergelijkbaar watermerk: Laurentius 2008, nr. 711 (1654).
60 Net als de Franse Lelie in wapen is dit een langdurig en veelvuldig gebruikt watermerk. Voor een overzicht 
met voorbeelden, zie Laurentius 2007, nrs. 579-626 en idem 2008, nrs. 613-695.
61 Zie Documenten, doc. 12, nr. 85.
62 Ik heb onder meer een exemplaar in een particuliere collectie in Middelburg en in een particuliere collectie 
in Kleef geraadpleegd.
63 Idem, nr. 86, het betreffende exemplaar bevindt zich in het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit Leiden, 
onder C. de Visscher, geen inv. nr, groot formaat.
64 Het onderzochte exemplaar zit in een particuliere collectie in Middelburg. Zie voor de koperplaat 
Documenten, doc. 12, nr. 228.
65 In dat jaar kocht hij de platen van Reinier Nooms uit de boedel van Dancker Danckerts. Zie Van der Waals 
2006, bijlage 2.
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33 Wapen met de letter M type 6.
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‘de Heidin’ van Cornelis Visscher in de collectie van het Rijksprentenkabinet in 
Amsterdam. Het watermerk heeft in dit geval een contramerk IB.66 Hij geeft 
aan dat dit type identiek is met het watermerk aangetroffen in een ets van 
Rembrandt, namelijk het portret van Jan Asselijn. Op basis van dit gegeven en 
zijn veronderstelling dat Clement de platen van Cornelis Visscher pas in 1658 
in zijn bezit zou hebben gekregen, concludeert Hinterding dat dit watermerk 
van na de genoemde datum zou moeten zijn. De dateringen van papier met 
dit watermerk uit het Zeeuws Archief geven aan dat dit watermerk al heel 
goed in 1651 in gebruik zou kunnen zijn.67 Dit is een jaar waarin de etsplaten 
van Rembrandt nog in bezit van de kunstenaar moeten zijn geweest.68 De 
Rembrandtprent in kwestie kan dus door Rembrandt zelf gedrukt zijn. Het is 
overigens wel één van de platen uit de groep, waar late drukken van bestaan. 
Voor de volledigheid dient daarbij te worden aangetekend, dat de plaat voor dit 
portret niet wordt vermeld in de boedelopgave van De Jonghe van 1679. Er is 
daarom geen enkele aanwijzing dat hij die ooit in zijn bezit had.

6) Wapen met de letter M
Type 6 is een wapenschild met de letter M in het blazoen. (afb. 33) Dit 
watermerk trof ik aan in de serie uniforme afdrukken van vier architectuur-
prenten van de hand van Pieter Nolpe naar de onbekende monogrammist 
SLG.69 Ik heb dit watermerk niet aangetroffen in het Zeeuws Archief. Als de 
aangenomen sterfdatum van Pieter Nolpe (? -1654?) correct is, moet Clement 
deze platen in of kort na 1654 in zijn bezit gekregen hebben.70 Een aanwijzing 
dat papier met dit watermerk uit de jaren vijftig stamt of toen gebruikt werd, 
is het voorkomen van een identiek exemplaar in een afdruk van een prent, 
die uitgegeven is door Claes Jansz. Visscher.71 Omdat deze uitgever in 1652 
overleed, is met enige zekerheid vast te stellen, dat papier met dit watermerk in 
de jaren 1652-1655 en wellicht al iets eerder gebruikt moet zijn.

7) Zotskap
Een belangrijk en zeer courant watermerk is de Zotskap.72 Globaal is dit 
watermerk in twee subtypes te verdelen; een vijfpuntige en een zevenpuntige 
variant. Dit onderscheid is van groot belang voor de datering van het gebruik 

66 Hinterding 2006, appendix 4, p. 418, Posthorn Ba.
67 Laurentius 2008, nrs  683-695. Overigens loopt het gebruik en produktie van dit type op basis van het 
Zeeuwse materiaal tot in de jaren negentig van de zeventiende eeuw.
68 Zie hoofdstuk 2, sectie Rembrandt en Keyserskroon.
69 Zie Documenten, doc. 12, nr. 253, het geraadpleegde exemplaar bevindt zich in de collectie van 
Antiquariaat Forum, ’t Goy.
70 Zie Dozy 1879, p. 37-38.
71 Het gaat om een gravure uit de serie maanden van Julius Goltzius, naar ontwerp van Gillis Mostaert, 
Hollstein 1949, vol. VIII, nrs. 4-15, in de tweede staat met het adres van C.I. Visscher. De prent bevindt zich 
in een particuliere collectie in Hulst.
72 Zie voor een overzicht van gedateerde zeventiende eeuwse zotskappen: Laurentius 2007, nrs. 480-552 en 
idem 2008, nrs. 365-600.
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van het papier waarin deze varianten voorkomen. Het onderzoek in het 
Zeeuws Archief toont aan dat de vijfpuntige exemplaren vroeger zijn dan de 
zevenpuntigen. Tijdens een korte periode, tussen 1650 en 1660, komen de twee 
varianten naast elkaar voor. Daarna alleen nog de zotskap met zeven punten. 
Deze vorm blijft met kleine uiterlijke veranderingen tot het einde van de 
zeventiende eeuw in gebruik.73

Type 7a is een vijfpuntige zotskap met drie ballen aan de onderzijde, die werd 
gevonden in een serie van Michiel Mousyn.74 (afb. 34) Aangenomen dat bij 
het vertrek naar Parijs van Mousyn in 1655 deze platen reeds in de winkel 
van Clement de Jonghe waren en in combinatie met de data aangetroffen op  
documenten in het Zeeuws Archief, werd dit papier in ieder geval gebruikt in de 
jaren 1652-1658.75

Sterk vergelijkbaar is type 7b, een vijfpuntige zotskap, waarvan de aanwezigheid 
door Hinterding wordt gesignaleerd in een ets van Rembrandt met de  
‘H. Hieronimus lezend in een landschap’ waarvan de plaat in bezit zou zijn 
geweest van De Jonghe.76 Bij dit type zijn de drie ballen aan de onderzijde 
kleiner. Hinterding trof het ook aan in twee afdrukken van gravures van Jan 
Muller in de editie van Clement77 en dateert dit watermerk rond 1656. Deze 
datering versterkt tot op zeker hoogte het in hoofdstuk 2 geuite vermoeden, 
dat Clement de Jonghe zijn platen van Rembrandt in 1656 reeds in huis had. 
Overigens corresponderen deze data ook met het materiaal in het Zeeuws 
Archief.78

Niet nader te determineren, maar interessant vanwege de indicatie voor de 
datum van publicatie is de aanwezigheid van een vijfpuntige zotskap in een 
bijelkaar gebleven serie etsen van de rond 1669 overleden Claes Moeyaert met 
het adres van Clement de Jonghe.79 Op grond van de hierboven genoemde data 
ligt het voor de hand, dat de koperplaten met deze serie van Moeyaert ook al 
vroeg in het fonds van De Jonghe zijn opgenomen.
Type 7c is een zevenpuntige zotskap. (afb. 35) Het werd aangetroffen in 
een serie prenten van Jacob Matham (1571-1631) naar ontwerp van David 

73 Zie voor de beschrijving van deze vormontwikkeling: Laurentius 2008, p. vıı.
74 De geraadpleegde serie bevindt in de collectie van Antiquariaat Forum, ’t Goy. Zie voor de koperplaat 
Documenten, doc. 12, nr. 192 en 193. 
75 Aangezien Mousyn in 1655 naar Parijs vertrok om niet meer terug te keren, is het aannemelijk, dat platen 
met Nederlandse onderwerpen voor vertrek zijn gemaakt en verkocht. Zie hiervoor: Hollstein 1949, vol. LVI, 
Reinier Zeeman, part 1, p xii, Rotterdam 2001. Zie voor de vergelijkbare en vrijwel identieke watermerken 
Laurentius 2008, nrs. 366, 367, 372, 380 en 383.
76 Hinterding 2006, type Fba. Het watermerk zit in een reeks afdrukken van deze ets van Rembrandt(Bartsch 
104). Hinterding neemt aan dat Cornelis Danckerts in 1656 platen verkocht en de platen aldus op basis van 
het statenverschil te dateren zijn. Dat zou inhouden, dat De Jonghe niet alleen heeft gekocht uit de boedel van 
Danker Danckerts maar ook uit die van zijn broer Cornelis. Zie voor de koperplaat Documenten, doc. 9,  
nr. 779. De identificatie van de plaat in de boedel van 1679 is niet helemaal zeker.
77 Het gaat in dit geval om exemplaren uit de collectie van het Rijksprentenkabinet Amsterdam. Zie voor de 
koperplaten Documenten, doc. 12, nrs. 222 en 160.
78 Zie noot 73.
79 Deze set werd aangeboden door Kunsthandlung Helmut H. Rumbler, katalog 2, nr. 44, Frankfort am Main, 
1971. Zie voor de koperplaten Documenten, doc. 12, nr. 357. 
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34 Zotskap type 7a.

35 Zotskap type 7c.
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37 Zotskap type 7e.36 Zotskap type 7d.

39 Zotskap type 7h.38 Zotskap type 7g.
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Vinckboons.80 Vergelijking met resultaten uit het Zeeuws Archief levert 
dateringen op tussen 1669 en 1672.81

Type 7d lijkt sterk op 7c, maar bij dit watermerk is het huismerk aan de 
onderzijde verbogen. (afb. 36) Het is onder meer aangetroffen in afdrukken van 
etsen van Roelant Roghman (1627-1692), voorstellende gezichten bij Haarlem 
en Naarden, waarvan Clement de platen bezat.82 De gebruiksdata van dit papier 
komen overeen met 7c en liggen eveneens tussen 1669 en 1672, afgaande op 
het Zeeuwse materiaal.83

Type 7e is ook zevenpuntig met als opvallend verschil, dat de hoed maar twee 
bellen heeft in plaats van drie. (afb. 37) In een afdruk van een anoniem portret 
van de theoloog Jacobus Arminius uit het fonds van Clement de Jonghe bevindt 
zich daarvan een goed voorbeeld.84 (afb. 16) Vergelijkbare exemplaren van dit 
watermerk aangetroffen in het Zeeuws Archief leveren dateringen op tussen 
1657 en 1675.85

Type 7f is door Hinterding gesignaleerd in een afdruk van een grote ets van Jan 
van Vliet (ca. 1610-ca. 1669) uit het fonds van De Jonghe, voorstellend Loth en 
zijn dochters.86 Het is identiek aan het watermerk in afdrukken van een groep 
Rembrandtetsen, die ook alle voorkomen in de boedelopgaaf van 1679.87 Aan 
de hand van het Zeeuwse materiaal is de datering rond 1675 te stellen.88

Type 7g is een zotskap met een grovere uitvoering van gezicht en kap. (afb. 38) 
Tot nu toe heb ik dit watermerk slechts fragmentarisch aangetroffen.89 Bij het 
maken van ‘quarte blaaden’ sneed de uitgever namelijk een half folio op de helft 
doormidden. Hierbij is aan de zijkant van een liggende of staande prent een 
boven- of onderkant van een watermerk waar te nemen. Hier wordt verderop 
in dit hoofdstuk bij de formaten dieper op ingegaan. Het afknippen van marges 
verkleint de kans op een waarneembaar watermerk. Ik heb in een uniforme serie 
landschappen van Jan van Aken (1614-1661) die op deze wijze was behandeld 
twee fragmenten van deze zotskap aangetroffen.90 Hinterding heeft wel drie 

80 De onderzochte serie bevindt zich in de collectie van de auteur, Middelburg. Zie voor de koperplaten 
Documenten, doc. 12, nr. 349. 
81 Zie Laurentius 2008, nrs. 461-463.
82 Een exemplaar is in een particuliere collectie in Stuttgart. Zie voor de koperplaat Documenten, doc. 12, 
nr. 337.  
83 Zie noot 79 van dit hoofdstuk.
84 De prent bevindt zich in een particuliere collectie in Middelburg.  Zie voor de koperplaat Documenten, 
doc. 12, nr. 735. 
85 Zie Laurentius 2008 nrs. 429 (1657), 546 (1666) en 552 (1675).
86 Hinterding 2006, appendix 4, nr. 5, p. 420. Schuckman, Royalton-Kisch, Hinterding 1996, p. 33. Voor de 
desbetreffende koperplaat in het bezit van de Jonghe. Zie Documenten, doc. 12, nr. 163.
87 Het gaat om afdrukken van Bartsch nrs. 42, 91, 132, 192 en 209. Voor de desbetreffende koperplaten in 
het bezit van de Jonghe, zie Documenten, doc. 12, respectievelijk nrs. 744, 794, 795, 763 en 786. Dit zijn 
allemaal etsen, die in de jaren 1653-1654 zijn ontstaan.
88 Zie Laurentius 2008, nr. 551 (1675).
89 In een serie etsen van Jan van Aken, die nu in het bezit is van Fondation Custodia, Parijs.
90 De serie bevindt zich heden in de collectie van Fondation Custodia, Parijs. Zie voor de koperplaten 
Documenten, doc. 12, nr. 388.
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complete exemplaren geregistreerd gedrukt van Rembrandtplaten in bezit van 
De Jonghe. Het gaat hier om een afbeelding van ‘Maria’, ‘De aanbidding in de 
stal’ en de ‘H. Hieronimus met de leeuw’.91 Het Zeeuwse materiaal levert een 
perfecte match op met een zotskap, die gemaakt blijkt te zijn in de Angoumois 
door de papiermaker Dieuyade.92 De documenten op het papier waarin zich dit 
watermerk bevindt zijn 1663 en 1666 gedateerd.
Eveneens voor het moment alleen fragmentarisch bekend is type 7h. (afb. 39) 
Net als het voorgaande merk heb ik slechts de bovenkant van dit merk kunnen 
terugvinden. Opvallend is daarin het ontbreken van de bel aan de voorkant  
van de narrekap. Ook van deze  variant heb ik de voorbeelden aangetroffen 
in ‘quarte blaaden’, onder meer in een ets van Gilles van Scheyndel (actief 
1620-1679) gedrukt van de koperplaat toen die in De Jonghe’s bezit was.93 
Interessant is dat zowel de plaats van het watermerk als het watermerk zelf 
identiek door Hinterding zijn aangetroffen in een ets van Rembrandt, waarvan 
de plaat eveneens bij De Jonghe was.94 De overeenkomst van het watermerk en 
van de plaats daarvan in de twee bladen bevestigt, dat we in in beide gevallen 
te maken hebben met afdrukken van Clement de Jonghe. Op grond van een 
exemplaar in het Zeeuws Archief komen we uit op een datering rond 1670.95 
Type 7i is sterk verwant aan het vorige nummer. (afb. 40) Het is aanwezig in 
een afdruk van de titelprent van het ‘Bullenboekje’ van Paulus Potter (1624-
1654).96 Dit exemplaar heeft het adres van Clement de Jonghe. Het watermerk 
is identiek te vinden in een afdruk van Rembrandt’s ets ‘de Omval’ in de 
National Gallery of Art in Washington.97 Hinterding kwam het tegen in een 
reeks afdrukken van koperplaten van Rembrandt, die ook weer alle tot de groep 
van Clement behoren.98 De gegevens aanwezig in het Zeeuws Archief leveren 
een datum op van rond 1674 .99

Type 7j is een zevenpuntige Zotskap met het contramerk MG. (afb. 41) Ik ben 
het merk in verschillende series van Nicolaes Berchem tegengekomen.100 Het 

91 E. Hinterding 2006, type Foolscap Q. Hij trof het aan in afdrukken van Bartsch 63, 47 en 104. 
Hinterding heeft dit watermerk niet als een papier van Clement beschreven. Voor de koperplaten van deze 
Rembrandtetsen in de boedelopgaaf van 1679, zie Documenten, doc. 12, nrs. 749, 791 en 779. 
92 Zie Laurentius 2008, nrs. 515 en 516. 
93 Deze prent bevindt zich in een particuliere collectie in Middelburg. Zie voor de koperplaat Documenten 
document 12, nr. 312. 
94 Hinterding, op. cit. Foolscap Cf. Hij heeft het aangetroffen in een afdruk van Bartsch 176. De prent/plaat 
draagt de datum 1648. Zie Documenten, doc. 12, nr. 737 voor de koperplaat.
95 Zie Laurentius 2008, nr. 545 (1670).
96 Het onderzochte exemplaar bevindt zich in de collectie van de auteur. Zie voor de koperplaat Documenten, 
doc. 12, nr. 300. (afb. 14) 
97 Schneider 1990, p. 275 nr. 8.
98 Hinterding 2006, type Caa-ad.
99 Zie Laurentius 2008, nr. 417 (1674).
100 Ik heb exemplaren van deze prenten gezien in verschillende particuliere en museale collecties. Het betreft 
hier niet de series die bij Th. Matham waren. Zie voor de koperplaten Documenten, doc. 12, nrs. 302, 303, 
304 en 305. 
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40 Zotskap type 7i.

41 Zotskap type 7j.
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materiaal in het Zeeuws Archief met identieke of vrijwel identieke watermerken 
levert dateringen van 1663 en 1664 op.101

Sterk verwant aan het bovenstaande watermerk is type 7k. Dit merk heeft echter 
geen contramerk. Het wordt door Hinterding beschreven als een watermerk in 
papier dat bij Clement is gebruikt voor het drukken van Rembrandtetsen.102 
Hij heeft het bovendien gevonden in een afdruk van de ‘Scheepsbataillen’ van 
Reinier Nooms Zeeman, van de koperplaten waarvan De Jonghe eveneens de 
eigenaar was.103 Zijn datering is gebaseerd op de aanwezigheid van dit merk in 
een ets van Jan de Visscher, waarop het adres van Clement in de Kalverstraat is 
vermeld.104 Aangezien diens verhuizing naar dit adres plaats vond in 1658 is dat 
de terminus post quem. Het aangetroffen materiaal uit het Zeeuws Archief met 
dit watermerk draagt data uit de jaren zestig van de zeventiende eeuw.105

Hinterding beschrijft in zijn overzicht van watermerken in Clement de 
Jonghe edities van Rembrandts-etsen nog een watermerk met zotskap.106 Het 
gaat om een opvallend type waarbij watermerk en contramerk haaks op de 
kettinglijnen staan. Het contramerk is PVL, het monogram van Pieter van der 
Ley, een Noord-Hollandse papiermaker. Hoewel Hinterding aangeeft dat dit 
papier door Clement gebruikt zou zijn, ben ik het in geen enkel produkt van 
hem tegengekomen. Verder blijkt uit het materiaal in het Zeeuws Archief, dat 
papier van Van der Ley en andere Noord-Hollandse papierproducenten, zoals 
Lubertus van Gerrevink, pas na 1690 in gebruik komt. Edities van prenten van 
Rembrandt en anderen op dit papier kunnen dan ook niet van Clement zijn. 
Wel ben ik prenten met het adres van Frederick de Wit en Nicolaes Visscher II 
tegengekomen dat gedrukt is op papier met dit watermerk.107 De periode waarin 
het papier met dit merk gebruikt is ligt dan ook tussen 1690 en 1700.108

8) Pot
Type 8 is het watermerk Pot.109 Ik ben dit tegengekomen in een erg mooi zwart 

101 Zie Laurentius 2008, nrs. 441 (1663), 531 (1663) en 533 (1664).
102 Hij trof het aan in afdrukken van Bartsch 45, 47, 53 en 63. Dit zijn wederom allemaal platen, waarvan aan-
toonbaar is dat ze bij De Jonghe in het fonds zaten. Zie Documenten, doc. 12, nrs. 800, 791, 783 en 749.
103 Hinterding 2006, appendix 4  type Da, p. 421. Voor de platen van Nooms zie Documenten, doc. 12, nr. 
229.
104 Zie voor de koperplaat Documenten, doc. 12, nr. 195.
105 Zie noot 95.
106 Hinterding 2006, appendix 4, nr. 7.
107 Ik heb in een particuliere collectie in Bakhuizen een afdruk van een ets van Adriaen van de Velde met 
het adres van De Wit gezien. De editie moet in dit geval van na de dood van Adriaen van de Velde (1677) 
dateren, omdat toen pas zijn koperplaten op de markt kwamen.
108 Zie Laurentius 2008, nrs 586-587. Deze watermerken bevinden zich in papier van stukken, die gedateerd 
zijn 1694 en 1696; de schrijvers hebben in hun boek twee voorbeelden opgenomen. Dit type komt echter in 
de jaren negentig veelvuldig voor.
109 Het watermerk Pot is langdurig gemaakt en komt in vele varianten voor. Het is in de zeventiende eeuw zelfs 
een formaataanduiding voor een bepaald type schrijfpapier. Voor een overzicht met gedateerde zeventiende 
eeuwse voorbeelden, zie Laurentius 2007, nrs. 672-687 en idem 2008 nrs. 723-729. Papier met dit watermerk 
valt vaak op vanwege de hele fijne kettinglijnstructuren.
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gedrukte serie landschappen van Roelant Roghman.110 Ik heb geen foto kunnen  
maken van dit materiaal. Hoewel de meeste exemplaren van dit watermerk 
dateren uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, zijn wij het in ons 
onderzoek in het Zeeuws Archief naar de tweede helft van die eeuw ook 
een enkele keer tegengekomen en wel in papier gebruikt in de jaren 1653, 
1658, 1674 en 1676.111 Deze late voorbeelden vallen op door veel decoratie 
en initialen van de maker in het beeldmerk. Het bij Roghman aangetroffen 
merk past duidelijk in deze latere groep. Ons onderzoek wijst uit dat het hier 
om Normandisch papier gaat.112 Ook de Londense uitgever Peter Stent blijkt 
identiek papier te gebruiken.113 Kloek neemt aan dat de etsen van Roghman 
rond 1650-51 zijn ontstaan.114 Het is dus heel goed mogelijk, dat we in dit  
geval met hele vroege verse drukkken van deze prenten te maken hebben. Een 
editie uit de jaren zeventig van de zeventiende eeuw is echter ook mogelijk.115 
De drukkwaliteit van deze specifieke drukken is zodanig mooi en scherp, dat 
de datering in de jaren vijftig het meest logisch lijkt.
Bij alle tot nu toe besproken bladen is gebruik gemaakt van papieren met globaal 
een dubbelfolioformaat. Clement  heeft natuurlijk ook gebruik gemaakt van 
grotere formaten. De ervaring leert echter dat veel van de grootformaatpapieren 
geen watermerk hebben in de tweede helft van de zeventiende eeuw.116 

9) IHS
Type 9a is een grote Franse Lelie in een wapen met als contramerk het 
Christusmonogram IHS en de letters RC hieronder. Ik trof het verschillende 
keren aan, bijvoorbeeld in een ets van Pieter Soutman gedrukt van de plaat in 
het bezit van De Jonghe.117 Ik trof het ook aan in een afdruk van een mezzotint 
van Jan van Somer.118 Ik heb geen röntgenfoto kunnen maken. Een goede 
aanwijzing voor de datering is de aanwezigheid van dit watermerk in een afdruk 
van de titelprent van de serie prenten naar schilderijen in de collectie Reynst. 
Clement moet deze platen rond 1662 in zijn bezit gekregen hebben, de datering 

110 De geraadpleegde exemplaren bevinden zich in het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden, serie 
Hollstein 1949, vol. XX, nrs. 9-17 geen inv. nr, klein formaat. Zie Documenten, doc. 12, nrs. 335, 336 en 
337. 
111 Laurentius 2008, nrs. 723-729.
112 Villeroy 2004, p. 183-184.
113 Globe 1985, p. 191, picture 1.
114 Kloek 1990, vol. II, p. 1.
115 Zie Laurentius 2008, nrs. 726-728.
116 Dit is op basis van eigen waarneming vastgesteld. Bij het bekijken van grote bladen uit het fonds van 
De Jonghe blijkt het vaak om zwaar dik papier zonder watermerk te gaan. Dit geldt ook voor cartografisch 
materiaal. Als er een watermerk wordt aangetroffen in een groter formaat, is het vaak een aanduiding van een 
betere kwaliteit papier. Het blijkt dunner en lichter van kleur te zijn.
117 Prentenkabinet Leiden, zonder inv. nr., groot formaat, onder Soutman (Hollstein.10). Zie Documenten, 
doc. 12, nr. 187, voor de plaat bij Clement.
118 Zie Documenten, doc. 12, nr. 107, in het PKL, Hollstein 94, N±163SOM/5. 
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van dit watermerk zou dan ook 1662 of later moeten zijn.119 Het monogram 
RC is zeer waarschijnlijk dat van de papiermaker René Carroy. Papier van 
deze producent uit de Angoumois in Frankrijk komt ook voor in het Zeeuws 
Archief. De datum van gebruik is 1665.120

Type 9b is een variant, die Hinterding heeft aangetroffen in een serie prenten 
van Anthonie van Zijlevelt, waarvan De Jonghe de platen bezat.121 De letters bij 
het Christusmonogram zijn in dit geval anders, namelijk ET. De datering komt 
goed overeen met type 9a. Papieren met dit watermerk in het Zeeuws Archief 
leveren een datering op rond 1662 en 1663.122 Het gaat om papier van de 
Franse maker Etienne Touzeau uit de Angoumois.

