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Amersfoort heeft een interes-

sante boekgeschie denis. Vanaf 

de 16e eeuw waren en zijn hier 

boekverkopers, binders, 

drukkers en uitgevers actief. 

Een speciale rol vervulde de 

stadsdrukker (ca. 1670-1853). 

Was hij in dienst van de stad, 

of was hij een zelfstandig 

ondernemer die ook de lokale 

overheid als klant had?
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civile prijs’ bert s tamkot

De Amersfoortse stadsdrukkers  
   ca. 1670-   1853

De Hof, met een doorkijk naar de Lavendelstraat, waar in het huis 
op nr. 3 (uit 1657), met trapgevel en een overkapte hijsbalk,  
drukkerij Blankenberg, later Onnes was gevestigd.
Archief Eemland fotonr. 50192; ansichtkaart, uitg. Huibert, Utrecht, ca. 1910.
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1 J.A. Brongers, ‘Vier eeuwen drukkers- en uitgeversactivi-
teit in Amersfoort’, in: Amersfoortse opstellen. Historie ar-
cheologie monumentenzorg. (Amersfoort, 1989), 164-165; zie 
voorts zijn andere publicaties: J. Ayolt Brongers, Drukwerk 
in Amersfoort. (Amersfoort, 1996); Ibidem, Chronologisch 
gerangschikte lijst van Amersfoortse drukkers en uitgevers 
(1565-1990). (Amersfoort, 1990); J.A. Brongers en D.C.W. 
Steenbeek, ‘Joost Plasschaert (1626-tussen 1690 en 1697). 
Boekverkoper en erfhuismeester’. In: Het Eemland 2 (1999) 
173-177.   J.A. Brongers en C.A. van Veen-Noordegraaf, ‘Johan-
nes Novesius (1485-1565). Een boekje open over een rector 
van de Amersfoortse Latijnse School’. In: Flehite 24, nr. 1/2 
(mei 1994) 12-16; C.A. van Veen-Noordegraaf en J.A. Bron-
gers, De droom van Nicolaas Edanus. Het leven van Johannes 

Krumm of Crommius. Ook genaamd Novesius (1485-1565). De 
loopbaan van een rector van zeven Latijnse Scholen in de 
Noordelijke Nederlanden. (Amersfoort, 1993).   2 www.kb.nl: 
De NCC is alleen voor jaarpashouders van de KB te raadple-
gen.   3 www.meermanno.nl, signatuur 001C052:2: Petrus 
Comestor, Historia Scholastica. (Utrecht, 1473). Waar moge-
lijk zijn alle namen van boekverkopers en drukkers in over-
eenstemming gebracht met de standaardisatie van de 
STCN.   4 H. de la Fontaine Verwey, ‘Het Athenaeum Illustre 
en de Typografie’. In: I.H. van Eeghen e.a., Het illustere begin 
van het Athenaeum. (Amsterdam, 1957) 20.   5 STCN, KB 
959C18:1; Archief Eemland (AE), Stadsbestuur Amersfoort 
(SA), inv. nr. 2235, Register met aantekeningen over de 
privileges en de geschiedenis van Amersfoort sedert 1006.   

Inleiding
Over de boekgeschiedenis van Amersfoort is al 
aardig wat geschreven. Met name J. Ayolt Bron-
gers heeft meerdere bijdragen aan dit onderwerp 
gewijd en langs die weg onder meer een substan-
tieel aantal gegevens over de lokale stadsdrukkers 
verstrekt. Deze zijn vooral dankzij zijn artikel in 
de bundel Amersfoortse opstellen uit 1989 voor 
een breder publiek toegankelijk geworden. In zijn 
inleiding verantwoordt Brongers zijn intensieve 
zoektocht.1 Inmiddels zijn veel van de door hem 
geraadpleegde bronnen digitaal ontsloten. Alleen 
al via de website van de Koninklijke Bibliotheek 
(KB), zijn de bestanden van de Nederlandse Cen-
trale Catalogus (NCC), de Short-Title Catalogue, 
Netherlands (STCN) en van Bibliopolis toeganke-
lijk. Deze collecties bevatten een schat aan boek-
historische informatie.2 Op zijn beurt hebben de 
gegevens van Brongers ook hun weg gevonden 
op internet, zoals de lemma’s over drukkers en 
boekverkopers in de Historische encyclopedie van 
Amersfoort op de website van het Archief Eem-
land (AE). 