10) Wapenschild
Type 10 heb ik aangetroffen in een afdruk van de kaart met de Zeven Provinciën 
van Jodocus Hondius  III (1622-1655) in de editie van De Jonghe.123 Het merk 
bestaat uit een klein wapenschild met de letters SH? Ik heb voor dit merk geen 
enkele referentie kunnen vinden. De datering ervan is  problematisch, want 
hoewel de kaart is opgenomen in de atlas, die De Jonghe uitgaf in 1661, 1664 
en 1675, is een losse uitgave van deze kaart ook heel goed mogelijk. 

De formaten
Met de vluchtelingenstroom uit Vlaanderen in de late zestiende eeuw kwamen 
veel ambachtslieden uit de Antwerpse industrie mee naar de Noordelijke 
Nederlanden. Antwerpen had toen reeds een traditie van bijna honderd jaar als 
grafisch centrum. Vanaf ca. 1550 was deze stad gedurende een aantal decennia 
het belangrijkste centrum van prent- en boekproduktie in de Nederlanden 
en Noord-Europa. De uit deze industrie afkomstige handwerkslieden waren 
hierdoor vertrouwd met de gebruiken uit de grafische produktie en brachten 
hun ‘know how’ mee naar hun nieuwe woonplaats. Daar hoorde natuurlijk ook 
een bepaalde manier van omgaan met en gebruik van papier in de drukkerij bij. 
Zo waren Antwerpse drukkers gewend om prentenaantallen te koppelen aan het 
verbruik van riemen papier. Met een riem met 480 vel dubbelfolio-vellen kon 
een bepaalde hoeveelheid prenten worden gedrukt.124 (afb. 42)

119 Zie hoofdstuk 2, p. 15. en Documenten, doc. 12, nrs. 701-715. Het feit dat het watermerk ook voorkomt 
in een ongewijzigde uitvoering van het titelblad, wijst erop dat De Jonghe de koperplaat voor het titelblad 
van de Reynst prenten ongewijzigd gebruikte voor de editie(s), die hij ervan drukte. In dit geval heeft hij zijn 
uitgeversadres dus niet in dit blad vermeld.
120 Zie Laurentius 2008, nr. 589.
121 Zie Documenten, doc. 12, nr. 115, coll. RPK, nr. H-S-96 en Hinterding, appendix 4, p. 418, nr. 2. Hij 
kwam een vergelijkbaar watermerk tegen in twee platen van Rembrandt die echter niet in het fonds van 
Clement zijn aan te wijzen. Het gaat hier om ets Bartsch 197 uit 1658 en Bartsch 74, van rond 1648. De 
overeenkomst in watermerk is een indicatie van de gangbaarheid van dit papier rond 1660-1670.
122 Zie Laurentius 2008, nrs. 83, 84 en 523.
123 Van der Heijden & Blonk 2005, kaart 3, p. 56-58. Documenten, doc. 12, nr. 480.
124 Van der Stock 1998, appendix 3, doc. 56. Het desbetreffende document beschrijft ‘boucken met enckel 
bladers’. De term boek slaat bij papier op een stapel van 24 dubbelgevouwen, dubbel-folio, vellen. 
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42 Verpakkingspapier of riemkap voor een riem papier. In dit geval voor papier met het 
watermerk zotskap, daterend rond 1660-1670. Het gaat hier waarschijnlijk om Veluws 
papier, particuliere verzameling Middelburg.
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In de zeventiende eeuw heeft zich mede op basis hiervan een formule 
ontwikkeld met vaste formaten. Dit kan een verklaring zijn voor het afsnijden 
van de schepranden van papier voor prenten en briefpapier in de zeventiende 
eeuw.125 Rond 1690 lijkt dit proces uitgekristalliseerd te zijn. In de drukkers- 
en uitgeverswereld bleef de maatvoering vanaf dat moment tot in de vroege 
negentiende eeuw gehandhaafd. In de achttiende eeuw is het zelfs gangbaar 
om bij series de verschillende formaten en kwaliteiten te vermelden, zoals 
werd gedaan door de uitgever Tirion in één van zijn deeltjes ‘Verheerlijkt 
Nederland’.126 Natuurlijk bleef de uitgever afhankelijk van hetgeen hij aan 
papier kreeg aangeleverd. Van de papierformaten is een uitgebreide lijst te 
vinden in de papierencyclopedie van E.J. Labarre.127 Van de daar genoemde 
maten blijkt echter slechts een klein gedeelte te corresponderen met de tijdens 
ons onderzoek aangetroffen afmetingen.
Aan de hand van de prenten zelf kunnen we een indruk krijgen van formaat 
en papier. Dat betreft met name materiaal dat niet onderhevig is geweest aan 
destructief gebruik. Dat houdt in  dat alleen prenten onderzocht konden 
worden die niet verknipt en afgesneden of anderszins aan verandering van 
maat onderhevig zijn geweest. De aldus vergaarde gegevens kunnen worden 
gekoppeld aan documenten van en over prentuitgevers. Natuurlijk vallen die 
afdrukken af, die door kunstenaars thuis in het atelier van hun prenten gemaakt 
zijn. Een graficus, die niet direct afhankelijk is van een reguliere uitgever, hoeft 
zich immers niet aan de gangbare maatvoering te conformeren. Voorbeelden 
van kunstenaars die er een eigen maatvoering op nahielden zijn Rembrandt, Jan 
van Brosterhuisen, Adriaen van Ostade en Hercules Seghers. Drukken op zijde, 
perkament en Oosterse dragers vallen ook buiten dit onderzoek vanwege hun 
meer experimentele karakter. 
De meeste beroepsgrafici uit de zeventiende eeuw lieten reguliere edities van 
hun werk drukken en stemden hun koperplaten daarom af op de eisen van de 
uitgever. Helaas is er in documentair opzicht bitter weinig over van deze grote 
industrie. Er is slechts een beperkt aantal boedelopgaven en fondscatalogi over. 
De oudste catalogus is die van de uitgever Cornelis Claesz. uit 1609. Deze 
opsomming geeft reeds summier formaten aan zoals ‘folien’ en ‘vierendeelen’. 
Veel jonger is de fondsopgave van Claes Claesz. Visscher (1649-1704). Deze lijst 
is rond 1680 uitgekomen.128 Zijn zoon Nicolaas geeft in 1694 ook een opgave 

125 Bij ons onderzoek in het Zeeuws Archief bleek 99 procent van de bewerkte brieven ontdaan te zijn van 
de schepranden. Schepranden bij prenten en brieven zijn redelijk uitzonderlijk. De enige prenten, waar het 
wel regulier voorkomt, zijn de cents- en kinderprenten. Daarvoor werd goedkoper en grauw papier gebruikt. 
Waarschijnlijk vond men het bijsnijden hiervan te kostbaar.
126 Op wikkeltjes waarin in de achttiende eeuw de sets losse prenten voor ‘Het verheerlijkt Nederland’ werden 
geleverd, staat dat de prentjes op ‘driederley’ soort van papier worden geleverd. Dit zijn drukken op het ‘grootste, 
best Fransch Royaal’ voor 5 gulden, ‘middelste klein mediaen Fransch papier’, voor 4 gulden en ‘gewoon Fransch 
schrijfpapier’, voor 3 gulden en 10 stuivers. Een aantal van deze wikkeltjes zit in de collectie van de auteur.
127 Labarre 1952 p. 246-272. Veel van de maataanduidingen hier zijn echter negentiende eeuws.
128 Van der Waals  2006, bijlage 5.
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uit. Beide lijsten geven een goed overzicht van de stock van een grote uitgever. 
De voorraad van de Visschers vindt zijn oorsprong in de activiteiten van Claes 
Jansz. Visscher (1587-1652). Hij was een belangrijke en toonaangevende 
prentuitgever, die vanaf 1607 actief was in Amsterdam.129 Veel van zijn platen 
waren vervolgens in het bezit van zijn kleinkinderen.130 Het bedrijf is te 
beschouwen als een standaard prentuitgeverij in de zeventiende eeuw. 
Naast deze catalogi, zijn we afhankelijk van boedelopgaven. De in 1679 
opgemaakte uitgebreide inventaris van de winkel van Clement de Jonghe geeft, 
zoals eerder ter sprake kwam, voor een deel van de aanwezige koperplaten een 
onderverdeling op basis van de formaten. Deze onderverdeling is als volgt: 

- Groote caarten
- Groote kunstplaaten
- Enckelde blaaden
- Halve blaaden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen fijne en 

gemeene blaaden.
- Quarte blaaden, waarbij hetzelfde onderscheid wordt gemaakt. 
- Bij het ‘winckelgoet’ komen daarnaast nog de volgende formaat-

vermeldingen voor: 
- Groot vael papier
- Groot olifantspapier 
- Cleen mediaen

Door vergelijking van identificeerbare platen uit een boedel als die van 
Claes Claesz. Visscher kan een poging worden gedaan om tot een set van 
standaardmaten te komen.

Groote caarten
De eerste sectie in de boedelopgave van Clement in 1679 is die van de ‘Groote 
caarten’. Dit formaat heet in het fonds van Visscher grote ‘land-kaart’.131 
Het valt op dat bij De Jonghe de losse bladen die tezamen een grotere kaart 
vormen, als fol(iant) worden beschreven. Bij Visscher is sprake van ‘kaart- en 
cieraedbladen’. Veel van het materiaal was bedoeld om op te plakken en aldus 
samengesteld op te hangen. 
Bij Clement komen  we bijvoorbeeld een kaart van Italië op negen bladen tegen. 
Zoals al werd vermeld in het vorige hoofdstuk, blijkt het te gaan om een kopie 
naar een kaart van W.J. Blaeu.132 De bladen van dit geheel meten afzonderlijk 
ongeveer 37.5 x 51.3 cm.133 Deze maten zijn vergelijkbaar met de afzonderlijke 

129 Waller 1938, p. 345. Zie ook Simon 1958, voor een goede biografie.
130 Hollstein, vol. XXXVIII, ‘Claes Jansz. Visscher to Nicolaes Visscher II’. Naast de aanwas van moderne 
platen, bleef de familie Visscher veel van het oudere materiaal uitgeven. Een goed voorbeeld is de plaat van 
een kaart van Nieuw Engeland (Hollstein 264), die tot in de vroege achttiende eeuw in druk is gebleven en 
getuige de verschillende adressen bij verschillende leden van de Visscher-familie op de drukpers belandde. 
131 Van der Waals 2006, bijlage 5, p. 219-220.
132 Zie voor de koperplaten Documenten, doc. 12, nr. 13. 
133 Schilder 1986, vol. 5, p. 351, 136-194.
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platen van een kaart van de Zeventien Provinciën van de graveur J. van 
Deutecom. Deze wandkaart werd vanaf 1630 uitgegeven door C. I. Visscher.134

Er zijn in de boedelopgave van Clement in tegenstelling tot die van Visscher 
ook kunstprenten aanwezig die eveneens waren samengesteld uit meerdere 
platen. De al eerder geciteerde ‘Kruisiging’ naar Anthonie van Dyck gegraveerd 
door de graveur Matthijs Borrekens of een onbekende kopie hiernaar bestaat 
uit negen bladen.135 De maten van de platen van Borrekens zijn 53 x 41 cm. 
Vergelijken we de maten van de ‘groote caarten’ met de opgave van Labarre, 
dan blijkt het gemiddelde van de bovengenoemde maten overeen te komen met 
diens imperiaal of olifants formaat dat 55 x 60 cm meet.136 Dit is het zwaarste 
en duurste papier. In hoofdstuk twee is reeds dieper ingegaan op de motieven 
voor het gebruik van dit papier.137

Uit een wikkel van de uitgever Pieter Schenck (1660-1713) blijkt, dat dit 
formaat soms ook voor historieprenten gebruikt werd.138 Zoals gezegd, zijn 
watermerken in dit formaat schaars.

Groote kunstplaaten
In Clements boedelopgave van 1679 zijn veel prenten onder de noemer ‘Groote 
kunstplaaten’ ondergebracht. Een representatief blad van de etser Cornelis de 
Visser (1625-1685), is de ‘Groote Heydinne’.139 Deze prent meet 37.5 x 30 cm. 
en is meestal gedrukt op groot formaat papier van een niet al te dikke kwaliteit. 
Vergelijkbare prenten zijn bijvoorbeeld de platen van de schilderijen van de 
Reynst-collectie.140 
De gemiddelde maat van de ‘groote kunstplaat’ vindt zijn bovengrens in een 
kopie naar een ets van Jacques Callot door Salomon Savery, ‘De markt van 
Impruneta’. Deze prent blijkt zowel door Visscher als De Jonghe uitgegeven 
te zijn. De afmetingen zijn 43 x 66.2 cm.141 De gevonden maten komen nog 
het meest overeen met de formaten ‘Groot mediaan’ of ‘Royaal’, 47 x 65 cm. 
zoals door Labarre vermeld. Een ander voorbeeld in de boedelopgaaf van 1679 
maakt duidelijk dat er niet een heel strak vaststaand patroon van maten is. Een 
prent van Hendrik Bary (1640-1707), het ‘Besjen’ naar Van Mieris, heeft als 
koperplaat een afmeting van 25.8 x 18.5 cm.142. Een onafgesneden exemplaar 
van deze prent meet als blad 33 x 24.5 cm.143 De kwaliteit van het papier in 
samenhang met de waardering van de plaat bepalen de prijs en plaatsing van 

134 Zie New Hollstein, ‘The Van Doetecum Family’, vol. IV, p. 132-133, nr. 921.
135 Van der Waals 2006, cat.nr. 144. Zie Documenten, doc. 12, nr. 9.
136 Zie Labarre 1952, ‘Formats and Sizes’.
137 Zie hoofdstuk 2, p. 25.
138 Het desbetreffende wikkel bevindt zich in een particuliere collectie. Het is in twee talen bedrukt, Latijn en 
Nederlands, en gemaakt voor een serie prenten over de Spaanse successieoorlog, uitgegeven in 1706.
139 Zie voor de koperplaat Documenten, doc. 12, nr. 85.
140 Idem, nrs. 701-715.
141 Idem, nr. 65 en Van der Waals 2006 , bijlage 5, p. 221.
142 Zie voor de koperplaat in het bezit van De Jonghe Documenten, doc. 12, nr. 80.
143 Dit exemplaar bevindt zich in een particuliere collectie in Middelburg.
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het werk. Hierbij moet opgemerkt worden dat Visscher binnen de ‘groote 
kunstbladen’ nog het onderscheid maakt tussen een imperiaal blad en een 
royaalblad. In de boedel van Clement wordt dit onderscheid niet gehanteerd.144 

Fijne enckelde blaaden
Een grote groep in De Jonghe’s plaatvoorraad wordt gevormd door de 
sectie ‘Fijne blaaden’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fijne en slechts 
enkele bladen. Dit kwaliteitsonderscheid zal berust hebben op de gebruikte 
papierkwaliteit. Ook in deze groep komen we allerlei kunstgrafiek tegen. Werk 
van Reinier Nooms, Jan Hackaert, grafiek naar Rubens, Ostade en Brouwer en 
veel werk van maniëristische graveurs.145 De maten van onversneden exemplaren 
bedragen ca. 30x40 cm.146 Een prent van Nicolaes de Bruyn geeft een goede 
indruk van het aanzien. (afb. 43) Labarre geeft bij dergelijke maten de term 
schrijfformaat op. Een algemene omschrijving zou dubbel-folio moeten zijn te 
vergelijken met het huidige A3.147 De term ‘fijne blaaden’ wordt overigens niet 
in de boedelopgave van Visscher aangetroffen. Verder blijkt uit een serie prenten 
naar ontwerp van Stefano della Bella in een particuliere collectie, dat op een 
enkel fijn vel ook wel eens twee kleinere platen tegelijk werden gedrukt.148

Halve blaaden
Het formaat ‘halve blaaden’ is aanwezig bij zowel Visscher als De Jonghe. 
Ook hier is sprake van een grote verscheidenheid aan platen, die onder deze 
noemer zijn geschaard. Als voorbeeld van een prent uitgegeven door Clement 
en beschreven als zodanig in de boedelinventaris van 1679 kan hier een 
onafgesneden blad met een landschap van Gillis van Scheyndel dienen.149 De 
afmetingen zijn 16 x 25 cm. Ter vergelijking meet een half blad uit de winkel 
van Visscher in onversneden toestand 20 x 31.5 cm. Het gaat hier om een ets 
van zijn grootvader C.I. Visscher uit 1620 naar A. Bloemaert.150 (afb. 44) 
De reeds genoemde verscheidenheid levert een gemiddeld papierformaat op van 
15 á 20 x 30 cm. Dat is te beschrijven als een half folio vel. De boedelinventaris 

144 Het losse ‘Royaal’ blad is in de boedelopgave van Visscher wel als een aparte sectie opgenomen. Daar wordt 
het gebruikt voor kaarten, maar ook voor ganzeborden. De gemiddelde maat ligt bij Visscher op 41x  
47 cm. Het onderscheid zal in dit geval bepaald zijn door de kwaliteit van het papier en het te drukken 
materiaal. 
145 Zie voor de koperplaten Documenten, doc. 12, nrs. 123-146, 179, 228-231.
146 Ik heb hier bijvoorbeeld gebruik gemaakt van onversneden bladen van Reinier Nooms uit in een 
particuliere collectie, Pernis.
147 Zie Labarre 1952, p. 252.
148 Antiquariaat Forum is in het bezit van deze reeks met cartouches, die rond 1660 door Frederik de Wit 
moet zijn uitgegeven. De maten zijn ongeveer 12 x 9 cm. per plaat. Een beschrijving van de serie is te vinden 
in: A. de Vesme 1906, nrs 1015-1026, als kopieën. Zie verder hoofdstuk 2, p. 71, noot 293, 294.
148 Het opgemeten exemplaar zit in een particuliere collectie. Zie voor de koperplaat Documenten, doc. 12, 
nr. 287.
150 Het gaat hier om ets Hollstein 291, in een editie van Nicolaes Visscher I, rond 1660-1670. Het 
bestudeerde exemplaar bevindt zich in bezit van Kunsthandel Laurentius Middelburg.
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43 Nicolaes de Bruyn, ets op een onversneden ‘enckel blad’, particuliere collectie.

44 Claes Jansz. Visscher, ets op een onversneden ‘half blad’, particuliere collectie.
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van Clement differentïeert wederom in ‘fijne’ en ‘gemeene blaaden’. Dat zal 
ook hier bepaald zijn door populariteit van de prenten en de leeftijd van de 
platen. Ik heb niet kunnen aantonen, dat de kwaliteit van het papier een rol 
speelt. Bij de fijne exemplaren komen we werk tegen van Paulus Potter, Nicolaes 
Berchem en Wenzel Hollar, voor die tijd modern en gewild werk.151 Bij de groep 
‘Gemeene blaaden’ duiken o.a. de ruiters van Jacques de Gheyn en een serie 
maanden van Jan van de Velde op; series, die al een jaar of veertig oud zijn.152 
Er zitten overigens opvallend veel van dit soort ‘occasions’ in deze groep. Bij 
de ‘gemeene blaaden’ is merkwaardig genoeg ook het toen recente werk van 
Roelant Roghman opgenomen.153 Blijkbaar was de waardering voor zijn werk 
niet zo hoog om een plaats bij de fijne bladen te krijgen.

Quarte blaaden
Dit is bij Clement de kleinste categorie. We treffen hier veel ornamentgrafiek 
aan, maar ook series kopieën naar de kleine prentjes van Jacques Callot.154 
Verder zit er bij de vrije grafiek de serie van tien kleine landschappen van 
Jan van Aken, en zijn set van zes prentjes met paarden.155 Een onversneden 
exemplaar van de serie paarden werd aangetroffen in het Prentenkabinet van 
de Universiteit Leiden en meet 14 x 19 cm.156 Van de serie landschappen trof 
ik in een particuliere collectie een losse afdruk aan met dezelfde maten. De 
gemiddelde maten zijn in deze sectie 12 x 20 cm. Labarre classificeert deze 
maten als quart foliant.157 Ook hier komen uitzonderingen voor die de regel 
bevestigen. Een complete afdruk van een ets van Herman Naywinx blijkt te 
zijn afgedrukt op een vel van 20.7 x 32.5 cm. en zou op basis hiervan als half 
blad moeten worden geclassificeerd.158 De boedelopgave van 1679 plaatst 
de zestien etsen van hem echter bij de ‘Gemeene quarten’. Overigens ben ik 
ook afdrukken van dezelfde etsen tegengekomen waarbij de plaatsing van het 
watermerk aangeeft, dat de plaat ook als normaal quartblad is gedrukt.  
De catalogus van Visscher geeft een nog kleiner formaat, octavo, op. (afb. 15) 
Dit komt bij De Jonghe niet voor. Het bijbehorende drukwerk wordt gevormd 
door etiketten en bijvoorbeeld bidprentjes.159

151 Zie Documenten, doc. 12, nrs. 286, 300-301 en 302-305. Deze sectie van ‘fijne halve blaaden’ bevat 
opvallend veel ‘oorspronkelijke’ grafiek.
152 Idem, nrs. 351 en 342.
153 Idem, nrs. 335-337.
154 Idem, nrs. 398-400 en 407.
155 Idem, nrs. 388 en 417.
156 Collectie Prentenkabinet Leiden, onder Jan van Aken, geen inv. nr. 
157 Zie Labarre 1952, p. 246.
158 Het gaat hier om een aantal uniforme onafgesneden drukken in de collectie van Kunsthandel Laurentius, 
Middelburg. Zie Documenten, doc. 12, nrs. 389-390. 
159 Deze kleine prentjes zijn in het fonds van Clement de Jonghe onder de quarten gerangschikt. 
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Samenvattend zijn bij Clement de Jonghe de volgende maten en soorten papier 
te onderscheiden:

- Groote blatcaart, ongeveer 55 x 60 cm., zwaar papier, dat elders als 
imperiaal of olifantspapier wordt omschreven.

- Groote kunstplaat, ongeveer 47 x 56 cm., eveneens groot formaat, maar 
minder zwaar van goede kwaliteit. Het wordt omschreven als groot 
mediaan of royaal papier.

- Enkel blad, ongeveer 30 x 40 cm., dubbelfolio formaat, omschreven als 
schrijfformaat.

- Half blad, ongeveer 20 x 30 cm., half folio formaat.
- Quart blad, ongeveer 20 x 10 cm., quart folio formaat.

Er was naast plaatkwaliteit ook differentiatie op basis van papierkwaliteit. 
De aanduiding ‘Groot vael papier’ bij het ‘winckelgoet’ geeft een indicatie.160 
Hoewel opgenomen onder de grote fijne prenten, moet het hier toch gaan om 
drukwerk op papier van inferieure kwaliteit. Het bovengenoemde exemplaar 
van de ets van H. Naywinx is gedrukt op papier van een grauw en smoezelig 
karakter.161 Het kan zijn dat we hier te maken hebben met papier van de 
Veluwe. Zoals gezegd, nam de produktie hiervan een grote vlucht vanaf de jaren 
vijftig waarbij men op de Veluwe de Franse merken kopieerde. Het wordt echter 
meestal als inferieur beschouwd ten opzichte van het Franse produkt. Op grond 
van duidelijke uiterlijke kenmerken is het echter wel mogelijk om Franse en 
Veluwse merken van elkaar te onderscheiden. 
Vanwege de onverzadigbare vraag naar papier, werd het Veluwse papier ondanks 
alle klachten toch veelvuldig gebruikt.162

Er duiken kortom allerlei verschillende kwaliteiten op. Eén van de uitgevers 
die het echt bont maakt op dit vlak, is de drukker Jacob Aertsz. Colom. Hij 
geeft vanaf de jaren dertig een oblong atlas van de Nederlanden uit. Dit zeer 
populaire werk is bijna onveranderlijk gedrukt op slecht, verbruind en bijna 
ongelijmd papier.163 Het is heel goed mogelijk, dat ook hier papier uit de 
Veluwe is gebruikt. Het andere uiterste is de uitgever W.J. Blaeu die voor zijn 
grote atlassen het beste papier benut, dat hij kan krijgen. Dit is dan ook meestal 
Frans papier uit de Angoumois. Clement heeft papier afkomstig uit zowel de 

160 Zie Documenten, doc. 12, sectie ‘winckelgoet’: nr. 197.
161 Zie dit hoofdstuk, p. 74. 
162 Van Eeghen 1978, deel IV, p.198 vermeldt Simon Boom, als intermediair voor een dermate slechte partij 
papier dat deze uiteindelijk zonder limiet verkocht moet worden. Er worden in het desbetreffende  hoofdstuk 
meerdere ruzies geregistreerd over betalingen en verschil van mening over de kwaliteit van het papier. Deels 
zal dit een onderdeel zijn geweest van de prijsonderhandelingen, deels zal het papier werkelijk zo slecht zijn 
geweest als de stukken doen voorkomen. Bij ons onderzoek in het Zeeuws Archief bleek vooral het Veluwse 
papier onderhevig te zijn aan verbruining, schimmel en inktvraat. Het Franse papier blijkt witter en beter van 
kwaliteit te zijn; toch is ook dit geen vast gegeven. Bij bepaalde exemplaren van Blaeu’s Stedeboek is sprake 
van ernstige verbruining en prachtig wit papier in een band. De kwaliteit wisselde dus zelfs in een riem nog 
wel eens. De grote vraag naar papier zal het gebruik van ook slechtere soorten papier gestimuleerd hebben.
163 Hierover is nog niets gepubliceerd. Ik heb dit in de praktijk kunnen vaststellen door atlassen van Colom te 
bekijken en te vergelijken op veilingen en bij collega’s.
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Veluwe als de Angoumois en Normandië. Hij kocht uit de algemene aanvoer 
in Amsterdam. Daar waren de net genoemde gebieden hoofdleveranciers. Maar 
ook van de meer incidentele importen uit het Middellandse zeegebied komen 
bij De Jonghe voorbeelden voor. 164

164 Zie dit hoofdstuk, sectie 2.
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Zoals velen landgenoten wordt Clement de Jonghe door een combinatie van 
oorlog en economische neergang in zijn Duitse thuisland aangetrokken door 
het gunstige politieke en economische klimaat van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Vanaf 1647 ziet hij in een paar jaar tijd kans om van zijn 
oorspronkelijke beroep van inkleurder van grafiek door te groeien naar dat van 
kunstverkoper en prentuitgever. De gunstige omstandigheden stellen hem in 
dezelfde tijd ook in staat om een winkel op een plek in de Kalverstraat te huren 
en vervolgens te kopen.
De Jonghe heeft tot zijn dood in 1677 gewerkt aan het opbouwen en uitbreiden 
van het hart van zijn bedrijf: het fonds van koperplaten waarvan prenten werden 
gedrukt voor de verkoop. Hiervoor koopt hij platen direkt van kunstenaars 
en grafici, maar ook uit de boedels van overleden of met hun onderneming 
gestopte collega’s. 
Zijn lidmaatschap van het St. Lucasgilde geeft hem direktere toegang 
tot de verkoop van hun bezit dan het geval was met gildeleden van het 
Boekverkopersgilde. Het eigen bezit aan platen van De Jonghe bedraagt bij 
de afwikkeling van zijn boedel in 1679, twee jaar na zijn  dood, 3223 stuks 
die voorzover mogelijk in deze studie zijn geïdentificeerd. Daarmee was hij in 
Amsterdam in zijn tijd één van de grootste prentuitgevers.
Een belangrijk aspect van het fonds is de aanwezigheid van 74 koperplaten van 
Rembrandt van Rijn. Dit bezit is tot op heden de voornaamste reden geweest 
voor de relatieve bekendheid van De Jonghe. Ook werd tot nog toe een direkt 
contact met Rembrandt verondersteld. Die aanname was sinds lange tijd 
gebaseerd op een ets van Rembrandt maar zonder waterdichte documentatie 
een portret van Clement de Jonghe wordt gezien. De afwezigheid van preciese 
gegevens over zakelijk of persoonlijk contact met Clement en het voorkomen 
van koperplaten van Rembrandt in andere gelijktijdige uitgeversfondsen maken 
het echter vooralsnog moeilijk om een directe relatie tussen beiden aan te tonen 
of af te wijzen. Daarbij is de identificatie van het genoemde portret onder 
druk komen te staan. De vroegste bekende vermelding van het portret met als 
opschrift de naam van De Jonghe en de datum 1668 is van de hand van de 
Parijse prenthandelaar P. Mariette II. Of hij Clement ooit heeft ontmoet of met 
hem in contact is geweest weten we niet. Evenmin weten we zeker of Mariette 
met zijn opschrift duidde op de identiteit van de geportretteerde of op de 
herkomst van de afdruk van het portret in zijn bezit. Bovendien blijkt ondanks 
de uitvoerige documentatie van De Jonghe’s bezittingen nergens uit dat hij 
zakelijk of privé eigenaar is geweest van de koperplaat van deze ets. Wel kan  
met enige zekerheid vastgesteld worden dat hij rond 1655 in het bezit van zijn 

Conclusie
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74 koperplaten van Rembrandt moet zijn gekomen.

De Jonghe is een typisch lid van de nieuwe generatie prentuitgevers, die na 
1650 in de Nederlanden opkomt. Deze groep neemt de plaats in van de 
generatie uitgevers, die rond 1600 zijn begonnen met hun bedrijf. Naast het 
teren op de initiatieven van de voorgangers, ontplooien sommige nieuwkomers 
nieuwe activiteiten, die de aanzet zijn voor de latere specialisatie tot 
prentuitgever of tot kunsthandelaar. Clement is echter niet als initiatior aan te 
wijzen
Zijn fonds aan koperplaten en de prenten die in de winkel werden verkocht 
kunnen gezien worden als een dwarsdoorsnede van de produktie van grafiek 
tussen 1520 en 1675. Moderne technieken en tendenzen zoals de mezzotint 
worden tegelijkertijd op de markt gebracht met ouderwetse bladen zoals die van 
Lucas van Leyden en Pieter Brueghel I. Het fonds geeft aldus ook een indicatie 
van wat beschikbaar was en vermoedelijk ook van de smaak van de klant in die 
tijd. Het onderzoek naar het platenfonds laat zien, dat er veel verloren is gegaan. 
Identificatie wordt door het niet altijd plaatsen van een uitgeversadres nog eens 
bemoeilijkt. 
De verkoop vond gewoonlijk plaats in de winkel. Het winkelgoed werd 
gesorteerd op prijsbepalend formaat.
Er werd naast eigen produkten ook prenten en boeken van concurrenten 
verhandeld. De buitenlandse markt werd direct of met retailers als Dirk 
Matham voorzien; er werden ook zaken gedaan op de Frankforter Buchmesse.

De bestudering van De Jonghe’s firma heeft een gedetailleerd inzicht opgeleverd 
in de acquisitie van koperplaten en in de winkelvoorraad aan prenten, in de 
strategie van uitgeven en verkopen, in gehanteerde papierformaten en prijzen en 
in het drukken van prenten. 
Het verrichte papieronderzoek geeft een indruk van de aankoop en herkomst 
van het gebruikte papier, van de soorten papier en de verschillende types 
watermerken in het papier in gebruik bij Clement de Jonghe en op welk 
moment of in welke jaren zij voorkomen. Op grond daarvan zijn nieuwe kennis 
en inzichten verworven, onder meer over de drukken die door hem van de 
platen van Rembrandt zijn gemaakt. 
Met dit onderzoek is aldus voor het eerst een poging gedaan tot een 
totaalreconstructie van de geschiedenis en van het functioneren van een bedrijf 
als dat van Clement de Jonghe na 1650 in Amsterdam, belangrijk centrum van 
prentproductie en prenthandel. De resultaten zoals die het weergegeven in 
deze studie kunnen dus mogelijk als uitgangspunt en voorbeeld fungeren voor 
toekomstige onderzoeken naar de activiteiten en werkwijze van andere uitgevers 
van prenten, een branche van bijzonder belang in de zeventiende-eeuwse 
Republiek.
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In het onderstaande hoofdstuk heb ik gepoogd om het ‘papieren’ spoor van 
Clement de Jonghe in kaart te brengen. Aan de hand van een chronologische 
ordening zijn alle archiefstukken, die betrekking hebben op De Jonghe, 
gerangschikt. De meeste stukken werden opgenomen of genoemd in de 
bestaande literatuur al. Daarnaast worden hier zes onbekende documenten 
weergegeven. Verder zijn archivalische vermeldingen uit de trouw-, doop- en 
sterfregisters opgenomen. Als een document voldoende belang heeft, is het 
integraal getranscribeerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de boedelopgave van de 
winkel opgemaakt in 1679 (nr. 12). Aangezien het document recentelijk elders 
integraal en zonder toevoegingen in transcriptie in een catalogus is weergegeven1 
heb ik hier gekozen voor een geannoteerde versie waarin de geregistreerde 
koperplaten en winkelvoorraad aan boeken en prenten waar mogelijk worden 
geïdentificeerd.
Hoewel er toch een behoorlijke hoeveelheid archiefmateriaal tot ons is 
gekomen, is het ontbreken van de stukken van het St. Lucasgilde buitengewoon 
te betreuren. Juist deze bron zou veel inzicht hebben kunnen bieden in de 
zakelijke activiteiten van Clement. Dit geldt ook voor de verdwenen stukken 
van de Bank van Lening.
Het archivalische spoor van Clement de Jonghe begint met zijn akte van 
ondertrouw, waarin ook zijn leeftijd en land van herkomst worden genoemd.

1 - Akte van ondertrouw (23 februari 1647)  
Stadsarchief Amsterdam, Kerkelijke huwelijkse protocollen.
Lit.: Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 332. 
Zie voor verdere bespreking p. 4.
“Clement de Jonge van Brunsbuttel, caertafsetter, out 22 jaer, geen ouders 
hebbende, woonende op de Coninxgracht ende Jacomijntie Jacobs van Haerlem, 
woonende als vooren, out 21 jaer, geass. met haer moeder Grietie Albers”
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, biedt het trouwen de mogelijkheid tot  
verwerving van het poorterschap. Daar is dan ook een vermelding van gevonden.

2 - Aantekening van de koop van het poorterschap (7 februari 1651)
Stadsarchief Amsterdam, Poortersboek 1648-1650, B&J, onder nummer 126.
Lit.: niet eerder gepubliceerd.
Zie voor verdere bespreking p. 5.
“Clement de Jonghe van Ditmars, Kunstvercoper, heeft sijn poorterseed gedaen, 

Documenten

 
1 Zie Van der Waals 2006, bijlage 2.
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als getrouwen hebbende Jacomijntje Leenderts, dogter van Leendert Caenen, 
gewesen smid en poorter deser stadt, acum de 7 febru(ari) 1651”
Een ander spoor is dat van de kinderen, die uit het huwelijk voortkomen. In de 
periode 1647-1668 komen 12 kinderen voor in de doopregisters.2  

3 - Gegevens over kinderen van De Jonghe in doop- en begraafregisters 
(1647-1668) 
Stadsarchief Amsterdam, doop- en sterfregisters.
A: Doop.
Lit.: Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, pp. 332-333; de gegevens over 
Annetien en Gabriel werden niet eerder gepubliceerd.
Annetien 1 gedoopt op 21 juli 1647, geen getuige gevonden.
Saertjen 1 gedoopt op 15 november 1648, getuige: Annetie Harms.
Annetien 2, gedoopt op 6 maart 1650, getuigen: Jan Schilt en Sara Jans.
Jacobus, gedoopt op 25 augustus 1652, getuige: Catelijntje Poulusz.
Sara (Saertie) 2, gedoopt op 1 november 1654, getuige: Catelijntje Poulusz.
Elisabeth, gedoopt op 13 augustus 1656, getuige: Trijntje Jansz.
Johannes, gedoopt op 9 juli 1658, getuige: Gertie Jansz.
Saertie 3, gedoopt op 4 mei 1660, getuige: Trintie Bruynen.
Elias 1, gedoopt op 8 augustus 1662, getuige: Trijntie Breuns.
Elias 2 gedoopt op 25 januari 1664, getuige: Trijntie Jans.
Mariken, gedoopt op 24 mei 1666, getuige: Trijntie Jans.
Gabriel, gedoopt op 18 december 1668, getuige: Trijntie Jans.
B: Begrafenis.
Lit.: Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333; de gegevens over Mariken 
werden niet eerder gepubliceerd.
Sara (Saertie) 1 of 2, begraven op 12 september 1656 op het St. Anthonies-
kerkhof.
Mariken?, begraven op 29 december 1672 op het kerkhof bij de Leidsepoort.3

4 - Huur (1662-1664) van het pand aan de Kalverstraat (huidig 
huisnummer 10)
Stadsarchief Amsterdam, Verpondingsboek van de 8e penning.
Lit.: Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333.
Zie voor verdere bespreking p. 8-9.
Clement wordt aangeslagen voor 59 gulden, 7 stuivers en 8 penningen 
vanwege het huren van het negende huis vanaf de Dam aan de westzijde van de 
Kalverstraat op 6 juni 1662.
Het verpondingsboek van de 8e penning geeft in ieder geval tussen 1662 en 
1664 De Jonghe als huurder. 

 
2 Idem. Zie ook hoofdstuk 1, p. 5, noot 12. 
3 Zie Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333 en hoofdstuk 1, noot 22.
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Een uiterst interessant document is een akte, die opgemaakt is op 7 augustus 
1667 bij notaris G. A. van der Ven. Het betreft een dispuut tussen Clement 
de Jonghe en de veilingmeester Block tijdens  de verkoping van de boedel 
van Dancker Danckerts. Het stuk biedt een inzicht in het handelsgedrag van 
Clement de Jonghe.4

5 - Akte van dispuut tussen De Jonghe en veilingmeester Block 
(7 augustus 1667)
Stadsarchief Amsterdam, Notariëel Archief G. A. van der Ven, fol 155.
Lit.: Van Eeghen 1985, p. 58.
[in margine] “dese apart
Compareerde de h. Dirck Hillensberg, S. Dirck Boom, Anthonius van 
Dalen ende Jan Staets, alle inwoonderen deser stede ende nae competeren 
onder(geschrevene) ende verclaren alle eendrachtelijk nae waerheijt ende 
present geweest te sijn, dat op huyde namiddagh de afslager Block in die 
qualiteit afslaende ende verkopende de boecken, platen etc. inde sterffhuijse van 
Danckert Danckertsz sal: inde Kalverstraat daer de Danckbaerheyt uythangt 
onder anderen afgeslagen aen eenen Clement de Jonge aldaer mede present 
sijnde gekocht heeft de platen van Schamotsy soo houte als copere platen 
invoege die bij den voors. Danckert Danckertz salig gedruckt sijn.
Doch hij Clement deselve platen alsoo gekogt hebbende begeerde hij een 
exemplaar daerop toe te hebben ende alsoo den afslager de voors. platen 
alleen en sonder exemplaer  hadde afgeslagen, soo verkogt ende oock soo te 
boeck gestelt, konde den afslager daer toe niet verstaen, waerop hij Clement 
antwoorde, dat hij dan sijne gekogte platen niet wilde ontfangen, dan wanneer 
hem den afslager 1 exemplaer daer bij gaff en alsoo een ander omstander 
aldaer sich presenteerde tot koper der voors. platen ingevolge den afslager die 
hadde verkogt alleen en sonder exemplaar wert hem Clem:t door den afslager 
nochmaels afgevraagt of hij den platen soo hij deselve hadde gekogt sonder 
exemplaer en wilde ontfangen heeft hij Clement de voors. andermael niet willen 
presseren sulx hij den afslager de voors. platen sonder exemplaer invoege verkogt 
was aen andere koper heeft afgeslagen gevende redenen van wetenschap dat sij 
bij alle ’t voors. pres:t sijn geweest gehoord en aensch: hebben en [   ] sijn ende 
sulx weder sterck ende alsoo de attestanten en [   ] onderschreven te Amsterdam 
ter presntie van J. Voskuyl ende Dirck Hillensberg
Dirck Hilensberg verclare als boven uytgesondert het eerste ontkennen van 
Clement dat hij sijn gekochte platen niet wilde ontfangen selve daer niet present 
geweest sijnde gelijck hij was bij het verder gepasseerde

J. Voskuyl
Dirck Boom

4 Het gaat om een stuk, dat een hoog ‘klad’gehalte heeft.
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Anthonius van Dale 
Jan Staets
Not. Van der Ven”
Zie voor verdere bespreking p. 46-47.
In 1668 wordt de huur omgezet in de koop van het pand. Hiervan was reeds 
een voorlopig koopcontract gevonden in de Willige Decreten.5 

6 - Voorlopige koopakte van het pand aan de Kalverstraat (16 ? 1668)
Stadsarchief Amsterdam, Willige Decreten, 26e register fol. 220 en verder.
Lit.: Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333. 
“Aernout Croock c.s. verkoopen voor 10080 carol. Guld. aan Clement de 
Jonge een huijs en erve, met het achterhuijs  daeraen gelegen tot Amsterdam, 
bij den Dam in den Kalverstraet, daer de gekroonde Konstkaert uijthangt…..
daer lendenen van zijn de schepen Jan Six aen de zuijtsijde…..en de gemeene 
erfgenamen van Reijnier van Eck aen de noortsijde. Voorts zoude den huijrder 
nae hem nemen, ‘tgeene bij em zelven gemaeckt was, te weten het uijthangbort, 
de kasse in de winckel, in’t voorhuijs met de kachel, taeffel, en pars op de solder 
en het duijvenhock op de vlieringh”.
Zie voor verdere bespreking p. 8-9.

7 - De definitieve koopakte van het pand (22 oktober 1668)
Stadsarchief Amsterdam, Willige decreten, 26e register, fol. 290.
Lit.: niet eerder gepubliceerd.
“Copen Clement de Jonge [in margine: 22 october…. Geregt] 
Aernoud Croock cuum sociis heeft bij decreet verkoght een huijs …. Met het 
aghterhuijs daeraen staende geleijd aan de Kalvertstraet bij den Dam,  F. 10080.-
Salaris F, 23-4- [in margine: “Hieris betaelt de helft door de Jonge en andere 
helft door Aernout Croock, …7 meert”] Het stuk biedt dan nog een uitgebreide 
en ingewikkelde berekening van alle eigenaren en de porties die zij ontvangen 
van de verkoop. 
Zie voor verdere bespreking p. 8-9.
Voor de aankoop leende Clement in 1669 geld van de marineschilder Jan van 
de Capelle.