Hoeveel internet ons tegenwoordig ook kan 
bieden, voor historisch onderzoek blijft archief-
bezoek essentieel. In het kader van mijn studie 
over de Nederlandse stadsdrukkers tijdens de 
Republiek bleek ook het AE ten aanzien van 
Amersfoort een belangrijke vindplaats. Het door 
Brongers ontwikkelde lokale beeld kan dan ook 
met enkele nieuwe gegevens worden aangevuld 

en moet daardoor soms iets worden bijgesteld. 
Ook kan de rol en de betekenis van de Amers-
foortse stadsdrukkers nu in een breder, want lan-
delijk, perspectief worden geplaatst. 

Oudste drukwerk 
De geschiedenis van het gedrukte boek te 
Amersfoort gaat redelijk ver terug, tot het mid-
den van de 16e eeuw. Toch is dat maar liefst een 
eeuw na de uitvinding van de drukpers en de toe-
passing van de bijbehorende techniek van het 
werken met losse, loden letters. De eerstbekende 
drukkers in de Noordelijke Nederlanden streken 
wel in de Amersfoortse nabijheid neer, namelijk 
te Utrecht. Het vroegst dateerbare drukwerk is 
daar in 1473 door Nycolaus Ketelaer en Gherardus 
de Leempt geproduceerd en zal voor het theolo-
gisch onderwijs zijn bedoeld.3 Mogelijk hing de 
komst van beide drukkers samen met het toen-
malige plan om in Utrecht een universiteit te 
stichten.4 Dat idee zou later nog een enkele keer 
opkomen, ook met Amersfoort als mogelijke  
vestigingslocatie. 

Zoals gezegd moeten we voor het oudste aan 
Amersfoort te relateren drukwerk teruggaan naar 
– om precies te zijn – het jaar 1554. Toen kwam 
De ordonnantie der stadt Amersfoort van de pers 
van de gezworen “boeckprenter” Jan Henrick-
zoon, die zijn werkplaats had in een pand met de 
naam ‘In de Gulden Bijbel’, dat zich vlak naast de 
Utrechtse Domtoren bevond.5 Over de boek-
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6 W.P. Blockmans en J. van Herwaarden, ‘De Nederlanden 
van 1493 tot 1555. Binnenlandse en buitenlandse politiek’. In: 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden V (1980) 465; M. 
Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-
1578. Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen 

in de zestiende eeuw. (Brussel, 1965) 41.   7 STCN, Vrije 
Universiteit (VU), Amsterdam, sign. XA.00017: in 1550 
gedrukt door Willem Jacobzoon, gezworen boeckprenter en 
met privilege.   

historische aspecten van dit vroege werk valt ze-
ker wel een en ander te vertellen. Het is een juri-
disch boek, waarin het toen geldende, stedelijke 
recht is vastgelegd. Elke stad kende indertijd nog 
zijn eigen rechts- en procedureregels. 

Karel V, in 1515 tot heer der Nederlanden be-
noemd, werd tegelijk geconfronteerd met een 
lappendeken van ten opzichte van elkaar verschil-
lende gewesten en steden en dus ook met het per 
regio of plaats geldende recht. Om daarin veran-
dering te brengen en gemakkelijker een meer 
centraal bestuur te kunnen invoeren, werd bij het 
Eeuwig Edict van 1531 besloten om het lokale 
recht te laten vastleggen en te publiceren om 
daarna het recht te kunnen uniformeren.6 Begon-
nen werd met de rechtsbeschrijving van een aan-

tal Zuid-Nederlandse steden. Blijkens de onderti-
tel is de Amersfoortse Ordonnatie “gemaect by-
der K.M.” [gemaakt in opdracht van de keizerlijke 
majesteit]. Karel V was in 1519 namelijk gekozen 
tot keizer van het Duitse Rijk, waartoe ook de 
Nederlanden toen behoorden. En de subtitel 
wordt vervolgd met: “int jaer ons heren MDXLIIII” 
(1544). Dat jaartal is een belangrijk gegeven, want 
eerst nadat Karel in 1543 vrede met Gelderland 
had afgedwongen en hij het als Duits keizer in 
1548 voor elkaar kreeg om de oostelijke Neder-
landse gewesten, waaronder het Sticht Utrecht, 
bij de Bourgondische Kreits (de overige Neder-
landen) te voegen, kon er tot publicatie van de 
Costumen, usantien, politien ende stijl van proce-
deren der stadt […] Utrecht7 en de Amersfoortse 

Titelpagina van de Ordonnantie der stadt Amersfoort 
uit 1554. 
Archief Eemland (AE), OA, inv. nr. 2235. 

De versozijde van de titelpagina van de Ordonnantie 
uit 1554 met de vermelding van het privilege. 
AE, OA, inv. nr. 2235. 
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Ordonnantie worden over gegaan. Aangezien Karel 
verantwoordelijk was voor het opheffen van de 
Gelderse bezetting van Amersfoort, had hij van 
die gelegenheid gebruik gemaakt om de organisa-
tie van het stads bestuur volledig naar zijn inzich-
ten te regelen.8  
De Amersfoortse Ordonnantie kon dan ook in het 
kader van de uniformering van de (stedelijke) 
rechten als een goed voorbeeld dienen en zal wel-
licht mede om die reden in zijn opdracht zijn ge-
drukt. 

Overheid en drukker
Hoewel het Ordonnantie-boekje is gedrukt en 
uitgegeven in Utrecht, draagt het vanwege het 
houtgesneden stadswapen en het onderwerp een 
duidelijk Amersfoorts karakter. Het is dan ook erg 
mooi dat er een werkexemplaar, doorschoten met 
blanco vellen voor aantekeningen, in het 
stadsarchief rust, al zit het wel wat verscholen in 
een Register met aantekeningen over de privileges 
en de geschiedenis van Amersfoort sedert 1006.9 Het 
vormt een belangrijke bron voor de lokale politiek-
bestuurlijke geschiedenis.10 

De drukker, Jan Henrickzoon van Schoonre-
woerdt, mocht zich ‘gezworen’ drukker noemen, 
omdat hij zich volgens de censuur maatregelen 
van de overheid moest aanmelden en om 
‘admissie’ [toestemming] diende te vragen om als 
boekdrukker te mogen werken. Met deze 
erkenning op zak kon hij vervolgens een octrooi of 
‘privilege’ aanvragen om de publicatie van de 
Ordonnantie tegen nadruk door concurrenten 
beschermd te weten. Op 23 april 1554 werd het 
privilege door de daartoe bevoegde Geheime 
Raad verleend11 en in het werkje wordt daaraan 
gerefereerd: “Niet te moghen na prenten ofte 

vercopen: binnen den tijt van twe iaren/ sonder 
consent van Ian van Schoonrewoerdt boecpre[n]
ter Tutrecht/ op de verbuerte in de priuilegie 
besloten”. 

Uit de keizerlijke admissie en het verstrekte 
privilege blijkt dus dat er medio 16e eeuw al sprake 
kon zijn van een geformaliseerde relatie tussen de 
hoogste overheid en een (gezworen) drukker. 
Toen de Utrechtse drukkers Van Paddenburgh in 
164312 en 169613 met heruitgaven van de Ordon-
nantie kwamen deden zij dat in hun hoedanigheid 
van gewestelijk drukker. De keizerlijke en konink-
lijke soevereiniteit van Karel V en Philips II was in 
die jaren al lang ingeruild voor die van de Repu-
bliek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarvan 
het gewest Utrecht een onderdeel vormde. 

Boekverkopers 
In de loop van de eerste helft van de 16e eeuw 
kwam met Luther (1483-1546) het protestantisme 
op. Karel V zag hierin een bedreiging voor de 
vorming van een eenheidsstaat, zoals hem dat 
voor ogen stond. Streng censuurbeleid was daarop 
zijn antwoord, niet alleen ten aanzien van de 
drukkers, maar ook gericht op de boekverkopers. 
Vanaf 1544 werden er indexen opgesteld, lijsten 
waarop alle verboden boeken kwamen te staan. 
Het aanbod van de boekwinkels kon aan de hand 
van die lijsten worden gecontroleerd. Ook de 
boekverkopers moesten nu admissie aanvragen 
om toestemming te verkrijgen voor het drijven 
van hun winkel. 