8 - Leningen van Jan van de Capelle aan Clement de Jonghe (1669)
Stadsarchief Amsterdam, Scheepenkennisse OOO, fol. 68 en verder.
Lit.: Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333.
“3 januari 1669. Clement de Jonge, konstvercoper, vooraen in de Calverstraet, 
is aan Jan van de Capelle 2500 gulden schuldig, over gereede penningen, te 
betalen over 6 maanden met prolongatie.”
“20 november 1669. Clement de Jonge, konstvercoper, vooraen in Calverstraat, 

5 Idem, p. 333.
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is aan Jan van de Capelle 1500 gulden schuldig, over gereede penningen, te 
betalen over 6 maanden, met prolongatie.” Beide leningen werden op 27 
november 1679 geroyeerd. De leningen staan vermoedelijk verband met de 
aankoop van het pand. 
Zie voor verdere bespreking p. 10.
Er zijn helaas geen andere stukken betreffende de winkel gedurende de periode 
van bijna 20 jaar, waarin De Jonghe actief is als kunstverkoper. Pas aan het 
einde van zijn leven duiken weer notariële stukken op.
Een dergelijk document is de akte, die opgemaakt is op 21 juni 1677. Hierbij 
stelt Clement zijn zoon Jacob aan als zaakwaarnemer. Notaris J. Backer maakt 
het stuk op.6

9 - Akte van het voogdijschap van Jacobus de Jonghe (1677)
Stadsarchief Amsterdam, Notariëel Archief, J. Backer, filmnr. 5311.
Lit.: Van Eeghen 1985, p. 58.
“In den naame godes amen
In den jare van den geboorte onses heeren ende salighmaeckers Jesu Christy 
1677, den 21 junij des middag’s, de cloc omtrent twaelf d uren, compareerde 
voor mij Joannis Backer, openbaer nots. Etc.
In eijgene persoon [gecompareert ende geweest (doorgehaald)] dhr Clement de 
Jonge kunstvercoper wonende binnen dese stadt in de Kalverstraat mij notaris 
bekent, sieck van lighaem te bedde leggende dogh sijn gehoor memorie ende 
verstant wel hebbende volcoomentlijck gebruikende soo men niet anders conde 
bemercken dogh zijnde d spreack wat belemmert
De welck verclaerden tot vooght ende regent over sijn onmondige kinderen 
ende derselver goederen ghelt geeligeert ende vercoren te hebben, gelijc hij 
doet bij desen Jacobus de Jonge zijn zoon die op sijn testateurs overlijden, 
zijn testateurs [overlijden (doorgehaald)] sterffhuijs sal treden, sijn goederen 
aenvaerden ende voorts zijn negotie die hij jegenwoordigh is doende voorts 
drijven ende doen, ter proffijten van sijn testateurs boedel, sonder datter imant 
anders eenige het minst gesegh oft gesagh sal hebben gelijc hij niet vermoogen 
sal d goederen soo wel roerende als onroerende, soo wel van de onmondig als 
mondige sal moogen vercoopen publicq off uijtterhant soodanighe ten besten 
van den boedel sal geraeden vinden ende hem vordiegeen die soodanig last 
maght ende authoriteijt als een vooght naer reghte competeert ende mede 
dat hij vermoogen sal (als een ander nevens) hem (te stellen) die medesulcken 
maght sal (hebben ofthie met naeme in dese genoemt) stont ende waerop de 
testateur nevens behoorlijck danckbarheijt secludeert ende uijtsloot alle andere 
naeste vrinden ende heren weestmeesteren behoudens haerende respect ende 
waerdigheijt ende voorts alle andere vooghden ende regenten met derogatie van 
alle reghte wetten oft costuijmen ter contrarie.

 
6 Idem, het stuk is te raadplegen op het stadsarchief Amsterdam, onder filmnr. 5311
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Ende t gene voors. stont verclaerde d testateur te wesen zijn uijtterste wil ende 
ernstigh begeren willende oversulx dat het selve stadtgrijpen ende volcoome 
effect sorteren sal, soo hetselve opt alderbest sal kommen als daer niet 
tegenstaende enige wetten oft costuijmen ter contrarie.
Versoeckende derhalven dat ic notaris voornoemt hiervan soude maecken ende 
hier doen te hebben instrumenten in forme om te strecken naer behooren. 
Gedaan binnen Amsterdam te huijse van de testateur ter presensie van Sr. Joan 
van der Capelle ende Abraham van Oirtcamp als getuygen hiertoe versocht
De testateur vermits sijn regterarm qualijck gestelt was soo heeft hij met sijn 
linckerhant niet anders connen teeckenen [kruis] Jo. Van de Capelle, Abraham 
van Oirtcamp, J Backer nots: pub.”
Kort hierna overlijdt Clement.7 

10 - Het begraven van Clement de Jonghe (1677)
Stadsarchief Amsterdam Sterfregisters.
Lit. : Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333.
Op 25 juni 1677 wordt Clement in de Oude Luthersche kerk achter de 
preekstoel begraven.
In datzelfde jaar vragen Jochem Bormeester en Jacobus de Jonghe Abraham 
Rutten als zaakwaarnemer.8

11 - Jacobus de Jonghe en Jochem Bormeester stellen Abraham Rutten aan 
als zaakwaarnemer (1677)
Stadsarchief Amsterdam, Schepenminnen, fol. 179.
Lit.: Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333.
De aanstelling van Rutten blijkt uit de eindafrekening van 1680.
Het bedrijf blijft tot 1679 in werking. In dat jaar wordt het geheel geliquideerd. 
Dat levert wederom verschillende aktes op.
Om tot een correcte afwerking van de boedel te komen wordt een opgave 
gemaakt van hetgeen zich in de winkel aan platen, boeken en prenten bevindt. 
Dit document is reeds meerdere malen aangehaald.9 Hieronder volgt een 
geannoteerde versie van het stuk.

12 - De boedelopgave van de winkel, 11 februari 1679
Stadsarchief Amsterdam, Notarieel archief J. Backer, nr. 4528, filmnr. 5313.
Lit.: Van Eeghen 1985, p. 60-61, Van der Waals 2006.
Allereerst volgt hier het volledige overzicht van de voorraad koperplaten.

7 Zie Kleerkoper & Van Stockum 1914-1916, p. 333.
8 Idem. 
9 Van Eeghen 1985, p. 60-61 en Van der Waals 2006, bijlage 3. Bij deze laatste is het gehele document in 
transcriptie opgenomen.
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 - Plaaten
  eerstelijk de groote caarten [p. 2 fol. 118]
 1 De groote 4 deelen W.J. Blaeu   Koeman I, p. 87
  Jansonius 10 fol 
 2 de 4 deelen 4 fol
 3 de 17 provincien 6 fol
 4 de 10 geboden 4 fol
 5 Slagt van de  C. Danckerts DD Hollst. 30
  amazoone 6 fol 
 6 Batavia 4 fol
 7 Brabantia 12 fol
 8 Kruys Tintoret 3 fol A. Sadeler, RvdH Hollst. 54
   Ill.   Bartsch 502
 9 Kruys A. van Dyck 9 fol M. Borrekens  Hollst. 3
 10 Wijse en dwaase 
  maagden 12 fol
 11 Hoff van Heydelberg 
  4 fol
 12 Hispania 4 fol
 13 Italia 9 fol Kopie naar W.J. Blaeu  Schiller 5.22, p. 351, 
     nr. 136-194
 14 Lant van Beloften 6 fol
 15 Orbis Terrarum 8 fol
 16 Oordeelen 9 fol
 17 St. Germain 4 fol
 18 Sentensie 3 fol
 19 Tabula Cebetis 2 fol
 20 Terra Sancta, N. van Geilkercken  Hollst. 10
  Gijlkercken 10 fol
 21 Roma, Matham 
  groot 8 fol
 22 Roma, in plano 2 fol

De boedelinventaris van 1679 met annotaties 

a) De koperplaten

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
  beschrijving werk plaat

Onder het kopje Herkomst plaat zijn initialen vermeld die verwijzen naar de volgende boedels met data:
DD =  D. Dankerts (1667), RvdH = R. van der Hoeie (1662), PN = P. Nolpe, CV = C.I. Visscher (1652), 
PP = P. Potter (1654), CD = C. Danckerts (1663), R=Reynst (1670).

[p. 1. fol. 117]
Inventaris van allede goederen, roerende en onroerende goederen acties, crediten 
ende gerechtigheden, metterdood ontruymt ende achtergelaten by Clement de 
Jong alhier tot Amsterdam overleden
Soodanigh als hij deselve met Jakobina Jacobs gemeen beseten heeft gemaackt 
door Jacobus de Jongh, by codicille gestelt tot voogt over de goederen om 
overgelevert worden aan Abraham Ruttens en Jochem Bormeester als nu by 
schepenen in zijn plaats gesurrogeerd.
De zijnde goederen als volgt
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 23 Venetia, dito 2 fol
 24 de Koedief 1 fol
 25 America ofte  Cornelis Claes DD Schiller 12.6, p. 303
  Westindien 1 fol   
 26 Cieraed tot de Oude
  Wereld 9 fol
 27 Lant van Beloften
  onvolmaackt, 4 fol
 28 Perspectiefboek
  van Destarges 48 fol
 29 Architectura  Anoniem DD 
  Scamozzi 43 fol
 30 houtplaaten tot dito 48 fol Anoniem DD
 31 Arch(a) Vingboom Anoniem naar    Hollst 10-71
  63 fol P. Vingboons 
 32 Palladio Arch(a) 74 fol Anoniem DD 
 33 de 5 colommen van   Fuhring 2701-2723?
  Mr. Blom 24 fol

 - Groote kunstplaaten [p. 3 fol. 119]
 34 Dronken Bacchus, P. Soutman  Hollst. 15?
  heele beelden
 35 Noch een, halfe beelden J. Suyderhoef  Hollst. 6
 36 De 3 nymphen en P. van Sompel  Hollst. 3
  Paraxiteles
 37 Wilde Swijnen P. Soutman  Hollst. 20
  jachten Rubbens 2 fol
 38 Wolfejacht dito P. Soutman  Hollst. 18
 39 Crocodillejacht dito P. Soutman  Hollst. 21
 40 Leeuwejacht vraye P. Soutman  Hollst. 17
  gesneden
 41 Wilde Swijnejacht 1 fol P. Soutman  Hollst. 19
 42 Leeuwejacht dito
 43 Senachribs val door  
  de engel
 44 Avontmaal Cristi 2 fol P. Soutman  Hollst. 4
 45 Daer Petrus de  P. Soutman  Hollst. 3
  sleutels ontfanght
 46 Lucifers val 2 fol J. Suyderhoef  Hollst. 2
 47 Oordeel dito 2 fol
 48 Maria in de wolken C. Visscher  Hollst. 10
  met kindertjens 2 fol
 49 Cristus om de taafel P. van Sompel  Hollst. 2
  met die van Emmaus
 50 Bachus en Ceres
 51 Cupido dissolvo et C. Visscher  Hollst. 15
  esse cum Christo
 52 Ajax hen snoodens
  werckend
 53 Venus Osta Maria P. Soutman  Hollst. 12
 54 Daer Perseus; segge
  Perseus vleugels
  Aengebonden is

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
  beschrijving werk plaat
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 55 Sine Bacho et Ceres J. Saenredam DD Hollst. 76?
  friget Venus
 56 De geboorte Cristie Kopie D naar    Hollst. 7p
   L. Vorsterman
 57 Loth met sijn dochters J. Muller  Hollst. 10
 58 De const ten hemel 
  opgedraagen 2 fol
 59 Cain en Abel J. Muller  Hollst. 8
 60 Wortelende beelden J. Muller  Hollst. 65-67
  3 fol Muller
 61 De groote Bellona 2 fol J. Muller  Hollst. 50
 62 Bacchus Venus Ceres HG H. Goltzius DD Hollst. 134-136 
 63 Helden groot dito H. Goltzius  Hollst. 161-170
 64 Lucifers val Rubbens 2 fol J. Suyderhoef  Hollst. 2
 65 Marct van Callot S. Savery  Hollst. 28
 66 Opweckinge Lazari J. Louys  Hollst. 1
  J Lievens
 67 De geboorte van de C. van Dalen  Hollst. 171
  prins G. Flinck
 68 De vercondiginge  J. Saenredam DD Hollst. 526
  van geboorte     Roethlisberger 51
  A. Blommaert
 69 De worstelende Pan J. Matham, naar    Roettgen?
  en cupido Cavaliere D’Arpino  
 70 Gelaetbens spiegel Anoniem naar   Hollst. 10?
   D. Vingboons
 71 Pomona en Vertumnus  J. Saenredam  Hollst. 87
  A. Blommaert   Roethlisberger 86

 - Groote kunstplaaten [p. 4 fol. 120]
 72 Groot Boerengevecht J. Suyderhoef  Hollst. 26
  A. Ostade
 73 Boerengevecht Terburgh J. Suyderhoef  Hollst. 23
 74 De hemel van C. Cort  Hollst. 26?
  Zuccharo 2 fol
 75 Groot Loth met sijn W. van Swanenburgh  Hollst. 1
  dochters
 76 Bacchus feest 2 fol
 77 Batalie naar A. Tempeest
 78 14 fol landschappen Naar P. Brueghel 1  Hollst. 3-15
  Breugel
 79 12 fol zeegoden en 
  nymphen
 80 Besjen Mieris H. Bary  Hollst. 10
 81 Boeren singende met 
  een kaers
 82 noch singende  
  boeren sonder licht
 83 Pannekoeckbakster C. Visscher  Hollst. 52
 84 Rattevanger C. Visscher  Hollst. 50
 85 Heydinne C. Visscher  Hollst. 49
 86 Barbiertje A. Brouwer C. Visscher  Hollst. 58
 87 Oordeel Rubbens 2 fol C. Visscher  Hollst. 16

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
  beschrijving werk plaat
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 88 Tooren van  
  Antwerpen abuys
 89 Tooren van Nieuwe Kerck Anoniem
 90 Het werck van Hans Bol
 91 Conterf. van den  
  Coningh in Deenmarc
 92 dito de Coninginne
 93 Christina Regina  J. van de Velde IV, RvdH Hollst. 1 
   aquatint
 94 Aert van Nes A. Blootelingh  Hollst. 34
 95 Olivier Cromwell J. van de Velde IV, RvdH Hollst. 2   
  vandevelde aquatint
 96 Opsiende Maria
 97 Madam de Lavaljee H. Bary  Hollst. 75
 98 Mich. de Ruyter H. Bary  Hollst. 67

 - Swarte konstprenten
 99 De prins van Orangie J. van Somer,  Hollst. 169-171 
  van Someren mezzotint
 100 Mich. Adr. De Ruyter J. van Somer,  Hollst. 162-164
   mezzotint
 101 Tabakstopper J. van Somer,  Hollst. 56 
  Terburgh mezzotint
 102 Venetiaensche quaksalver
 103 Johan Salmuth J. van Somer,  Hollst. 166
   mezzotint
104  caartspeeldertjes in  J. van Somer,  Hollst. 91
  de hoogte Ostade mezzotint
 105 drinckertjens bij een  J. van Somer,  Hollst. 94/97
  half vat mezzotint
 106 luytespeeldertjens in J. van Somer,  Hollst. 92 
  de dwarste mezzotint
 107 spouretjens dito J. van Somer,  Hollst. 94/97
   mezzotint
 108 ecce homo in de hoogte
 109 Augustinus in de 
  woestijne

 - Groote kunstplaaten [p. 5 fol. 121]
 110 Cruysinge Cristi Deyster L. de Deyster  Hollst. 12?
 111 Vinckevangertjen D. Danckerts DD Hollst. 26
 112 nieuwe landschappen 
  4 fol Visscher
 113 groote landschappen D. Danckerts DD Hollst. 22-25
  door Danckerts 4 fol
 114 Zeehavens LaBelle  Anoniem naar 
   S. della Bella, kopie  De Vesme 794-801
 115 Zeehavens Lingelbach A. van Zijlvelt  Hollst. 4-7
 116 De jongen slaapend J. Matham  Hollst. 45
  Zucharo
 117 Bruyloft in Cana J. Matham  Hollst. 34
  Z. Gallilea
 118 Voetwassing dito J. Matham  Hollst. 46

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
  beschrijving werk plaat
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 119 Het avontmael P J. Saenredam  Hollst. 33
  Verones 3 fol
 120 Pan met de liefjens M. Mousijn  Hollst. 9
  int woud
 121 vrouwtjen op het bonnet
 122 de grote elementen 4 fol M. Mousijn DD Hollst. 30-33?

 - Sijn enckeld bladt goedt
 123 mannetje met het J. Suyderhoef  Hollst. 19
  momglas Ostade
 124 Vivitur parvo bene C. Visscher  Hollst. 46
 125 De boer met de wijnkan J. Suyderhoef  Hollst. 18
 126 Vivamur Bachi plenus
 127 Speelman Brouwer C. Visscher  Hollst. 48
 128 Anthiope A.v.Dyck P. van Sompel  Hollst. 5
 129 Proserpina rubbens P. Soutman  Hollst. 13
 130 Vissinge Petrus dito P. Soutman  Hollst. 14
 131 Joffr. Schuermans C. van Dalen  Hollst. 153
 132 Docter Ephraim Bonus J. Lievens  Hollst. 20
 133 Johan Hoornbeek J. Suyderhoef  Hollst. 88
 134 Johan van Leyden J. Muller  Hollst. 24
 135 Barent Knipperdolling J. Muller  Hollst. 25
 136 Slaapende Venus en cupido J. Danckerts  Hollst. 1
 137 Speelend jongetje bij 
  een fontijn
 138 graflegginge Cristi P. Soutman  Hollst. 1
  Soutman
 139 Boerengeselschap Bega d.
 140 Dito met een dronken boer
 141 Dito met een staande 
  waardin
 142 Idem omnes simul J. Visscher  Hollst. 12
  ardor agit A Brouwer
 143 Suis cuique quam J. Visscher  Hollst. 11
  Bega dito
 144 Promo magis quam condi J. Visscher  Hollst. 13
 145 Imples omne rommel J. Visscher  Hollst. 10
 146 Tobiasjen Rembrandt J. G. van Vliet  Hollst. 2?

 - Fijne enckelde blaaden [p. 6 fol. 122]
147  Leesent vrouwtjen dito J. G. van Vliet  Hollst.18
 148 De rijckdom  W. van Swanenburgh  Hollst. 20
  A. Bloemaert
 149 Adam en Eva J. Saenredam,  Hollst. 7-8 of 
  Saenredam Kopieën hiernaar.
 150 Charitas P Hollsteyn P. Hollsteyn  Hollst. 37
 151 Maria met het kint J. Muller  Hollst. 37
  Muller
 152 Susanna HG H. Goltzius  Hollst. 7
 153 Kint met de wereld  J. Matham  Hollst. 87
  sittend
 154 Christus en St. Johan Kopie naar L. Vorsterman,  
  rubbens   Hollst. 43

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
  beschrijving werk plaat
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 155 Omtrek van een 
  crucifix A Durer Kopie naar A. Durer  Hollst. 25/Meder 25
 156 Het hoofd van  J. Saenredam  Hollst. 18
  Holofernes Saenred. 
 157 Jael en Ciera dito J. Saenredam  Hollst. 20
 158 Toren van Straatsburg W. Hollar  Parthey 892
  Hollar 
 159 Oordeel Michelangelo 
 160 Splintertrecker J. Muller  Hollst. 68
  Spranger 
 161 Cupido en Venus J. Muller  Hollst. 64
  fruyt dito 
 162 Hercules gaande met J. Saenredam  Hollst. 61
  Minerva dito 
 163 Loth met zijn J.G. van Vliet  Hollst. 1
  dochters Rembr.t 
 164 Ovael predicatie Cristi J. de Gheyn II  Hollst. 332
 165 Hagar met de engel Muller J. Muller  Hollst. 12
 166 Naa Laires 4 
  staande beeltjens 
 167 Eliasjens Blommaert 4 fol J. Saenredam  Hollst. 12-15
 168 6 fol Adampjens dito J. Saenredam  Hollst. 1-6?
 169 4 fol Berghem in de hoogte C. Visscher  Hollst. 168-171
 170 4 fol dito in de dwarste C. de Jonghe  Hollst. 1-3?
 171 6 fol dito Danckerts D. Danckerts DD Hollst. 12-17  
  in de dwarste 
 172 4 fol van P. Potter 
 173 PP Rubens conterfeytsel J. Visscher  Hollst. 136
 174 De  paus Alex. Pius C. Visscher  Hollst. 138
 175 Adr. Revetus C. van Dalen Jr. DD FMP 5686
 176 Gillis de Glarges J. Suyderhoef DD Hollst. 77 
 177 Boxhornius J. Suyderhoef DD Hollst. 68 
 178 Jacob Mestertins J. Suyderhoef  Hollst. 98
 179 6 fol landschappen J. Hackaert  Hollst. 1-6
  Hacker 
 180 4 de getijden Buytewegh G. van Scheyndel   Hollst. 2-5
 181 suygent vrouwtjen Barry H. Bary  Hollst. 12
 182 Maria met kint Rubbens 
 183 Joseph en Maria 
  heele beelden 
 184 St Christoffel Sadeler E. Sadeler  Hollst. 89
 185 De jongen met de  H. Goltzius  Hollst. 218
  hond HG 
 186 Elisanus Swalmius J. Suyderhoef  Hollst. 120

 - Fijne enckelde blaaden plaaten [p. 7 fol. 123]
 187 Laurentius op de P. Soutman   Hollst10
  rooster Adam Francf:t 
 188 Histori van Thamar 
 189 8 fol boerinne  G. van Scheyndel   Hollst. 53-60
  Buytewegh   
 190 2 fol belegeringe van 
  de stad Embden 

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
  beschrijving werk plaat
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 191 14 aposteltjens K. V.  J. de Gheyn II  RvdH
  Mander   Hollst. 396-409
 192 6 fol kindertjens M. Mousijn DD Hollst. 18-23
  Hollsteyn 
 193 6 fol kindertjens M. Mousijn DD Hollst. 12-17 
  Eeckhout 
 194 4 fol landschappen 
  Haecker 
 195 4 fol met een  J. Visscher  Hollst. 73-76
  schrerende eesel 
 196 4 fol dito met een J. Visscher  Hollst. 47-50
  os vooraan 
 197 4 fol dito met een J. Visscher  Hollst. 113-116
  staande man 
 198 Adam en Eva naar  H. Wierix  Alvin 81
  A. Durer 
 199 St. Hieronimus dito H. Wierix DD Alvin 992/Hollst. 1248
 200 Melencolia H. Wierix DD Alvin1576/Hollst. 2001
 201 Christelijke ridderdito H. Wierix DD Alvin?/Hollst. 1996
 202 5 fol de 5 sinnen J.G. van Vliet  Hollst. 27-31
  Van Vliet 
 203 8 fol de boeren van Quast Anoniem naar P. Quast   Hollst. 52-56?
 204 De geleerde in zijn kamer H.R. van Dagen  Hollst. 2
 205 De student in zijn kamer H.R. van Dagen  Hollst. 1
 206 Philips Melanthon 
 207 Menno Simons F. Stuerhelt  Hollst. 12, FMP 3549
 208 Marthin Luther F. Stuerhelt  Hollst. 6, FMP 3549
 209 Desid. Erasmus Anoniem  FMP 1687?
 210 Johan Calvinus F. Stuerhelt  Hollst. 4
 211 Jacobus Arminus F. Stuerhelt  Hollst. 2, FMP 145a
 212 Laurensius Homma Anoniem  FMP 2463-68
 213 H. Langelus P. Sane  Hollst. 2
 214 Fr. Episcopius Anoniem  FMP 1477c?
 215 Johan Uyttenbogaert Anoniem  FMP 5519
 216 Rene Descartes J. Suyderhoef  Hollst. 74
 217 Gisb. Voetius J. Suyderhoef  Hollst. 74, FMP 5736a
 218 Rex Polonia Casamirus 
 219 Arnoldus Vinius C. van Dalen Jr.  Hollst.?
 220 Johan Poliander Anoniem  FMP 4257-59/61-62
 221 Barth. Spranger J. Muller  Hollst. 92
  Conterfytsel 
 222 Johan Nyen priester J. Muller  Hollst. 92
  tot Antwerpen 
 223 Andreas Rivetus T. Matham  Hollst.?
     FMP 4539-4542
 224 Constantinus L. 
  Empereur