In 1559 werden twee Amersfoortse 
boekwinkels op de aanwezigheid van verboden 
boeken gevisiteerd. Deze zaken bevonden zich op 
de Hof en aan de Plaats, de latere Vismarkt.14 Het 
betrof hier dezelfde twee boekverkopers Adrianus 

8 J. Hovy, ‘De stedelijke autonomie van Amersfoort in de 
middeleeuwen (1259-1544)’. In: Jaarboekje van ‘Oud-Utrecht’. 
(1962) 69.   9 AE, SA, inv.nr. 2235, Register.   10 R.M. 
Kemperink en B.G.J. Elias, ‘Bruit van d’Eem. Geschiedenis van 
Amersfoort. (Utrecht, 2009) 274; W.F.N. van Rootselaar, 
Amersfoort 777-1580 II (Amersfoort, 1878) 296-331.    

11 M. Baelde, ‘De toekenning van drukkersoctrooien door 
de Geheime Raad in de zestiende eeuw’. In: De Gulden Pas-
ser 40 (1962) 44, nr. 32.   12 STCN, KB 661J2: 115.   13 STCN, 
KB 959C18: 1; AE, SA, inv. nr. 2235, Register.   14 Brongers, 
‘Johannes Novesius’, 12; Van Veen, ‘De droom’, 3; Van 
Rootselaar, Amersfoort, 363; AE, SA, inv. nr. 35, 
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Johannis en Jacobus Buysius, die in 1565 als uitge-
ver optraden van een gedenkschrift ter nagedach-
tenis van Johannes Novesius (1485-1565). Deze uit 
de Duitse stad Neuss afkomstige rector van de 
Latijnse School werd na zijn dood opgevolgd 
door Nicolaus Edanus [van Ede] (ca.1497-ca.1570), 
die de publicatie heeft samengesteld. De uitge-
vers Buysius en Johannis meldden op het titelblad 
dat zij “bibliopolas iuratos”,15 ‘gezworen boekver-
kopers’ zijn en dus admissie van de overheid had-
den verkregen. 

Buysius en Johannis mogen als de eerste 
uitgevers en boekhandelaren van Amersfoort 
worden beschouwd,16 het drukwerk lieten zij 
elders verrichten. Het vignet dat de titelpagina 
siert, verwijst naar een vermoedelijk familielid 
van Jacobus, de drukker Albert Buysius te 
Düsseldorf.17 Zowel de Amersfoortse uitgave als 
de Düsseldorfer drukken van Albert Buysius en 
zijn verwante compagnon Johannes Oridryus uit 
de periode 1557-1589 zijn voorzien van een 
drukkersmerk dat is opgebouwd uit een 
eikenboom op een bergje met tegen de stam 
twee gekruiste ankers.18 Het vignet verwijst naar 
de in Bergeijk geboren Oridryus, die eerder ook al 
rector van de Latijnse school te Amersfoort is 
geweest. Hij heeft de stad waarschijnlijk moeten 
verlaten omdat hij van lutherse denkbeelden 
werd verdacht.19 

Kort daarop, in 1566, brak een roerige periode 
aan met hagenpreken en beeldenstorm, gevolgd 
door de komst van Alva en zijn ‘bloedraad’ en de 
vlucht van vele opstandelingen (1567/1568). De 
sterke onderdrukking luidde het begin van de 
Tachtigjarige Oorlog in en de eenzijdige 
vrijmaking van de Noord-Nederlandse gewesten, 
gesymboliseerd door het ‘verlaten’ van vorst 

Philips II in 1581. Voor het boekbedrijf was dit aan-
vankelijk een rampzalige periode, maar zodra de 
Opstand vanaf 1572 voet aan de grond kreeg, keer-
den de kansen voor de drukpers, omdat deze nu 
voor de propagandastrijd en de verspreiding van de 
nieuwe godsdienst werd ingezet. 

Maar uit Amersfoort zijn van na 1565 tot vrijwel 
het einde van de 16e eeuw verder geen berichten 
bekend over welke vorm van boekhandel dan ook. 
Wel zou Jacobus Buysius nog van 1582 tot 1587 
raadslid zijn geweest,20 toen het nieuwe protestant-
se bewind zich ook in deze stad wist te vestigen. 