 - [p. 8 fol. 124]
225  Otto Hornius  DD
 226 24 fol M. Mousijn  Hollst. 34-57
  Compartementen 
  Eeckhout 
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 227 16 fol aardige swieren 
  voor steenhouwers 
 228 36 fol sijnde 3 deelen R. Nooms Zeeman DD
  Amsterdam   Hollst. 29-64
 229 8 fol scheeps bataillen R. Nooms Zeeman  Hollst. 1-8
 230 8 fol gesichten tot Parijs R. Nooms Zeeman DD Hollst. 65-72
 231 8 fol gesichten tot R. Nooms Zeeman  DD
  Amsterdam   Hollst. 13-20
 232 7 fol weegens Cristo  DD
  Bassani  
 233 16 exemplaaren Firns P. Firens  Hollst. 14-25?
 234 16 dito Carpentier 
 235 16 L.W. Coppenol 
 236 27 fol teeckenboeck H. de Winter  Hollst. 7-9?
  A. Blommaert 
 237 4 fol de verlooren soon
 238 3 fol Pallas Venus  E. van Panderen 
  Juno Spranger   Hollst. 46-48
 239 4 fol de getijden van 
  de dagh 
 240 4 fol de 4 evangelisten 
 241 de 3 eenighheydt 
 242 Gicht siecken door t 
  dack gelaten 
 243 Avontmael 2 fol 
 244 Jacob Dessaus 
 245 Ecce Homo 
 246 Arminiaensch bestandt 
 247 Hooft Olifanten 
 248 Ladder Jacob 
 249 een siecke vrouw 
 250 het avondmael 
 251 groeten tussen 
  Maria en Elisabeth 
 252 een jonge dochter 
  opgaende tot den  
  priester 
 253 4 fol Architect: P. Nolpe,  PN
  Nolpe niet beschreven
 254 een oude sittende man 
 255 2 fol coppy naar een 
  Italiaansche mr. 
 256 6 fol landschappen N. Moeyaert  Hollst. 10-15
  Moyaert 
 257 28 fol ambassadeurs 
 258 4 fol de getijden van  N. de Bruyn  Hollst. 194-198
  de Bruyn   
 259 11 fol devotie 
 260 18 fol exemplaaren 
 261 4 fol evangelisten van B. Bos  Hollst. 6-9?
  Cock 
 262 4 fol elementen van N. de Bruyn   Hollst. 186-189
  de Bruyn   

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
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 263 4 fol outvaders 
 264 Maria in deserto 
 265 voetwassinge Cristi 

 - [p. 9 fol. 125]
 266 Arminiaensche  C.I. Visscher  CV Hollst. 28/
  Schans tot Leyden   FMH, 1327/28
 267 Preken van Luther en 
  Calvinus 
 268 Susanna 
 269 Blompot 
 270 De 7 Nederlanden 
 271 De historie van Rachel 
 272 De prins als herder 
 273 vrouwenspiegel 
 274 Avontmael 
 275 Pyramus en Thisbe 
 276 Het wee van Jesus 
  elent 
 277 Abrahams offerande 
 278 Droncken boeren Anoniem naar P. Quast   Hollst. 69?
 279 Assenberg Anoniem naar CV Hollst. 21  
   D. Vinckboons 
 280 Venus en Cupido 
 281 Boeren tick tack S. Savery  Hollst. 220?
 282 Drinckende en  P. Nolpe of PN  Hollst. 1 
  smoockende boeren C.I. Visscher of CV Hollst. 47  
283  Joffr. Van de Velde J. van de Velde  Hollst. 153?
 284 Johan en Treyntjen C. Visscher  Hollst. 45
 285 Huysspeelders S. Savery  Hollst. 219

 - Sijne halve blaaden
 286 12 fol scheepen W. Hollar  Parthey 1261-1272
  van Hollar 
 287 12 fol landschappen G. van Scheyndel   Hollst. 79-90
  van Schendel 
 288 12 fol persiaantjes G. van Scheyndel  Hollst. 9-20
 289 6 fol manescheyn G. van Scheyndel  Hollst. 109-115
 290 8 fol het eerste deel R. Nooms Zeeman  DD Hollst. 104-111
 291 8 fol dito R. Nooms Zeeman  DD Hollst. 96-103
 292 4 fol landschappen J. Lutma  Hollst. 1-4
  Both 
 293 4 fol elementen   R. Nooms Zeeman  DD Hollst. 144-147
  R. Zeeman   
 294 4 fol honden van J. Jonckheer  Hollst. 9-12
  Jonckheer 
 295 4 fol naar Berghem J. Gronsvelt  Hollst. 9-12
  J. Gronsvelt 
 296 8 fol honden van  P. van Hillegaert  Hollst. 1-8
  Hillegaert 
 297 12 fol alla mode 
  dwarchen 
 298 12 fol de passi HG H. Goltzius DD Hollst. 21-32
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 299 14 fol de passi Lu: v: J. Muller DD Hollst. 20-33
  Leyden 
 300 8 fol osjens van Potter P. Potter PP  Hollst. 1-8
 301 8 fol de koeytjens Anoniem naar P. Potter  Bartsch 4
 302 6 fol bockjens N. Berchem  Hollst. 35-40
  Berghem 
 303 6 fol dito schaapjens N. Berchem  Hollst. 29-34
 304 8 fol dito bockjens N. Berchem  Hollst. 49-56
 305 8 fol dito schaapjens N. Berchem  Hollst. 41-48

 - Fijne halve blaaden [p. 10 fol. 126]
 306 12 fol paerden Rod: D. Stoop  Hollst. 1-12
  Stoop 
 307 6 fol batalien A. van Zijlvelt  Hollst. 8-19?
  Bosschaert 
 308 12 fol dito bataalien A. van Zijlvelt  Hollst. 8-19?
 309 4 fol dito elementen M. Mousijn  Hollst. 30-33
  Hollstijn 
 310 5 fol de historie van  
  Joseph 
 311 12 fol landschappen 
  naa Sylvester 
 312 12 fol dito van  G. van Scheyndel, 2  Hollst. 91-10
  Schendel 
 313 12 fol vaasen naar  
  Le Pouter 
 314 56 fol bijbeltjen A. 
  Tempeest 
 315 4 fol de evangelisten 
  Lucas 
 316 2 fol Rembrandt 
 317 12 fol gesichten  
  W. Hollar 
 318 10 fol de moortjes 
  Savery 
 319 12 fol apostelen Anoniem naar G. Seghers?
  Segers
 320 6 fol dwarchen van Quast S. Savery  Hollst. 4-9
 321 6 fol de 5 sinnen H. Hondius  N.Hollst. 57-61
  Hondius
 322 22 fol cunstplaeten
  naa Raph. L. Carats
  en andr.
 323 8 fol van Berghem D. Danckerts  DD Hollst. 4-7/18-21/
     64-67 
 324 3 conterfytsel  A. Stock RvdH Hollst. 18/20/23 
  Holbeen, Albrecht
  Durer en Lucas

 - Gemeene halve blaaden
 325 17 fol exemplaaren
 326 4 fol de eremieten 
  De Ghijn

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
  beschrijving werk plaat



137

 327 12 fol spitsen
 328 4 fol de elementen C. van Dalen  Hollst. 14-17
  Diepenbeeck
 329 6 fol historien
 330 33 fol exemplaaren
  Carpentier
 331 6 fol Cupido en Venus
 332 14 beesjens nae F. Bloemaert, of    Hollst. 16-29
  A. Blommaert kopieën hiernaar
 333 6 fol scheepen voor
  op een wiele?
 334 6 fol scheepjens  S. Savery  Hollst. 104-109
  Savery
 335 8 fol landschappen R. Roghman  Hollst. 1-8
  Roghman sijnde 
  Ryswyck
 336 8 fol dito sijnde  R. Roghman  Hollst. 17-24
  Wateringe
 337 8 fol dito buyten R. Roghman  Hollst. 9-16
  Naarden
 338 5 fol de 5 sinnen de Vos Anoniem naar M. de Vos
 339 13 fol tronitjens van H. Hondius  RvdH Hollst. 33-35
  Breugel   in combinatie met 
     Hollst. 230-241
 340 11 fol de colommen
  antiq
 341 10 fol rotatien naa 
  Tempeest

 - Gemeene halve blaaden [p. 11 fol. 127]
 342 13 fol de maanden J. van de Velde II  CV? Hollst. 58-70
  van de Velde 
 343 16 fol landschappen dito J. van de Velde II  CV? Hollst.178-195
 345 12 fol beesjens naa
  Tempeest
 346 4 fol de Spaansche P. Nolpe PN? Hollst. 223-226 
  uyttogt
 347 6 fol looverijen Savery S. Savery  Hollst. 143
 348 6 fol voogeltjens H. Liefrinck CV? Hollst. 28-41?
  Liefrinck   Fuhring 12024-12029
 349 12 fol Vingboom J. Matham CV? Hollst. 184-195
  Ovidia metamor
 350 12 fol blomboek J. Falck  Hollst. 67/68
  J Falck
 351 22 fol ruyters de  J . de Gheyn II  Hollst. 263-284
  Ghijn 
 352 21 fol ruinen Cock H. de Cock  Hollst. 22-47?
 353 6 fol landschappen J. van Someren  Hollst. 181-186
  van Someren 
 354 12 fol beest en 
  vogelboeckjen
 355 20 fol teeckenboek
  van J. Galle
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 356 12 fol de boellen
 357 12 fol landschappen C. C. Moeyaert  Hollst. 5-9/10-15
  N. Moyaert  
358  20 fol teeckenboek
  A. Blommaert
 359 10 fol Staande Romeinse H. Goltzius  Hollst. 161-170
  krijgsheren 
  H. Goltzius
 360 3 fol naackte  J. Saenredam  Hollst. 82, kopie B
  vroutjens dito   
3 61 6 fol kindertjens J. van Someren  Hollst. 120-127
  van Someren
 362 12 fol gecken van  Anoniem naar Quast  Hollst. 57-68
  Quast 
 363 4 fol de evangelisten J. de Gheijn II  Hollst. 20-23
  de Ghyn
 364 38 fol De Ovidius
  W Bouwer
 365 30 fol paardenboeck E. van Paenderen  Hollst. 56
  naa Tempeest
 366 12 fol de festen en 
  dansen
 367 6 fol smeden 
  kindertjens Hollsteyn
 368 12 fol vogelkooitjens Anoniem naar   Roethlisberger
  A. Blommaert H. Bloemaert  RH 6/8 kopie 2
 369 De cooninghe van  C. de Jonghe  Wurzbach 1?
  Denemarken te paard  RvdH
  dito Poolen  RvdH
  dito de Keyser  RvdH
  dito Vranckrijck  RvdH
  dito Engelant  RvdH
  Prins van Orange  RvdH
 370 34 fol conterfytsels
  van de pausen
 371 71 fol dito van de  H. Hondius  N. Hollst. 8-115
  schilders
 372 13 fol diverse
  conterfytsels
 373 6 fol stadthuysen
  en Blockhuysen

 - Gemeene halve blaaden [p. 12 fol. 128]
 374 ovael de Prins H. Rokesz. van Dagen  Hollst. 14
 375 Ad.l Cornelis Evers H. Rokesz. van Dagen  Hollst. 3
 376 Obdam H. Rokesz. van Dagen  Hollst. 12
 377 Johan van Gaelen H. Rokesz. van Dagen  Hollst. 6
 378 Witte Cornelisz. De Wit J. Visser  FMP 6158?
 379 Van Gent P. van Somer  Hollst. 191
 380 Tjerk Hiddes van  H. Rokesz. Van Dagen  Hollst. 5
  Vrieslant 
 381 Johan Everts H. Rokesz. Van Dagen  Hollst. 4
 382 Meest. Cortenaer P. van Somer  Hollst. 193
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 383 Maarten Tromp H. Rokesz. Van Dagen  Hollst. 11
 384 van der Hulst P. van Somer  Hollst. 192
 385 Cornelis Tromp H. Rokesz. Van Dagen  Hollst. 10
 386 Stellingwerf P. van Somer  Hollst. 198
 387 Ad.l de Ruyter P. van Somer  Hollst. 196/197

 - Sijne quarten
 388 10 fol landscappen J. van Aken  Hollst. 7-16
  J.V. Aken
 389 8 fol Nauwinx H. Naywinx  Hollst. 1-8
  inde hoogte
 390 8 fol dito in de dwarste H. Naywinx  Hollst. 9-16
 391 13 fol dito 
  monseigneur Callot
 392 13 fol dito soldaatjens  RvdH
 393 8 fol dito miserie van Anoniem naar J. Callot  RvdH Lieure 1333-1338
  oorloge 
 394 14 fol apostels naar Lucas  DD
 395 12 fol de munnicken
  W. Hollar
 396 9 fol dito gesichten
 397 12 fol dito vlieghjens W. Hollar  Parthey 2164-2175
 398 3 fol Pallas Venus 
  Juno Callot
 399 7 fol dito de Anoniem naar J. Callot  Lieure  354-360 
  ondeuchden   
 400 10 fol landscappen Anoniem naar J. Callot  Lieure 575-588
  triumphwagens dito 
 401 10 fol conterfyt. Hollar
 402 6 fol dito
 403 12 fol dito
 404 7 fol voogeltjens dito Anoniem naar W. Hollar Parthey 2124-2143?
 405 8 fol coopytjens naa
  Lucas
 406 12 fol conterf. Hollar
 407 18 fol bedelaers Callot Anoniem naar J. Callot,  Lieure 479-503 
408  10 fol conterfytsels Hollar
 409 14 fol dito tronitjens W. Hollar  Parthey 1626-1639?

 - Sijne quarte plaaten [p. 13 fol. 129]
 410 13 fol apostelen met
  een clijn badt
 411 8 fol paartjens
  Tempeest
 412 Toebacksmoockers Bary H. Bary  Hollst. 16
 413 32 fol soo quarten als
  halve blaaden

 - Gemeene quarten
 414 2 fol langwerpigh
  reusegevest
 415 24 fol sijnde ex. ABC
  in trecken
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 416 5 fol spitsboecken
  met de satyr voorop
 417 6 fol paerden van   J. van Aken  Hollst. 1-6
  J. v. Aecken
 418 7 fol diverse plaetjens
 419 7 fol kindertjens
  Spierings
 420 4 fol snaackerijen
 421 12 fol apostelem
  M.D.Vos
 422 10 fol goutsmitsgoedt
  Voskuyl
 423 4 fol opgeworpene
  gronden
 424 6 spitsen van A. M. A. Muntinck  Hollst. 1-6/7-12
 425 6 fol lantschappen J. Savery I  Hollst. n. 8-13
  Savery  
 426 1 fol coetjen Potter P. Potter  Hollst. 17
 427 6 fol spitsen Micker L.J. Micker  Hollst. 34-35 
     (onder Muntinck)
 428 7 fol de planeeten
 429 15 fol bijbelsche 
  historien
 430 4 fol vooran een
  carosse met soldaaten
 431 4 fol elementen naar Anoniem naar   Roethlisberger, 
  Blommaert A. Bloemaert  n. 293, C2?
 432 8 fol helmen en 
  waapens
 433 12 fol soldaaten de  Anoniem naar
  Ghijn J. de Gheyn II  Hollst. 353-364
 434 8 fol hegten van 
  messen
 435 16 fol landschappen C.I. Visscher CV? Hollst. 2-15
  E.V. Velde
 436 20 fol de passie vant
  Leven Christo
 437 6 fol Joost Savery
 438 6 fol de 5 sinnen
 439 12 fol boerenleeven S. Savery  Hollst. 72-83/84-93
  Quast
 440 10 fol mons.rs en S. Savery  Hollst. 52-61
  joffr. Dito
 441 12 fol mons.rs en  S. Savery  Hollst. 62-71
  soldaaten dito
 442 14 apostelen Segers
 443 7 fol voogeltjens H. Collaert  Hollst. 28-41?
  H. Jansz.
 444 12 oude lofwercken A. Muntinck  Hollst. 13-24
  Muntinge
 445 6 fol dito lofwercken A. Muntinck  Hollst. 1-6/7-12
 446 6 fol verscheydene
  spitsen voor goudsmeeden
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 447 6 fol ouderwetse
  snaackerijen

 - Gemeene quarten [p. 14 fol. 130]
 448 18 fol strantjens J. Porcellis  Hollst. 1-17
  Persellis
 449 16 fol exemplaaren
 450 25 fol dito
 451 26 fol dito
 452 7 fol diverse printen

 - Groote lange steeden 4 : fol
 453 Augsburg  DD
 454 Antwerpen
 455 Francfurt
 456 Munster
 457 Roma
 458 Regensburg
 459 Leuven
 460 Utrecht J. H. Verstraelen RvdH Hollst. 2
 461 Venetia  RvdH

 - Blatcaarten
 462 Orbis terrarum  DD
 463 Europa
 464 Asia
 465 Africa
 466 America
 467 Hungaria
 468 Germania  DD
 469 Albis Fluvius  DD
 470 Austria
 471 Silesia  DD
 472 Bavaria  DD
 473 Hispania
 474 Italia
 475 Polonia
 476 Gallia  
 477 Gallia 
 478 Suecia? 
 479 Damia 
 480 7 Provincien 
 481 17 Provincien 
 482 Hollant C. Danckerts CD Blonk 51
 483 Flandria 
 484 Sticht Utrecht 2 fol P. Hornhovius, 1608 
 485 Reyn stroom 2 fol 
 486 Europa Hondius 

 - Steetjens [p. 15 fol. 131]
 487 Venetia  DD
 488 Praage  DD
 489 Amsterdam  DD
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 490 Constantinopel  DD
 491 Genefe  DD
 492 Strasburge  DD
 493 Nurnburge  DD
 494 Napels  DD
 495 Genua  DD
 496 Roma  DD
 497 Augsburge  DD
 498 Coln  DD
 499 Diepe  DD
 500 Leyden Anoniem naar J. Savery  Hollst. 23 
 501 Sevilla  DD
 502 Dantzig  DD
 503 Vienna  DD
 504 Lisbona  DD
 505 Duynkerck  RvdH
 506 Gent  DD
 507 Houi 
 508 Antwerpen  DD
 509 Brussel  DD
 510 Atrecht 
 511 Lisbona profiel 
 512 Batavia 
 513 Franckfurte  DD
 514 Coppenhagen  DD
 515 Parijs  DD
 516 Roan  DD
 517 Munster  DD
 518 Stockholm  DD
 519 Cracovia  DD
 520 Basel  DD
 521 London 
 522 Stadthuys 
 523 Batalie tusschen de  
  Engelsche en Hollanders 
 524 Batalie in de Sont Anoniem  FMH 2134

 - Historien
 525 Abraham en de engelen 
 526 Abr.m en Hagar 
 527 Abr.m offer groote  
 528 Abr.m offer lantschapp 
 529 Avontmael 

 - [p. 16 fol. 132]
 530 Beltasar 
 531 Bloetdorstige Cyrris 
 532 Bekennent vroutjen 
 533 vervallen 
 534 Bruyloft in Canaa 
 535 Belaam en Balal 
 536 Blinde siende gemaackt 
 537 Christus als hovenier 
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 538 Christus van Jonas gedoopt 
 539 Christus van de  
  duyvel besoght 
 540 David en Abigail 
 541 dry coningen 
 542 David ende reus 
 543 Eliah in de woestijne 
 544 Emmaus 
 545 Gight siecke 
 546 geloovig vroutjen 
 547 geboorte christi 
 548 getrouwe herder 
 549 hooftman over 100 
 550 Hester en Haman 
 551 Herodes dans 
 552 Jephta 
 553 Jacobsladder 
 554 Job op de mesthoop 
 555 St Johannes predicatie 
 556 Johannes in de woestijne 
 557 crencken martlaar 
 558 kindermoort van  Anoniem naar J. Sadeler, Hollst. 196
  Herodes   kopie   
 559 Laet de kinderen tot    
  mij comen 
 560 Lasarus opwecking 
 561 Maria en Elisabeth 
  groetenisse 
 562 Moses int water 
 563 ongeloovige Thomas 
 564 onthoofdinge St John 
  in de gevangenis 
 565 oordeel 
 566 Petrus bekeeringe 
 567 Paradijs 
 568 palme sondagh J. Sadeler DD Hollst. 199/200 
 569 ryke man en Lasarus 
 570 Ruth en Boas 
 571 Salomons vonnis S. Savery  Hollst. 189 
 
 - Historien [p. 17 fol. 133]
572  sijspenninge 
 573 Scheepjen Petrus 
 574 Slangebijtinge 
 575 Susanna 
 576 spiegels des geloofs 
 577 Tobias 
 578 t gebett onses heeren 
 579 vlucht naa Egipten 
 580 vroutjen aan de put 
 581 wercken van barmhertigheydt 
 582 de 5 sinnen op een bladt 
 583 de 12 prophecien op 
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  de comst Christi 
 584 de Fransche 12 geboden 
 585 justitia 
 586 disputationes logica 

 - Devotia
 587 avontmael 
 588 apostels leidens tuyn 
 589 avontmael in Emmaus 
 590 besnijdenisse 
 591 cruysdraginge Christi 
 592 cruysing Christi 
 593 St. Catarina 
 594 Christus op de koude steen 
 595 Christus spreeckende 
  met een jesuit inde crans 
 596 dryvuldigheyt inde crans 
 597 ecce homo 
 598 evangelisten op een blad  
 599 ecce homo inde crans 
 600 dito sonder 
 601 St. Franciscus 
 602 groetenisse Maria 
 603 Gumbloux? 
 604 Hoff Getsemana 
 605 Judas Christus verraedt 
 606 Christus cruysinge  
  onse Johannes  
 607 noch eens van Nolpe P. Nolpe  Hollst. 13?
 608 cruys 3 beelden 
 609 Maria en st. Anna 
 610 Maria inde wolcken 
 611 Maria met het kind op 
  de schoot (halve beelden) 
 612 noch eens wat groter 
 613 Maria en de 7 weenen 

 - [p. 18 fol. 134]
 614 Maria Hemelvaert 
 615 Maria staande in een crans 
 616 Mater en salvator dito 
 617 Mater en salvator (frans) 
 618 dito spaansche 
 619 dito hollantsche 
 620 dito 7 sacrementen 
 621 cruysdraginge Christi

 - Sinnebeelden
622  Allemansgadingh C. van Dalen II RvdH FMH 1909b
623  Augsburgsche Confessie D.P. naar W. Hollar  Parthey 231
 624 Amasoone strijdt 
 625 Bontekoeys rijs S. Savery  Hollst. 245
 626 Badt van Diana 
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 627 Batalie 2 fol  
 628 Christelijke ridder P. Serwouters DD Hollst. 10?
 629 Christelijk geloof  
 630 Gerret van Velsen Anoniem  FMP 5592?
 631 t huys van Engelant 
 632 t licht op de candelaer 
 633 leeuwenjacht  
  Tempeest 
 634 Oude singen pypen Anoniem naar
  de jongen Jordaens DD
 635 t oordeel van Midas 
 636 Ronde Godt   
 637 roghsteekers S. Savery  Hollst. 195, 
     FMH 1989b 
 638 scheerderswinckel Anoniem naar   Hollst. 8, FMH 1981
   A. van der Venne
 639 trap des ouderdoms 
 640 toren van Babel 
 641 trone vande Coningh 
  in Engelant 
 642 tabula cebetis 
 643 vrijsters op de boom 
 644 vrijers dito 
 645 vergaaderinghe voor 
  den keyser  
 646 het werck van  Anoniem naar   Hollst. 23, FMH 1293
  Schevelinghe E. van de Velde, kopie 
 647 Vreede tot Munster Anoniem  FMH 1945b
 648 wilde snayenjacht 
  Tempeest 
 649 wolfejacht dito 
 650 apostelen omme inde 
  crans te drucken 10 fol 
 651 de 5 sinnen inde  
  dwarste 5 fol 
 652 dito inde hooghte  
 653 de 4 elementen Anoniem naar  Roethlisberger 293, c3? 
   A. Bloemaert
 654 de 4 evangelisten 
 655 de 4 deelen 
 656 de 4 monarchen 
 657 de 4 jaargetijden Anoniem  Parthey 606-609/
     610-613? 

 - Admiraels [p. 18 fol. 135]
 658 Mich.l Adr. de Ruyter Anoniem  FMP 4623? 
 659 Baron van Gent Anoniem  FMP1965a? 
 660 Obdam J. Barra  FMP 6059A? 
 661 F. Tjerk Hiddes A. Blootelingh  Hollst. 11 
 662 Johan Evertsz. C. Goutsbloem  Hollst. 3 
 663 Joan van Gaalen C. Goutsbloem  Hollst. 4 
 664 Maerten Tromp C. Goutsbloem  Hollst. 6 
 665 Cornelis Tromp A. Blootelingh  Hollst. 57 
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 666 Witte Cornelis de Wit 
 667 Pieter Florisz. 

 - Coningen 
 668 De prins van Orange  
  te paert 
 669 De coning van Spanje 
  dito 
 670 Denemarcken 
 671 Poolen 
 672 Engelant 
 673 keyser 
 674 de 5 prinsen op een bladt Anoniem naar L. Visscher 
 675 Rabenhooft   Hollst. 23 
 676 Johan de Witt 
  raetspensionaris 
 677 Vranckrijk te paert 
 678 de keyser inde Avendt Anoniem  FMP 123 

 - Huis Nassauiae 
 679 Het huys Nassaue op 
  een bladt 
 680 Adolph Nassovius 
 681 Henricus 
 682 vervallen 
 683 Renatus de Chalon 
 684 Guillelmus 
 685 Phlip Guillelmus 
 686 Mauritius 
 687 Fred.ck Hendrik 
 688 Amalia Fred.k  
  Hendrik Uxor 
 689 Wilhelmus II 
 690 Maria Caroli uxor 
 691 Christ.n Brandenberg 
 692 Josia a Nassau uxor 
 693 graaf van Friesland 
 694 Albertina uxor 
 695 Johan George 
 696 prins Anhalt 
 697 Henriett princesse 
 698 Maria a Nassau Fred.k 
 699 de oude prins Maurits 
 700 de tegenwoordige prins  

 - Cunstplaaten van Reynst [p. 19 fol. 136]
 701 een vroustronie van  C. Visscher R Hollst. 38
  Titiaan 
 702 van dito een C. van Dalen II R Hollst.
  manstronie met een  
  boeck ynde hant 
 703 Daniel omtrent der  C. Visscher R Hollst. 9
  engelen schaar 
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 704 De geboorte Christi J. Falck R Hollst.?
 705 conterf. Baccio  C. Visscher  R Hollst. 154
  Bandinello 
 706 Susanna C. Visscher R Hollst. 3
 707 Sacharias met het J. Falck  R Hollst. ?
  Kindeken 
 708 Strooperij de Laar C. Visscher R Hollst. 60
  inde grotten 
 709 De luysenberge C. Visscher R Hollst. 61
  Bamboccio 
 710 de hoovaardij van J. Falck  R Hollst. ?
  Bouridon 
 711 De groote strooperij C. Visscher R Hollst. 59
  lantschapp 
 712 Ars pictoria T. Matham R Hollst. 43
 713 Cruysdraginge  J. Falck R Hollst. 18-19
  J. Falck  
 714 Maria met het kindeken  R
 715 Petrus met sijn Th. Matham R Hollst. ?
  hooft opsiende  

 - Werck Hans Bol
 716 Tobias in de keucken F. Bol  Hollst. 5
 717 Hans Boll met sijn wyf  
 718 een out wyf int venster F. Bol  Hollst. 15
 719 den offerende engel F. Bol  Hollst. 2 
 720 Hieronymus inde F. Bol  Hollst. 3
  woestijne  
 721 den ouden Tobias F. Bol  Hollst. 17
 722 Jan Lievens met sijn vrouw 
 723 Abrahams offerande F. Bol  Hollst. 1

 - Conterfeytsels ovael
 724 Melanthon 
 725 Luther
 726 Menno Simons 
 727 Dirck Philipsen 
 728 Franciscus Gomarus 
 729 Petrus Plancius 
 730 Jacobus Roelandus
 731 Adr. Tetro Harlemensis
 732 Hugo grotius
 733 Wernerus Helmichius
 734 Comenius Theo
 735 Jacobus Arminus

 - Rembrandt [p. 20 fol. 137]
 736 1 Latombisch plaatjen R. van Rijn  Bartsch 67
 737 2 praatertens aan de deur R. van Rijn  Bartsch 126 /176
 738 3 een jonghman met R. van Rijn  Bartsch 141/142
  een persiaansche muts
 739 4 vlucht naar Egypte R. van Rijn  Bartsch 52/53/54
 740 5 wandelen besjen R. van Rijn  Bartsch 120
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 741 6 St. Johns onthoofding R. van Rijn  Bartsch 92
 742 7 wijfje met  R. van Rijn  Bartsch 124
  boeckende koeken
 743 8 slaapende naackte R. van Rijn  Bartsch 197-205
  vrouwtjen
 744 9 oude Tobias R. van Rijn  Bartsch 42
 745 10 Rembrandts R. van Rijn  Bartsch 343/348/349/
  moeder   351/352/354
 746 11 pleysterhooft met R. van Rijn  Bartsch 130
  een jongetjen
 747 12 oude persiaen R. van Rijn  Bartsch 23/153
 748 13 conterf. van R. van Rijn  Bartsch 1-10/12-27/
  Rembrand   316/319/320/322/332/ 
     336/338/363/370
 749 14 lieve vrouwtjen R. van Rijn  Bartsch 63
 750 15 speelders aen de  R. van Rijn  Bartsch 119
  deur
 751 16 eenige tronitjens R. van Rijn  Bartsch 363/
     365-370/374
 752 17 Adam en Eva R. van Rijn  Bartsch 28
 753 18 den blinden Tobias R. van Rijn  Bartsch 42
 754 19 swemmertjens R. van Rijn  Bartsch 195
 755 20 een oude 
  persiaensche vrouw
 756 21 Daniel onder de  R. van Rijn  Barstch 103
  leeuwen
 757 22 capiteyn Eenbeen R. van Rijn  Bartsch 179
 758 23 raatsheer van sijn R. van Rijn  Bartsch 12/141/142/
  majes. in Poolen   152
 759 24 schipper  R. van Rijn  Bartsch 310
  Gerbrants soontjen
 760 25 vader Abraham R. van Rijn  Bartsch 33
  speelend met sijn
  soontjen
 761 26 varckendrijfers R. van Rijn  Bartsch 157
 762 27 afdoening vant cruys R. van Rijn  Bartsch 81-83
 763 28 de wandelende R. van Rijn  Bartsch 131
  bommeler en kint
 764 29 naackte  R. van Rijn  Bartsch 198-200/
  Cleopatra   201/205
 765 30 venus en satyr R. van Rijn  Bartsch 203-204
 766 31 vroutjen ande put R. van Rijn  Bartsch 70-71
 767 32 stammetjen R. van Rijn  Bartsch 103
 768 33 practiseerende R. van Rijn  Bartsch 270
  alchemist
 769 34 buuren praatende R. van Rijn  Bartsch 128
 770 35 begraafinge der R. van Rijn  Bartsch 84?
  dooden uit oude test.
 771 36 oovael cruysinghe R. van Rijn  Bartsch 79
 772 37 Lasarus  R. van Rijn  Bartsch 72/73
  opwecking
 773 38 bedroefde maria R. van Rijn  Bartsch 61
  met kint
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 774 39 dry tronitjens R. van Rijn  Bartsch 268/367
 775 40 dry conighstar R. van Rijn  Bartsch 21/113/138
 776 41 bedroefde oude man R. van Rijn  Bartsch 96
 777 42 eenige R. van Rijn  Bartsch 16?
  onvolmaackte 
  beeltjens
 778 43 wandelende vader R. van Rijn  Bartsch 29
  Abraham
 779 44 Hieronymus met R. van Rijn  Bartsch 100/104
  de leeuw
 780 45 conterf.l van Smyters R. van Rijn  Bartsch ?
 781 46 Christus jong  R. van Rijn  Bartsch 64-66
  sijnde en disputeerend
 782 47 Rembrandts concubin R. van Rijn  Bartsch 198/200/205
 783 48 nachjen vlucht R. van Rijn  Bartsch 53
  naar Egypte
 784 49 avontmaal Christi R. van Rijn  Bartsch 87-88
 785 50 vroutjen bij de kachel R. van Rijn  Bartsch 197
 786 51 den Overtoom R. van Rijn  Bartsch 209
 787 52 Christus  R. van Rijn  Bartsch 88
  disputeerende met de
  phariseen
 788 53 Rembrandts vader R. van Rijn  Bartsch ?
 789 54 Rustende Joseph R. van Rijn  Bartsch 57
  en Maria inde nacht
 790 55 de moor gedoopt R. van Rijn  Bartsch 98
 791 56 de geboorte met  R. van Rijn  Bartsch 47
  een ladder
 792 57 Tobias tronitjen R. van Rijn  Bartsch 18?
 793 58 Titus conterfysels R. van Rijn  Bartsch 11
 794 59 onvolmaackt R. van Rijn  Bartsch 192
  vroutjen bij de kaghel
 795 60 ontfanginge van de  R. van Rijn  Bartsch 91
  verlooren soon
 796 61 biddende Hieronymus R. van Rijn  Bartsch 101
 797 62 phariseen inde tempel R. van Rijn  Bartsch 64-66
 798 63 bedelaar met een R. van Rijn  Bartsch 151/162/163
  stockjen
 799 64 vlucht naar Egypte R. van Rijn  Bartsch 52/54-55
 800 65 geboorte  R. van Rijn  Bartsch 45-46
 801 66 afneeminge vant cruys R. van Rijn  Bartsch 81-83
 802 67 Zacharia met kint  R. van Rijn  Bartsch 49
  op den armen
 803 68 biddende Tobias R. van Rijn  Bartsch 43
  met sijne familie
 804 69 een outwijfs tronitjen R. van Rijn  Bartsch ?
 805 70 neersiende oude man R. van Rijn  Bartsch ?
 806 71 Rembrandt Selve R. van Rijn  Bartsch ?
 807 72 sittende oude man R. van Rijn  Bartsch ?
 808 73 leggende naackte R. van Rijn  Bartsch 196
  slaaper
 809 74 sittende naackte R. van Rijn  Bartsch 193?
  slaaper
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 810 groote Franse 10
  gebooden
 811 gansebord
 812 treckomme in te 
  schrijven 2 fol
 813 lofdicht van Piet Heyn
 814 2 fraaye plaaten.
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 - Winckelgoet bestaande uit drucken op papier, 
  caerten op doeck geplackt. [p. 22. fol. 139]
 1 Parijs in plano witt
 2 Gallia  
 3 Terra Sancta Gijlkerk witt N. van Geilkercken E.f., nr. 20
 4 Waerelt caert   W. J. Blaeu E.f., nr. 1
  Jansonius in plano 
 5 dito waerelt caert   W. J. Blaeu E.f., nr. 1
  Jansonius in plano   
 6 Europa de Witt met cierraed F. de Wit
 7 Hispania C. Danckerts,  C. Danckerts? Koeman 105?
 8 Europa Jansonius  W. J. Blaeu?
 9 Italia  E.f., nr. 9
 10 Europa   
 11 Germania Visscher sonder  N. Visscher
  cierraed  
 12 G. v. Schaagen O  G. van Schagen
 13 Europa Jansonius  W. J. Blaeu?
 14 Graecia 
 15 Terra Sancta Gijlkerk  N. van Geilkercken E.f., nr. 20
 16 5 de stad Thiel 
 17 Venetia  E.f., nr. 23
 18 Germania witt 
 19 de stad Avignon 
 20 Lant van Beloften  E.f., nr. 14?
 21 2 Venetia  E.f., nr. 23?
 22 1 Westindien C. Claesz. E.f., nr. 25
 23 1 hoff van Hollant 
 24 Europa 4 fol 
 25 Batavia 4 fol  E.f., nr. 6
 26 de 10 gebooden witt  E.f., nr. 810
 27 1 Europa Jansonius  W. J. Blaeu
 28 1 Europa pascaert 
 29 St. Germain  E.f., nr. 17
 30 1 sentensi witt  E.f., nr. 18
 31 1 sentensi   E.f., nr. 18
 32 1 hof van Heydelberg witt  E.f., nr. 11
 33 1 Westindien pascaert 
 34 1 St. Germain  E.f., nr. 17
 35 1 O C. Allard C. Allard, een  
   kaart van het   
   Roomse Rijk
 36 1 lant van beloften  E.f., nr. 14
 37 1 de 10 gebooden  E.f., nr. 810
 38 1 Graecia witt 
 39 1 Oostindien Danckertz. C. of D. Danckerts
 40 1 Cracovia 4 fol 

De boedelinventaris van 1679 met annotaties 

b) De winkelvoorraad aan kaarten, boeken, prenten, e.d.

Onder het kopje Herkomst object betekent de afkorting E.f.: Eigen fonds.
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 41 2 Amasoone witt  E.f., nr. 5

 - [p. 23. fol. 139]
 - [p. 24. fol. 140]
 42 1 dito de wijse en dwaase  E.f., nr. 10
  maagden 
 43 1 dito 10 gebooden  E.f., nr. 810
 44 1 langwerpige stad Augsburg 
 45 2 fol Cruys 2 fol witt 
 46 2 lant van beloften  E.f., nr. 14
 47 1 stad Hembden  E.f., nr. 190
 48 4 hoff van Hollant 
 49 1 cruys 2 fol opgeslaagen 

 - Gebonden boecken als ook ongebondene
 50 3 hooghduytsche bijbel 
 51 3 cleen vignettenboeck  
  met voorschriften 
 52 1 italiaansche fortificatie 
  boeck 
 53 2 de zeeenten van  L. Vlasbloem  L. Vlasbloem Koeman VI 7a/8b
  Frankrijk  
 54 1 boeck italiaansche 
  gesichten 
 55 1 boeck Amst.m vant  H. Quellinus  F. de Wit? Hollst. 5
  Stadthuijs 
 56 1 de Noordstar van Loo Van Loon, Van Loon Koeman IV p. 404
   ‘De klaarlichtende 
   Noordstar of 
   zeeatlas’ 
 57 14 de zeeenten van Europa L. Vlasbloem L. Vlasbloem Koeman IV, 
  Vlasblom zeeatlas  p. 460/446, 
 58 12 sonnewysers 12 
  quadranten en astrolaben 
 59 1 de zuil lichtend J. A. Colom, J. A. Colom Koeman IV p. 404
  Colom zeeatlas  J. Col 1-44
 60 1 perspectief Marlois S. de Marolois H. Hondius N. Hollst. 
     Hondius, 316/362/ 
     363-435 
 61 3 de 17 Provincien 
 62 1 atlas collectief C. de Jonghe, E.f., nrs. 462-486 Koeman IV, Jon 1
   zijn eigen atlas  
 63 1 eerste/tweede deel  H. Quellinus F. de Wit? Hollst. 5
  A Quellinus 
 64 2 mael het 17 provincieboek J. A. Colom J. A. Colom Van der Heijden 99
  Colom 
 65 3 de zaalen van Orangien P. Post   Fuhring 4384-4405
 66 1 stadthuys Maestricht P. Post   Fuhring 4415-4424
 67 3 mael de bijbelcaerten   S. Savery
  S. Savery 6 fol 
 68 2 ongebonden Scamossi  E.f., nrs. 29 en 30
 69 7 mael de schoorsteene  Anoniem naar   Fuhring 9188-9210 
  P. Post 22 fol P. Post

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
   beschrijving werk object
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 70 6 astrolabium 6 omloop 
  vande aerdcloot 
 71 7 quadrant Lansbergen 12 P. Landsbergen, 
  sonnewijsers ‘Verklaeringhe  
   van het gebruik  
   des quadrants’ 
 72 Atlantis Majoris witt 
 73 atlantis caelestis 
 74 Gemania of Neederlant 
 75 orbis antiquus getimmert 
 76 2 gecoleurde 17 provincien 
  boecken 
 77 1 atlas collectief getimmert C. de Jonghe E.f., nrs. 462-486 Koeman IV, Jon 1
 78 1 vijrige colom met  J. A. Colom,  J. A. Colom Koeman IV J Col
  beschrijvinge zeeatlas  1-44
 79 5 leedige constboecken 
 80 1 boeck met goden van 
  Vallant 71 stux 

 - [p. 25. fol. 142]
 81 1 portefoly met 9  Anoniem  E.f.,  Parthey 606-609/
  de 4 jaergetijden Hollar naar W. Hollar nr. 657? 610-613 
 82 1 boeckjen met printjens  R. van Rijn E.f., nrs. 736-809
  van Rembrandt  
 83 2 het bijbeltjen A. Tempeest  E.f., nr. 314
 84 3 boeckjens met  M. Mousyn  E.f., nrs. 192-193 Hollst. 12-17/18-26
  modelletjes P. Hollstijn  
 85 2 franse blomboeken 
  ider 100 fol 
 86 9 packen met ongebonden  J. Waesbergen en 
  boecken van Waesbergen    de boedel van 
  als noch eenige die de vader   J. A. Colom 1673
  saliger in de vendutie van   
  Colom gecoght heeft 
 87 1 ongebonden Scamossi  E.f., nrs 29en 30
 88 1 perspectiefboek Hondius H. Hondius H. Hondius N. Hollst. 259-294
 89 2 pacquetten met  
  alderhande mengelmoes 
 90 1 atlas getimmerd C. de Jonghe  E.f., nrs. 462-486 Koeman IV, Jon 1 
 91 Napels en Corsica plano 
 92 1 het 17 provincien boek 
  gecoleur 
 93 1 zeeatlas Colom sonder  J. A. Colom J. A. Colom Koeman IV, 1-44
  schrift een zeeatlas 
 94 1 de noordstar van Loo Van Loon,  Van Loon Koeman IV, p. 404
  bedarfen ‘De klaarlichtende 
   Noordstar of       
   zeeatlas’ 
 95 1 arch.a Vingboom Anoniem naar E.f., nr. 31 Hollst. 10-71,
   P. Vingboons   Fuhring 4969-5030 
 96 1 bouboeck Scamossi  E.f., nrs. 29 en 30
 97 1 clijn 17 provincie boek   J. A. Colom
  Colom

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
   beschrijving werk object
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 98 1 oud steedeboeck van  
  Germania half bloot 
 99 1 clijne Scamossi 
 100 1 arch.a Palladio 
 101 1 cleene Vignola 
 102 1 Symbolium Apostolicum 
  hoog duyts 
 103 1 perspectief an arch.a hoog 
  duyts 
 104 1 de geestige figueren van  C. Danckerts  Hollst. 118-123?
  Danckertz 
 105 1 het 17 provincien   J. A. Colom J. A. Colom Van der Heijden 99 
  boeckje van Colom oud 
 106 1 clijne Vignola 
 107 1 de bijbelsche figueren vant 
  oude testament 
 108 1 de perspectief Hondius H. Hondius H. Hondius N. Hollst. 259-294
 109 1 quadranten Lansbergen P. Lansbergen, 
   ‘Verklaeringhe   
   van het gebruik  
   des quadrants’ 
 110 3 astrolabium dito P. Lansbergen, 
   ‘Verklaeringhe   
   van het gebruik  
   des quadrants’ 
 111 5 sonnewijsers Mogge J. Mogge, ‘Inleyding 
   der Sonnewijsers’ 
 112 2 zeeencten Vlasbloem L. Vlasbloem,  L. Vlasbloem Koeman IV,
   een zeeatlas  p. 460-461
 113 1 de schoorsteenen J. Marot 
 114 1 de conterfytsels van de  Ph. Galle &  FMP 128-129? 
  oude geleerden A. Miraeus 
 115 1 de ambassadeurs R. van der Hoeie R. van der Hoeie FMP 186a/b
 116 1 heiligen professoors van  
  Londen 
 117 222 sijnde een cunstboeck   
  met differse constenaars 
 118 1 portefoly Rembrandt   R. van Rijn E.f., nrs. 739-809
  128 stux Rembr.t  
 119 1 portefoly 82 stux  
  swarte kunst
 120 56 stux andere van Reynst  E.f., nrs. 701-715
 121 een portefoly 145 stux  
  enkelde vellen 
 122 1 ongebonden Vingboom Anoniem naar E.f., nr. 31 Hollst. 10-71, 
   P. Vingboons  Fuhring 4969-5030