Raadsdagelijks Boek (1544-1577).   15 Brongers, 
‘Chronologisch gerangschikte lijst’, 1; Brongers, ‘Vier 
eeuwen’, 176; Van Veen, ‘De droom’, 1-3.   16 Kemperink, 
Bruit van d’Eem, 215.   17 Van Veen, ‘De droom’, 3.   18 Karl-
Jürgen Miesen, Kleine Geschichte des Düsseldorfer Buches. 
(Düsseldorf, 1990) 38-42.   19 W.F.N. van Rootselaar, 

Amersfoort. Geschiedkundige bijzonderheden. I (Amersfoort, 
1897) 165; www.collegiumamisfurtense.nl (autopsie mei 
2013).   20 Van Veen, ‘De droom’, 4; J.G. Smit, De samenstel-
ling van de stadsregering van Amersfoort 1750-1590. (Utrecht, 
1968) [doctoraal scriptie] 48.   

> Titelpagina van de oudstbekende Amersfoortse 
uitgave van de ‘gezworen’ boekverkopers Adrianus 
Johannis en Jacobus Buysius (1565). 
J.A. Brongers, Vier eeuwen drukkers- en uitgeversactiviteit in 
Amersfoort (Amersfoort 1989), p.169.
Origineel berust in de Universiteitsbibliotheek van Leiden; 
Signatuur 754 F26 : 6.

≥ Titelpagina met het drukkersmerk van Johannes 
Oridryus en Albert Buysius van de door Johannes Mon-
heim samengestelde Catechismus (1560). 
Karl-Jürgen Miesen, Kleine Geschichte des Düsseldorfer Buches. 
(Düsseldorf 1990) p.39. 
Origineel berust in de Universität und Landes Bibliothek Düs-
seldorf ; Bint 1120 en THEOL-1-47.
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Universiteitsplannen 
Omstreeks 1600 adviseerde landsadvocaat Johan 
van Oldenbarnevelt over de benoeming van een 
nieuwe rector voor de Latijnse school in zijn ge-
boortestad.21 Het werd de rooms-katholieke Jo-
hannes Cornelis Gesselius.22 Naast het geven van 
het gebruikelijke onderwijs en het leiden van de 
school diende de rector ook openbare lezingen te 
houden over de klassieke ‘Officia’ van Cicero. 
Voorts werd de stadssecretaris tot professor in de 
rechtsgeleerdheid bevorderd, terwijl een andere 
docent van de school als hoogleraar in de filosofie 
werd aangesteld. Een Latijnse school met hoogle-
raren die wekelijks een openbaar college hielden 
werd toen een Illustre School genoemd. In 1599 
was in het nabije Harderwijk de eerste Illustre 
School ontstaan en wellicht heeft dat aan de 
Amersfoortse plannen bijgedragen om de eigen 
Latijnse school op te waarderen en zo voldoende 
of meer leerlingen te trekken. 

Het gewestelijk bestuur was enthousiast over 
het Amersfoortse streven en wilde van de school 
zelfs een universiteit maken.23 Die politieke agen-
da werd ingegeven uit ergernis over het verzet 
van Leiden om aan de universiteit aldaar een 
apart college voor Utrechtse studenten in te stel-
len. Doordat Leiden alsnog overstag ging en de 
stad Utrecht zich tegen de ambities van Amers-
foort keerde verdampten de plannen binnen een 
jaar.24 

Zoals Ketelaer en De Leempt waarschijnlijk 
vanwege het universiteitsplan van 1470 naar 
Utrecht waren gekomen, zo zal omstreeks 1600 
vanuit Utrecht Reynder Wylicks naar Amersfoort 
zijn gegaan25, toen daar aan de oprichting van een 
Illustre School of een universiteit werd gedacht. 