 - [p. 26. fol. 143]
 123 1 ongebonden bijbel 
  hooghduyts 
 124 1 stadthuys Maestricht P. Post  Fuhring 4415-4424 
 125 de 7 delen A. Blommaert Anoniem naar  E.f., nrs. 236 of  358
   A. Bloemaert 

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
   beschrijving werk object



155

 126 2 ongebonden Vingboom Anoniem naar  E.f., nr. 31 Hollst. 10-71,
   P. Vingboons   Fuhring 4969-5030 
 127 1 de antique peter 
 128 1 het stadthuys Maestricht P. Post  Fuhring 4415-4424 
 129 2 franse blomboecken 
 130 2 mael het huys vande 
  princesse 
 131 1 de schoorsteenen Post 
 132 1 de 7 gebroeders 
  A. Tempeest
 
 - Vergulde leysten
 133 6 gecoleurde blatcaerten met 
  18 gulde lijsten 
 134 1 de 4 deelen witt dito 
 135 1 dito de Waereld C. Allard   C. Allard
   met cierraed 
 136 1 dito sonder (Heydelberg)  C. Allard?
 137 1 onse 17 provincien 61 fol 
 138 1 Antwerpen in plano 
 139 1 leedigh lijstjen groot 8 voet 
 140 6 prentjens met penneeltjes 
  ider 5 voet waeronder sijn   
  4 geschilderde 
 141 3 dito à 6 voet waeronder een 
  geschilderde 
 142 1 à 8 ½ voet leyst 
 143 1 à 6 
 144 1 à 5 
 145 1à 4
146  1 à 12 
 147 4 blatcaerten à 8½ voet 
 148 2 à 6 voet 
 149 6 à 5 
 150 9 à 4 
 151 3 à 3 
 152  3 pascaerten ider 3 voet 
 153 2 dito met swarte leysten 
 154 12 castjens met glaasen 
155  4 tesamen 27 voet 
 156 46 stux schilderijen van 
  diverse m.s en groote 

 - Caerten enckelt papier
 157 56 mael de 4 deelen 
  Jansonius ider 10 fol W. J. Blaeu E.f., nr. 1 Koeman I, p. 87 
158  27 dito America C. Claesz.  E.f., nr. 25 Schiller 12.6. vol 7,
     p. 303 
159  16 dito Africa  
 160 92 Italia ider 9 fol ook Anoniem naar  E.f., nr. 13 Schiller 5.22, vol.5,
  oorden en (  ) W. J. Blaeu   p. 351, nrs. 136-194 
 161 588 lange steeden 4 fol    E.f., nrs. 453-461
  ook caerten en anderen  

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
   beschrijving werk object
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 162 48 Brasiel 12 fol  
 163 65 cruysen 2 fol en  
  beelden van de (  )  
 164 53 cruys Tintoret 3 foll de   E.f., nr. 8
  Hof van Hollant  
 165 23 dwaase maagden 2 fol  E.f., nr. 10

 - [p. 27. fol. 144]
 166 2 de 17 provincien 6 fol  
 167 3 Terra Sancta Gijlkercken N. van Geilkercken E.f., nr. 20 Hollst. 10
 168 15 oude wereld caerten   
  Jansonius  
 169 14 oude caerten van de 
  4 deelen dito en andere  
 170 81 caerten ider 4 fol  
 171 17 caerten ider 9 fol  
 172 7 sijnde ider 12 fol  
 173 12 ider 10 fol  
 174 7 mael de Koedief  E.f., nr. 24
 175 2 caerten ider 2 fol  
 176 16 caerten 3 fol  
 177 11 dito 6 fol  
 178 5 ider 2 fol  
 179 36 groot Roma Matham   E.f., nr. 4
  12 fol
 180 9 de Koedief  E.f., nr. 24
 181 13 mael de bijbelcaerten   S. Savery?
  Savery
 182 17 mael de bijbelcaerten 4  
  dito voor Visscher  
 183 4 landen van Belgie 6 fol  
 184 2 de 10 gebooden 4 fol  E.f., nr. 4
 185 2 de tabula cebetis 2 fol  E.f., nr. 19
 186 6 steeden  4 fol  E.f., nrs. 453-461
 187 395 oude steetjes Waesbergen  
 188 17844 quarten soo gemeene  
  als fijne  
 189 13053 soo gemeene als fijne   
  halve bladen  
 190 1210 gecoleurde dobbelde 
  bladen  
 191 15718 enckelde blaaden soo   
  gemeen als fijn  
 192 745 gecoleurde enckelde 
  blaatjens 
 193 12132 witte dobbelde blaaden  
  ongeplackt  
 194 1652 witte blatcaerten  
 
 - Groot fijn goedt
195  300 stux gedruckt op hele  
  vellen  
 196 100 stux op groot  

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
   beschrijving werk object
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 197 3 mael de 4 getijden  Anoniem naar  E.f., nr. 657 Parthey 606-609/
  Hollar W. Hollar  610-613 
 198 1350 op groot vael papier  
 199 466 stux van Reynst  E.f., nrs. 701-715
 200 360 op groot olifantz  
 201 1400 cleen mediaan  
 202 800 enckeld fijn van Hollar   
  en anderen  
 203 182 soo groot als cleene   
  constprenten  
 204 noch 5 bedden 9 deeckens 
  stoelen pannen tinnen 
  en ander huysraet

 ( totaal 68952 prenten)

 Nr. Titel Kunstenaar/inventor Herkomst  Literatuur
   beschrijving werk object

Uytstaende schulden
C : G:r Albinus     f 254:-
Jogn sigem     f 74:-
De kinderen van Neeltgen van Woerden  f 65:12:-
S. Bennings inden Haage    f 44:16:-
Barent van Münster tot Montfoort  f 9:16:-
                                                                  (Totaal f 446:44:-)

Lasten en bores
Aen die uytstaende huring vant huys  f 6000:-
Johan Castveen Schepenkennis   f 2500:-
Johan Assendelft Schepenkennis   f 850:-
Pieter Heromans     f 175:-
De Sr. Alewijn     f 150:-
Banck van Leninge    f 150:-
Joannes a Waesbergen    f 451:-
Jan de Visscher     f 68:-
Visschers     f 35:-
D’brouwer sijnde 1 verwen   f 12:-
D’backer     f 18:-
Crook voor interest    f 105:-
Capelle voor interest    f 160:-
Mesman voor interest    f 35:-
C. Bergeyck     f 34:-
Van ene      f 72:14:-
                                                                  (Totaal f 12315:14:-)
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Er wordt in 1679 tevens een boedelopgave en taxatie gemaakt van de huisboedel 
van Clement en Jacomijntje de Jonghe. Dit stuk is opgemaakt door de notaris 
Dirk van der Groe in samenwerking met de “gesworen schatster” Susanneken 
Anthonis, op 30 augustus 1679.10

13 - Boedelinventaris van het woonhuis van Clement de Jonghe, 
30 augustus 1679
Stadsarchief Amsterdam, Notarieel archief D. van der Groe, nr. 4208, filmnr. 
4140.
Lit.: niet eerder gepubliceerd. 
“Inventaris vande goederen ende middelen naergelaten ende metterdaat 
ontmijnt bij Clement de Jonge ende soo sulx hij die gemeen beseten heeft 
met Jacomyna Jacobs, sijn huysvrouw voor sooveel deselve noch onder sijn 
berustende gemaeckt bij mij Dirck van der Groe Not: ende in presentie van de 
naeste getuygen ter spreke van Sr. Joachim Burgemeester ende Abraham Ruttens 
als gesurrogeerde voogden over de naergelatene onmondige kinderen van de 
voors: Clement de Jonge ende op’t aengaen van de gemelde weduwe sijnde alle 
hetgeene  getaxeert ende gepriseert bij Susanneken Anthonis geswoore schatster 
deser steede ten prijse als achter yeder partij uytgetrocken staet. Actum in 
Amsterdamden 30 augustus 1679

Int voorhuys 
- 1 lantcaert
- 2 printeborties    (tezamen)  f 2:-
- 1 spiegel     f 2:-
- 2 schilderijen conterfeytsels   f 6:-

10 Stadsarchief Amsterdam, Not. Archiefnr. 4208, filmnr. 4140.

Verclaerde voors. dinventaris ‘aenhangende naer zijn best kennis en wetenschap 
te hebben op en aengegeven sonder eenige goederen, in off uytschulden meer te 
hebben te weten off ter quader trouwen weerloos geworden te zijn.
Bereijt zijnde tselve des noot breder ut drucke. Welverstaende zoo hem 
indaghtih wiert ijets vergeten te sijn soo was hij bereijt tselve mede aan te geven. 
Dese dient mede in ampliatie

Aldus gedaen binnen Amsterdam gepasseert voor Johannes Backer....,11-2-1672
In present van Hendrick Juijst ende Johannes van Groendenijck

Jacobus de Jonge
Hendrik Juijst
J. V. Groenendijck
J. Backer N. S.
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- 1 schilderij lantschappie
- 1 ditto kleynder  (tezamen)  f 2:10
- 5 stux slechte aerdewerkschotels   f -:15:-
- 1 out vierenhout tafeltie met sijn cleetie  f 1:10:-
- 2 oude Spaense stoelen en
- 2 matte stoelen   (tezamen)  f 1:-

Inde binnenhaert
- 1 bedt en peluw en een deckbet   f 20:-
- 4 deeckens     f 10:-
- 3 kussens met haer sloopen   f 7:-
en 2 laeckens
- 2 blauwe gordijnen en 2 valletjes           
4 tinne schotelen 1 tinne kom
en 1 tinnen soutvat    f 4:- 

Getransporteerd van voorgaende sijde   f (60:36:-)
- een houte rack met 12 aerde schotelties  f 1:-
- 24 stux slecht aerdewerck soo heel 
als gebroocken     f 1:10:-
- 2 printeborties
- 1spiegeltie
- 1 mantelstoel   (tezamen) f 2:10:-
- geweefen baldakijn    f 1:10:-
- een ouwe zeefbanck    f 2:-
- een gordijnroe met heele 
groene gordijnen    f 1:10:-

Int kokentje
- een lantaerntje blick
- [onleesbaar]     f 1:10:-
- een raeckje met negentien 
stux slegt aerdewerck    f 1:10:-
- yseren vuyrpot met een 
coperen keteltje     f 3:-
- vier aerde kannen een yseren asschoptang en 
kettingen en eenige tinnenlepels en yseren stok

f 3:-
Op de plaets
- een ysere emmer,
out taefeltje en weinigh aerdwerck  f 1:-                                      
                           
Op de kamer
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11 Van Eeghen 1985, p. 60, Notaris J. Backer, p.115, filmnr. 5313.  

- een pack blauwe stoffe gordijen   f 6:-
- een eeckehoute taeffel met
een cleet     f 10:-
- een ouwe lessenaer    f 2:-
- een eeckehoute kasje    f 2:10:-
- een houte stoof [onleesbaar]
anderwerck met een gepleysterde 
tronie      f 3:-
- een schilderije met een tronie   f 5:-
- een teeckening met twee 
kleyne schilderijtjens    f 7:-
- een landschap schilderij    f 3:-
- twee conterfeytsels met een 
kleyner schilderijtje    f 1:-
- drie slegte schilderijtjens 
daeronder een sonder lijst   f 1:10:-

Op de solder
- vijf schilderijen     f 3:-
- een out beddetje en koedeecken
en huirlaecken     f 12:-
- twee oude lijsten en slaepbanck
en eenige kleerhoecken tsamen   f 5:-
- een schilderijtje van een conterfeytsel
door #
[in de kantlijn] # Lucas van Leyden gedaen & noch een conterfeytsel van Anna 
Maria van Schuirman.

Aldus geinventariseerd en registreerd ende ontfangen als uyt hoofde van desen 
schatster Susanneken Anthonis de voren staende taxatie nae haere beste kennisse 
heeft gedaen geswooren hebbende [onleesbaar]”

De uitgebreide boedelbeschrijving had een reden. Jacomijntje de Jonghe was 
niet meer in staat om naar behoren te handelen en er waren meerdere kinderen 
met belangen in dezelfde handel. Illustratief voor de problemen van de moeder 
is de akte, die is opgemaakt op 30 mei of 1 april 1679. Met behulp van twee 
getuigen wordt zij onder curatele gesteld vanwege drankmisbruik.11

14 - Akte van curatele over Jacomina Jacobs (1679)
Stadsarchief Amsterdam, Notariëel archief J. Backer, nr. 4528, filmnr. 5313.
Lit.: Van Eeghen 1985, p. 60.
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“Heden den [niet ingevuld] ao 1679 compareerde voor mij Joannes Backer 
openb: notaris bij den hove van Hollant geadmitteerd op nominatie der Stadt 
Amsterdam ende getuygen naar genoemt Joost de Rijgher out omtrent 24 
jaeren ende Abraham Stoffels out omtrent 30 jaaren woonende binnen deser 
stede ende hebben ten versoeck van de kinderen van Clement de Jonge zal: en 
Jacomijntje Jacobs verclaart ende getuygt hoe waar is dat sij getuygen lange 
jaaren gekent hebben en nog seer wel kennen de gemelde Jacomijntje Jacobs 
den kinderen moeder welcke al lange jaaren en bij het leeven van haer man haar 
den meesten tijt droncken drinckt gelijck sij ’t sedert eenige tijt herwarts meest 
alle dagen gedaan heeft waerdoor sij niet alleen tot spott van veele is maar oock 
tot groot hont en leet van haer kinderen en weesen sij getuygen bevonden datse 
haer verstant soodanigh al heeft verdroncken datse primo onbequaam is om 
haer goederen te regeeren veel minder haar kinderen ende alsoo ’t geen voors: 
waar en opregt is als sijnde door haer getuygen getoont, gesien en bevonden soo 
waere sij oock bereyt ’t selve des noots breeder te stercken gedaan t’presentie 
Joost de Reyger, Hendrick Juyst, en Abraham d’Eldijm als getuygen
Abraham Stoffels stelt dit merck +
H. Juyst
A d’Eldijm
J. Backer.”

Uit een tot op heden onbekende akte blijkt de verkoping van de winkelboedel 
te zijn geweest op 15 februari. In dit stuk blijkt Jochem Bormeester spullen 
gekocht te hebben in de veiling. Hij bekent hierbij schuld aan Jacomina Jacobs.12

15 - Schuldbekentenis van Jochem Bormeester aan Jacomina Jacobs in 
verband met de verkoop van de winkelboedel (1679)
Stadsarchief Amsterdam, Notariëel archief G. Steeman, nr. 2635, filmnr. 2662
Lit.: niet eerder gepubliceerd.
“Obligatie gepasseert bij Jochem Bormeester ten behoeve van Jacomina Jacobs, 
Wed: van Clement de Jonge
Op huyden den 25. oktob: 1679 compareren voor mij Gerrit Steeman, notaris 
Publiq bij den hove van Hollant, geadmitteerd tot Amsterdam, residerende in 
deselve [verbrand]
Jochim Bormeester, kunstvercooper in deser stede, bekenne schuldig te 
wesen aen Jacomina Jacobs : Weduwe van Clement de Jonge, de somma 
van vierhonderd en seven guldens en elf stuyvers, spruytende uyt platen en 
papierkonst bij hem gemijnt op de 15e februari 1679 en eenige volgende dagen 
uytte sterfhuys boedel van W.e. Clement de Jonge ende voors: Jacomina Jacobs 
egtgenote ende tot sijn contentement ontfangen. Welcke schultobligatie de 
vrs: Jacomina Jacobs van haer particuliere saecke accepteert ende aenmerckinge 

12 Stadsarchief Amsterdam, Notaris G. Steeman, nr. 2635, filmnr. 2662.
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beloofe deselve fourneren ende sullen laten valideren in mindering tot afcorting 
van’t geene haer uytte voors: boedel van haer man de voors: overledene is 
gecompeteerd. Verbinde weduwe tot [onleesbaar]. 
Aldus gedaen binnen Amsterdam in praesentie van Steven de Consé ende David 
Jongh als getuyge ende gesien.
Quod attestor, G. Steeman Not:
Steven de Consé
David Jongh
Jochim Bormeester
Jakemuntgen Jakobs”

Zie voor verdere bespreking p. 12.
Op 27 maart 1680 wordt een eindafrekening gemaakt van alle financiële 
handelingen die te maken hebben met de sterfhuisboedel van Clement de 
Jonghe. De akte was reeds bekend, maar is vanwege de interessante inhoud in 
zijn geheel opgenomen.13

16 - Akte van de sterfhuisboedel van Clement de Jonghe (1680)
Stadsarchief Amsterdam, Notariëel archief, J. Backer, nr. 4532, filmnr. 5313.
Lit.: Van Eeghen 1985, p. 60-61.
“Heden den sevenentwintigste maart Ao. 1680 compareerde voor mij Joannes  
Backer openb. Notaris bij den hove van Hollant geadmitteert op nominatie der 
stede Amsterdam de getuygen naergevoerd.
Déerbare Jacobijntje Jacobs Wed: van We: Clement de Jonghe ende 
Jochim Bormeester getroud weesende met Anna de Jongh ende Jacobus de 
Jonghe voorgechreeven en dan nog als gesurrogeerde vooghden over haar 
onmondighe broeders en susters en administrateurs derselver goederen volgens 
appertementen van dese Ed: aghtb: geregte in dato 5 januari 1679 register in 
’t 40 schepene minutregister fol. 118 en in dato 29 febr. 1680 register in ’t 
43 schepene minutregister fol. 91 ende geleden de compte: dat Sr.: Abraham 
Ruttens gewesen vooght en administrateur aen heeft compte gedaenen 
overgelevert heeft de reek. Vande Administratie bij hem vande gemelde boedel 
van Clement de Jonghe Sal: gehat en waergenome volgens de reek: en eene 
staet van den boedel so deselve geweest heeft hier achter gecopieerd en comt 
Sr: Ruttens per saldo van de gemelde boedel van Clement de Jonghe tweeh
ondertenachtendartig gl: 4 stuyv: 4 penn: welke reek: de comparanten met 
de bewijs daertoe specterende wel geexamineerd ende naergesien hebbende. 
Soo hebben de comparanten deselve  in alle dese so wel in debet als credit 
bevonden deghelijk ende oprecht te sijn, waerom de comparanten deselve 
approberen en lauderen bij desen sonder eenige refusen of herreek: te eysschen 
of te pretenderen of daer tegens iets te doen of gedogen gedaen te worden 

13 Van Eeghen 1985, p. 60-61, Notaris Johannes Backer, Not. Archief 4532, filmnr. 5313.
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direct nogh indirect, maer sijn de comparanten Sr: Ruttens voor de goede 
administratie vrindelijk bedanckende bij desen loflijk
Geschrevende dit in reguarde vande onmondige op approbatie van dese Ed: 
Achtb: Gerechte. Wijders verclaerde Jacomijntje Jacobs bij desen te constitueren 
ende volmaghtig te maken d’voorgestelde Jochim Bormeester en Jacobus de 
Jongh omme voor soo veel haer aengaat Sr: Abraham Ruttens te voldoen en 
te betalen de 238 gl. 4st. 4pen. Het pr: saldo van de reek: competeerende 
ende als dan de obligatie van 1200 gl in de reek: gemeld mitgaders alle andere 
effecten, brieven en papieren tot den boedel van haere en haer overleden man 
behorende uyt sijn handen te ontfangen. Behoorlijk quitantie en acte van 
indemniteyt daarvan te passeren gelovende van waerde te houden alletgene bij 
de geconstitueerde also gedaen sal werden onder [onleesbaar] van haer persoon 
en goederen gerekent sonder bedrogh.

Gedaen ende present Hendrick Juyst ende Abraham Hoffman, als get: 
Jakemuntgen Jakobs
Jochim bormeester
Jacobus de Jongh
H. Juyst
A. Hoffman
J. Backer Not:

Volght de reeckeninge
In Amsterdam
Het sterfhuys van Wijlen Clement de Jongh debet
Debet  
D: 16 febr Aen twee diverse inbrengsters in de Banck van Leeninge voor ’t 
lossen van diverse copere druckplaeten betaelt
f 142:16:12

6 maart Aen Maria Mangenis voor laken en stoff volgens reek: 
betaelt    
f 67:2:-

12 ditto Aen Johannis Wijmer knecht vant St. Lucas gilt weegens t bijwoonen 
van de vercoopingen betaelt volg: quitantie
 f 15:-:-

27 mey Aen Gritie Pieters betaelt in handen van Elisabeth de Jonge een jaar 
rente van f 630:10:- verscheen primo mey 1679
f 21:3:12

9 juny Voor een authorisatie ter weescamer betaelt omt goet bij Block te  
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ontvangen
f -:18:-

14 ditto Aen Maria Mangenis voor laken en stoff volgens reek: betaelt
f 81:-:-

-   ditto Aen Abraham Alewijn voor capitael en interest betaelt volgens obligatie 
f 169:13:-

-   ditto Aen Gerrit Gerrits. Backer over geleevert broot volgens quitantie betaelt
f 24:7:-

-   ditto Aen Salomon van der Sluys voor 12 maenden rente van een 
rustinghbrief op de naam van Dirck Croock verscheenen 21 mey 1679 betaelt
 35:-:-

15 ditto Aen Andries Bergheyck voor geleeverde papieren betaelt
f 34:5:-

19 ditto Aen Christiaen Weserman voor de executeur vant sterfhuys van Pieter 
Jansz. Suyckerhoff de resto van een obligatie van 2000 gl met den interest betaelt
f 904:10:-

20 ditto Aen Jacomina Jacobs wed: van Clement de Jongh volgens quitantie 
betaelt
f 3:3:-

22 ditto Aen Coenraet Meyer voor een jaar rente van rustinghbrief op de naem 
van de minderjarige kinderen van meyndert Kroock verscheenen 21 mey 1679 
betaelt
f 40:6:6 

-  ditto Aen Pieter Heromans over geleeverde lijsten volgens vonnisse betaelt
f 175:18

6 july Aen Jacob Somnans brouwer voor geleverde bieren betaelt
f 12:10:-

2 augustus Aen Jacomina Jacobs Wed: Clement de Jonge betaelt
f 6:6:-

23 ditto Aen deselve
f 3:3:-
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29 ditto Aen deselve
f 50:8:-
transporteeren op volgende sijde f 1787:9:14

Het sterfhuys van Clement de Jonghe credit
Anno 1679
3 meert Van Frederick de Wit voor eenige afdrucksels ontfangen
f 249:2:8

11 ditto Van Nicolaus Visscher voor eenige afdrucksels
f 183:-:-

21 ditto Van Abr: Ruttens voor eenige afdrucksels
f 7:12:-     
transporteere op volgende sijde f 439:19:8

getransporteerd vande voorgaende sijde  f 1787:9:14
1679: 
3 aug Aen Susanneken Anthonis schatster voor taxeeren van ’t huysraet 
f 1:10:-

15 sept Aen Jacomina Jacobs wed: Clement de Jongh 
f 3:3:-
22 sept Aen deselve 
f 9:9:-

2 okt aen deselve 
f 31:10:-

4 ditto aende bode voor een acte van ’t arrest van Jan van de Capelle 
f -:5:-

14 ditto comparitie in Malta met de soon van Jan van de Capelle voor het halve 
gelach betaelt
f -:12:-

11 ditto Aen Jacomina Jacobs betaelt 
f 16:-:-

18 ditto Aen Margareta van der Hoeye cappemaeckster
f 3:15:-

19 ditto comparitie in Malta met de soon van Jan van de Capelle voor ’t halve 
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gelach betaelt
 -:12:-

25 ditto Aen Jan van de Capelle betaelt de resto van twee scheepene kennisse 
tesamen van 4000 guldens met den interest volgens reeck: en quitantie
f 2138:-:-

- ditto comparitie in Malta met Bormeester en Jacomina Jacobs voor verteeringe 
betaelt
f 2:6:-

26 ditto Voor ’t royeeren van twee scheepekennissen van Jan van de Capelle ter 
secetarye betaelt
f -:12:-

1 nov Aen Dirk Santvoort yserkramer volgens reeck: betaelt
f 2:-:-

5 ditto aen den Notaris Dirck van der Groe volgens reeckeninge betaelt
f 5:11:-

24 ditto comparitie met Bormeester en Jacobus de Jongh in Malta voor ’t gelach 
betaelt
f 1:4:-

1680
8 jan Aen Gerrit Opspringh wijncooper volg:s reeck: betaelt
f 8:10:-

14 febr: Aen den Notaris Steeman volgens reeck: betaelt
f 4:4:-

17 jan Aen Johannis Weyts voor een obligatie van hem gecocht ten laste het 
gemeene lant van Hollant ter comptoire Amsterdam staende in blanco in dato 
23 oktob: 1675 waer van den interest betaelt is tot 23 oktob: 1670 à 4 fl. int 
jaer van capitael
f 1200:-
voor 13/4 fl. opgelt                                                                                            
                                
f 21:-
voor 23/4 maent intrest van 23 oktob: tot 17 jan: 1680
f 11:-
voor’t halve combineergelt
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f -:12:-
transporteere op volgende sijde f 5249:2:8   

Getransporteert van de voorgaende sijde f 439:19:8
Van de afslager Jan de Block op reeck der vercochte plaeten e.d. ontvangen 
f 2500:-
Transporteere op volgende sijde f 2939:19:8

Getransporteert van de voorgaende sijde f 5249:5:6
3 feb Aen den makelaer Salomon van der Sluys voor courtagie van 1200 gl. 
Obligatie betaelt        f 3:-:-
Aen Procureur Nicolaes van Paddenburgh volgens declaratie 
f 13:14:-
Aen Abr: Ruttens voor sijn salaris in ’t administreeren van dit sterfhuys
f 50:-:-

(totaal) 
f 5316:4:6

Getransporteert van de voorgaende sijde
f 2939:-:-
 9 oktob: Van den afslager Jan de Block op reeck: ontfangen
f 2138:-:-
comt met het saldo deeses 
f 5077:19:8
f 238:4:14
f 5316:4:6

Abraham Ruttens
Jacomijntje Jacobs
Jochim Bormeester
Jacobus de Jongh
H. Juyst
A. Hoffman
J. Backer N.P.

Effecten van ’t sterfhuijs van wijlen Clement de Jonghe 

Huys en erve in de Kalverstraet
Een obligatie ten lasten het gemeene Lant van Hollant ter comptoire 
Amsterdam staende in blanco in dato 23 oktok: 1675 waervan den intrest 
betaelt is tot 23 oktob: 1679 van twaelf hondert guldens capitael.
Jan de Blocq afslaeger is de resto schuldich een duysent en vijftien guldens.
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Christianus Albimus is schuldich tweehondert vierenvijftich guldens.
De kinderen van Neeltje van woerden sijn schuldich vijfensestich guldens en 
twaelf stuyv: volgens inventaris.
Barent van Munster idem negen guldens en sestien stuyvers.
Huysraet en meubelen sijnde tesaemen getaxeert op eenhondert eenenveertich 
guldens vijftien stuyv:
Resteeren bij de wed: noch eenige onvercochte afdrucksels.
Jacobus de Jongh heeft uyt den gemeenen boedel genooten volgens desselfs 
hantschrift vierhondert sevetien guldens en negentien stuyv:.
Elisabeth de Jongh heeft insgelijks volg: hantschrift genooten driehonderten 
seventien guldens.
Joan de Jongh soude insgelijks volgens hantschrift genooten hebben  
driehondertseventien guldens en tien stuyv:.

Joachim Bormeester en Anna de Jonge hebben tot voldoeninge van 1/14 
part uyt ’t gemeene sterfhuijs volgens haer hantschrift genooten vijfhondert 
sestienguldens twee stuyv: 11 schel:
De weduwe Jacomina Jacobs heeft genooten:
1679 21 mei ………. f 3:3:-
 2 juli………….. f 6:6:-
 23 ditto………. f 3:3:-
 29 ditto………. f 50:8:-
 15 sept……….. f 3:3:-
 20 ditto............. f 9:9:-
 2 oktob............. f 31:10:-
 11 ditto………. f 16:-
5 nov: voor ’t geene Bormeester aen Blocq schuldich was en bij haer is 
aengenomen f 407:11:-
24 ditto voor de schult van Visjager bij haer aengenomen f 201:5:-
saemen sevenhondert eenendartich guldens en sesttien stuyv: 
De huire van ’t voor en achterhuys in de Calverstraet sedert primo mey 1679

Jacomijntje Jacobs
Jochim Bormeester
Jacobus de Jongh 
H. Juyst
A. Hoffman
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Lasten van ’t voors: sterfhuijs 
Clasina en Arnout Croock voor een rustingh brief waervan de rente voldaen is 
tot primo mey 1679
Van capit: f 3024:-
Dirck croock voor een rustingh brief waervan de rente voldaen sijn tot primo 
mey 1679 f 1008
De minderjarige kinderen van Meyndert Croock voor een rustingh brief 
waervan de rente voldaen sijn tot 21 mey 1679 van capitael f 1008:-
Grietie Pieters de Jonge voor een rustingh brief waervan de rente voldaen sijn 
tot primo mey 1679 van capitael f 605:10:-
Lijsbeth Claes Boot voor een rustingh brief waervan de rente voldaen sijn tot 
primo mey 1678 cap: f 402:10:-
f 6048:-
Johannis a Waesbergen de resto f 225:19:8
Abraham Ruttens de resto van reeck: f 238:4:10.

J. Backer N.P.”

Zie voor verdere bespreking p. 12.
Tot besluit een document met gegevens over de kinderen van Clement de 
Jonghe. Dit stuk is in 1713 opgemaakt in Den Haag.14 Interessant is het feit, 
dat Jochem Bormeester nog blijkt te leven. Er werd tot nu toe aangenomen, dat 
hij reeds in 1709 was overleden.

17 - Testament van Elisabeth de Jonghe, 18 december 1713
Gemeentearchief Den Haag, Not. Prot. A. Conckelbacker, p. 411 e.v..
Lit.: niet eerder gepubliceerd.
 (de testatrice verclaert met den 200ste penning niet bekent te weesen tot vier 
duysent guldens)

In den name des heeren Amen kennelijck sij allen die te behoefen dat op 
huyden den 18 december 1713 des voormiddagh de clocke omtrent elf 
uren voor mij Abraham Conckelebacker, Not:s bij den hove van Holland 
geadmitteerd en te ’s Gravenhage residerende ende voer de getuygen 
onderverclaert” (ende in eygene persoon aanwezig) Juffr. Elisabeth de Jongh 
Wed: wijlen Willem van Lin, woonende alhier, mij not:s bekent, gemaect, 
thans sieck te bedde, dogh wel bij haer verstant, memorie ende uytspraecke 
, soo mij, not:s ende onderget. opentleyck bleeck, dewelke verclaerde insight 
haere indispositie; ende de secerheyt des doods niet genegen te wesen van deser 
werelt te schrijden, sonder alvorens van hare tijdelijcke goederen opnieuw 
te disponeren, doende t selve soo sij verclaerde uyt haren vrije wille sonder 

14 Gemeentearchief Den Haag, Notaris Abraham Conckelebacker 18 december 1713, Not. Prot. 1782, p. 411 e.v.
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persuatie ofte aanradinge van iemand ende dat op manieren hier na volgende.
Bevelende alvorens hare onsterffelijcke ziel als die van den lighame sal se leyden 
in den genade van god haren schepper ende desselves lighaem de aerde met 
een fatsoenlijcke begraaffenisse gevoerende ende teniet doende bij dese alle 
testamenten, codicilen ofte andere acten van laatste wille, die voer dats dese 
gemaeckt ofte gemerckt bij haer souden mogen wesen verder van sij geen 
geleegenheyt verclaert te hebben ’t sij met wat clausule derogatoir ofte andere 
soude mogen wesen [onleesbaar] ende niet begerende dat eenige van dien maer 
alleen dese hare dispositie effect sorteren sal.
Ende alsoo op nieuw comende ter volcomen dispositie harer goederen 
verclaerde sij testatrice voor uyt te legateren maken en bespreecken aan haren 
broeder Elias de Jongh een obligatie groot in cap: ter somme van duysent 
guldens, staende ten laste van de stede Brugge en Gend te comp:r van de 
Generaliteyt alhier in den Hage ende dat mette intresse vandien, die op haert 
overlijden daerop gelopen sullen sijn, mitsgaders het bed met sijn toebehoren 
als mede het ledekant waerinne sij testatrice thans leijd, een van hare twee 
silvere zoutvaten, de tinnenkas sonder tin daerin, haer tweede off lightste goude 
ketting, een van haer matrassen ende nogh een swartlakens kleed met sijn 
toebehoren uyt hare nalatenschap te betalen [in de kantlijn:] ende aen desselfs 
vrouw een [onleesbaar] tabbetje rock.
Nogh legateert sij testatrice alsvoren aan haren mede broeder Gabriel de Jongh 
een obligatie van duysent gld capitaal staende te compt: van de Generaliteijt 
alhier in den Hage genegotieerd op de 20 jarige rente, tegens 10 percente, 
waer op reeds twee jaren bij haer testatrice sijn ontfangen ende sulx mede met 
hetgeen op haer testatrice overlijden daerop verlopen sal weesen alsmede een 
lap 22 of 23 elle nieuw linnen, een bed met peuluwe, 2 kussens, 3 deeckens 
leggende boven op de camer onder de winckelcamer ten hare huyssinge, een 
slaepbanck met het beddegoet van de meyt, een silvere mostertpot met het 
lepeltje , een matras, een lindecassje ende cas staande boven op het cleyne 
camertje [doorgehaald: vier portretten] als mede [onleesbaar] te copen voor  
sijne kinderen op haer testatrices overlijden een somma van vijftigh guldens 
eende nogh voor hem een swart lakenskleed met sijn toebehoren uyt hare 
nalatenschap als voren te betalen.
Nogh legateert sij testatrice als voren aan hare suster Sara de Jongh, huysvr. van 
Godefrid Holte een obligatie van sevenhondert guldens staende op de WIC 
en nogh een obligatie groot in cap: vier hondert gld. Staende ten compt:r van 
Holland in den Hage ende dat met intresse vandien alsmede haer testatrice 
grootste cas met alle het linden ende wolle dat tot haer lighaem behoort ofte 
behoeft loopt (uytgesondert alleen een damaste tabbert en rock) Mitsgaders 
nogh aan deselve haer suster Sara de Jongh het bed met sijn toebehoren en het 
ledekant op de voorcamer, haer swaerste goude kettingh, ofte die haer overlede 
suster Elisabeth de Jongh gedragen heeft, met haer diamant ringh, een silvertas, 
een silveren soutvat, alle het porcelijn van haer testatrice, de vier portretten als 
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suster night, vader en moeder, en voor haar susters man de wel: Godefrid Holte 
een swart lakenskleed met sijn toebehoren, ende dat uyt de voors. boedel als 
voren te betalen.
Nogh legateert sij testatrice als voren aan Jochem Bormeester en Anna 
Bormeester, yder voor de helft een obligatie groot in cap:l  vierhondert gld. 
staende te compt: van Holland en dat mette intresse als voren alsmede aan de 
wel: Jochem Bormeester een swart lakens kleet met sijn toebehoren ende dat 
mede uyt de voors. boedel.
Nogh legateert sij testatrice als boven aan Jacob de Jongh een gouden penningh 
gemunt met een kruijs, alsmede een swart lakens kleet met sijn toebehoren alles 
als voren.
Ende laestelijck legateert sij testatrice als voren aan hare dienstmeijd Rachel een 
somma van een hondert guldens, als mede een bed, peuluw, een kusse, twee 
deeckens, drie laeckens, vier sloopen, daer H:S: op staet ende nogh een swarte 
crippe tabbert en rock van haer testatrice om voor deselve gemaeckt te worden.
Verder verclaarde sij testatrice tot hare erffgenamen over hare verdere 
nalatenschap te nomineren ende justitieren. Bij dese hare voornoemde broeders 
en suster met name Elias, Gabriel en Sara de Jongh en dat in egale partien 
bijstaande omme alle de verdere [onleesbaar] na te laten goederen, onder haer te 
delen ende te partageren ende daer mede te [onleesbaar] naer haer welgevallen 
ende [onleesbaar] van justitie.
Alle ’t welcke voors. staat haer testatrice wel voorgelese sijnde, verclaerde sij ’t 
selve te weesen haer testament ende uytterste wille [ onleesbaar] ende ’t selve 
daer voren te mogen valideren.
Aldus gedaan en gepass:t in ’s Hage ter presentie van Carel van Loo ende 
Willem van Nieuwersloot als get:
Elisabeth de Jongh
Willem van Nieuwersloot
C. De Loo
A. Conckelbacker, Not:, publ.”

Zie voor verdere bespreking p. 7.
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Summary

Clement de Jonghe was born in Brünsbuttel in the coastal region of  
Ditmarschen in Northern Germany. Forced by war and economic factors he 
moved to Amsterdam around 1643.
In 1647 he married Jacomijntje Jacobs. This marriage was very important, 
because it enabled him to become a formal member or “poorter” of the city of 
Amsterdam. This membership provided legal grounds for De Jonghe’s private 
enterprise as an artdealer and publisher.
A total of twelve children was born from the marriage, of which six remained 
alive reached maturity. Being of Lutheran faith lik so many of his fellow-
immigrants form his former region, he went to church in the Old Lutheran 
Church on the Singel. Clement was eventually buried here.
De Jonghe started his bussines in a stand/shop near the St. Anthonisgate on 
the Nieuwe Waag. By 1658 he moves to a house in the Kalverstraat, which he 
has in rent up to 1668. He than buys the property, appropriately named “De 
gekroond konst- en kaartwinkel” (the crowned art and mapstore)  and lives here 
till he dies. After his death his widow continues untill 1679, when the house, 
store and its contents and copperplatestock is sold by auction. This sale may 
also be prompted by the fact that the widow had a alcoholproblem.
The house continued to be inhabited by various printers, publishers and 
artdealers for more than two-hundred years.
Uptill now there has been suggested that De Jonghe was a close acquintance 
of Rembrandt van Rijn. The latter even made an etching, which is said to be a 
portrait of Clement de Jonghe.
Research has shown this not to be the case. There are no true depictions known 
of Clement.

Being part of a new generation of printer/publisher that came into bloom 
around the middel of the seventeenth century, De Jonghe encountered the 
important and large world of printmaking and printdealing in Amsterdam. 
This market had been steadily growing from the late sixteenth century and was 
an industry with many specialised branches. Originaly all participants were 
members of the guild of St. Luke, but by 1662 there was a schism between the 
print/artdealers and the booksellers.
Clement de Jonghe had a stock of 3223 copperplates. From maps to ornamental 
prints, art by for instance Rembrandt van Rijn and Brueghel, portraits political 
material and catchpennyprints. This stock represented of almost everything 
that was published in the seventeenth century. Plates were arranged by size 
and paperconsumption and not directly by subjectmatter. The total amount 
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of prints and books in his store amounted to 68952 items. This large stock 
makes it possible to have an insight into the prices of the merchandize. This 
must have been low, taking into consideration the vast number of prints sold in 
Amsterdam in the Golden Age. Just in the Kalverstraat there were at least five 
comparable publishers with similar stocks. 
De Jonghe acquired his plates straight from artists and engravers, but in many 
cases also from estates of fellowprintpublishers. He also dealt in material 
produced by others. This was a normal proces; when de Jonghe’s estate was sold, 
several collegues bought plates and prints in turn. A special insight into the 
acquisition of plates is given by the the dealings with Rembrandt who had to 
sell his copperplates because of financial problems. 
Compared with other publishers, Clement must have been one of the major 
players in his day. 
The printing of plates was done on the first floor of the store; there is no 
evidence that he did bookprinting at home. He most probably outsourced this 
activity. 
Trading was done both national and international; De Jonghe participated 
in the Frankfurter Buchmesse and must have known foreign dealers like his 
collegues did. 
A special study has been made of the paper used by Clement de Jonghe.
With a new digital imagingproces x-ray photographs have been made of 
products from the store. This provides us with several watermarks used by 
De Jonghe over a period of twenty years. On this basis it is also possible to 
distinguish the impressions of Rembrandtplates printed by Clement.
There has also been research into the sizes of paper used. This has resulted in a 
list of general sizes.
A collection of archival material concludes this paper. This includes several 
newly discovered documents which give a new view into the live and works of  
a typical printpublishers/artdealer of the Golden Age.
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Blomboeken 49

Blompot 49

Boekdruk 69

Boekverkopers 19

Boellen 49

Bouwboeken 73

Bovenlands papier 85

Brünsbuttel 4, 121

Bundelgaatjes 76

Caelatura 33, 34, 60

Caertafsetter 4, 19, 121

Centsprent 50

Cieraad 24, 69

Cleen mediaen 112

Compagnie der Duytsche Papieren 85

Compagnie van Veluwse Papieren 22, 44, 87

Coningen 22

Constantinopel 83

Conterfeytsels ovael 22, 44

Cunstplaeten van Reynst 22

Curatele 12

Dam 25

Delft 25

Den Haag 169

Dertigjarige Oorlog 4, 52

Devotia 22

Devotien en historien 22

Ditmarschen 4, 121

Doornick 18

Drolerien 49

Dronkenschap 12, 161

Droogkoord 66

Drukkersvouw/printerscrease 66

Drukpers 65, 66

Duinkerker Kapers 86

Duiventil 10

Dutch Gift 33

Eliasjens 36

Elzas-Lotharingen 85

Embden 52

Enckele blaaden 22, 33, 34, 43, 82, 112, 114, 

    117

Exemplaer 123

Fransche tiengeboden 53

Frankforter zwart 70

Franfurter Buchmesse 79

Formaten 109

Ganzenborden 52

Gekroonde konst en kaertwinckel 9, 21, 56, 

    81

Genua 86

Germania 71, 73

Register op plaats of zaak
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Gildepenningen 20

Goudsmitsgoet 48

Graafschap Holland 29

Groote caarten 22, 24, 47, 112, 117

Groote kunstplaten 22, 43, 47, 50, 82, 112, 

    117

Groote lange steden 22, 29

Groot mediaan/royaal papier 112, 113

Groot olifantspapier 112, 117

Groot vael papier 112, 117

Haarlemmerpoort 70

Halve blaaden 22, 31, 36, 43, 50, 83, 112, 

    114, 117

Hamburg 7

Heilig Land 24

Herberg De Keyserskroon 57, 60

Herberg Malta 10, 164, 165

Historien 22, 53, 62

Hooft Olifanten 54

Houtblokken 46

Huys Nassauiae 22

IHS 108

Imperiaal/olifants formaat 112

Inkt 69, 70

Italië 112

Kalverstraat 8, 21, 46, 71, 80, 107, 122, 123

Kasboek 25, 83

Koningsgracht 8, 121

Kronincks Koffiehuis 13

Kunstboek/constboek 41, 77, 81

Kunstvercooper 121, 125

La Rochelle 86

Leiden 25

Leidse Poort 7

Livorno 86

Londen 25, 36, 68

Luthers geloof 7

Lijnolie 69

Lijsten 78

Mezzotint 13, 31, 42, 54

Middelandse Zeegebied 86, 118

Montbeliard 86

Morlaix 86

Nieuwe Kerk 29

Nieuwe Testament 22

Nieuwe Waag 8

Nieuwmarkt 21

Noordstar 74

Normandië 118

Olieketel 65, 70

Olievlekken 41

Originele/oorspronkelijke grafiek 20, 31, 34

Opgeworpen gronden 54

Ornament/sierprenten 44

Oude Lutherse Kerk7, 8

Parijs 48, 61, 79, 80

Passement 29

Poorterschap/boek 4, 5, 121

Portefolys 77, 81

Portretten 41

Pot 107

Printbordje 78

Prijzen 81, 82, 83, 84

Quadranten 72

Quadratering 41

Quarte blaaden 22, 31, 37, 48, 52, 83, 104, 

    112, 116, 117

Riemkap 88

Roghsteekers 54

Roomse Rijk 71

Royaal 113, 114

Royaalbijbel 23, 53

Rozendaal 91

Savona 86

Scheepenkennisse 124

Schilderijen 78
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Sinnebeelden 22, 50, 52, 53

Spaanse uittocht uit Gennep 52

Spitsboecken 48

St. Antonieskerkhof 7

St. Anthoniespoort 8 

Sticht Utrecht 29, 30

Steetjens 22, 29, 30

St. Lucasgilde 8, 19, 20, 21, 56, 63, 79

Sterfregisters 8

Straatsburg 85

Swarte konstprenten 22, 31

Tabula Atlantis Collecta 29, 54, 74, 77

Tiengebodenborden 53

Topografie 24, 56

Trap des Ouderdoms 52

Treckomme 53, 54

Tronitjens van Brueghel 52

Troois papier 85

Trompetter 8

Troyes 85

Twaalfjarig Bestand 56

Twaalf maanden 50

Utrecht 11

Veluwe 87, 117, 118

Venetië 86

Vier Jaargetijden  50

Vrede van Munster 52, 86

Vrijers en vrijsters op de boom 52

Vijf Zinnen 52

Walvis 52

Wapen 109

Wapen van Amsterdam 90

Wapen met Franse Lelie 94

Wapen met kruis 94

Wapen met de letter M 100

Wapen met paaslam 95

Wapen met posthoorn 98

Watermerken 88

Wederdopers 42

Weeskamer 34

Werck Hans Bol 22, 40

Willige Decreten 124

Winckelgoet 63, 71, 79

Wisselbank 86

Wollen lap 66

Zeventien Provincien 24, 25, 29, 113

Zonnewijzers 72

Zotskap 100

Zuid-Duitsland 85

Zwitserland 85