Voor een drukker was het immers belangrijk om 
waar mogelijk enige bestaanszekerheid in te bou-
wen en door een relatie met een goede opdrachtge-
ver aan te gaan en langs die weg ook extra auteurs 
en lezers te vinden. Na twee, mogelijk drie boeken 
te hebben uitgegeven, vertrok de drukker net zo 
snel als de academische plannen verdwenen.26 

Boektitels van Reynder Wylicks en Aert 
Olofssz Cuelen 

Samuel Huber 
Teghensettinghe der lutherische ende 
caluinistische, ofte swingelsche leer, in sommige 
voornaemste strijdighe artijckelen 
Druk  J. Peetersz, Utrecht of R. Wylicks, 
Amersfoort, 1598 [UBA 970E5]

Eucharius Rösslin 
Den roosengaert vanden bevruchten vrouwen 
Druk  R. Wylicks, Amersfoort, 1599  
[UBA 655F4] 

Henricus Bunting
Itinerarivm Sacrae Scriptvrae. Dat is, een 
reysboeck, ouer die gantsche heylighe Schrift 
Uitgever  R. Wylicks, Amersfoort, 1601 (Colofon: 
druk H. Barensz, Amsterdam)  
[KB 529E20 en UU 138G35] 

Daniel de Vidius
E. Vidivis minvtvm in bellum Bohemicvm,  
M.DC.XX. jhoc est: Chronologia, e jacto mundi 
fundamento,… 
Uitgever  A. Odulphium, Amvrsfurti, 1620  
[BL 1136f47] 

21 Hervé Jamin, Kennis als opdracht. De Universiteit van 
Utrecht 1636-2001. (Utrecht, 2001) 22.   22 Brongers, ‘Vier 
eeuwen’, 168.   23 Jamin, Kennis als opdracht, 22; H.J. 
Reynders, ‘Van Groote Schole tot Gymnasium. 
Geschiedenis der Amersfoortsche Latijnsche School’. In: 
Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Amersfoort 

1376-1926. (Amersfoort, 1928) 46.   24 Jamin, Kennis als 
opdracht, 22; Willem Otterspeer, Het bolwerk van de vrijheid. 
De Leidse universiteit. 1575-1672. (Amsterdam, 2000) 326; 
Brongers, ‘Vier eeuwen’, 168.   25 Brongers, ‘Vier eeuwen’, 
171: wees terecht op dit mogelijke verband.   26 Brongers, 
‘Vier eeuwen’, 171.   
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Het Nieu Geusen Liet Boeck / waer inne begre-
pen is den ganschen handel der Nederlanden / 
… 
Uitgever  H. Lauwerensz, Amsterdam;  
Druk  Aert Oloffsz van Cuelen, Amersfoort, 
1621 [KB 5D30:1]
Bron  STCN.

De geschiedenis herhaalde zich in 1622 toen er 
een nieuwe poging in Amersfoort werd 
ondernomen om tot een Illustre School te 
komen.27 Ook nu weer dacht een drukker daarin 
perspectief te kunnen zien. In dit geval was dat 
Aert Olofssz van Cuelen, die kort daarvoor twee 
boekjes in Amersfoort het licht deed zien. Hij 
verdween vervolgens ook rap toen de plaatselijke 

academische ambities onhaalbaar bleken. 
Uiteindelijk zou er toch een gewestelijke 

universiteit komen en wel in de stad Utrecht zelf. 
In 1634 startte zij als Illustre School, om twee jaar 
later tot een volwaardige academie te worden 
omgevormd.28 Sindsdien waren er (tot 1856) ook 
speciale academiedrukkers uit die stad aan de 
universiteit verbonden.29 

Aanstelling tot leverancier
Hadden de ‘gezworen’ drukkers uit de tijd van 
Karel V en Philips II na de vorming van de Repu-
bliek plaats gemaakt voor drukkers van de hogere 
overheden zoals de Staten-Generaal en de gewes-
telijke Staten, of bijzondere overheidsdrukkers 
voor de universiteiten, ook op het niveau van de 
stedelijke overheid deed zich vanaf begin 17e eeuw 
een ontwikkeling voor. In Haarlem viel vanaf 1610 
een stadsdrukkerschap te signaleren30 en dat ver-
schijnsel vond in de loop van de eeuw in de mees-
te grotere steden navolging. 

Vooralsnog ontbrak het in Amersfoort aan 
een drukker, sinds het vertrek van Van Cuelen. 
Het stedelijke drukwerk moest elders worden 
geproduceerd, zoals in 1653 en 1656 bij Jacobus 
van Paddenburgh in Utrecht.31

Waar in andere steden de stadsdrukker ook 
dikwijls, maar niet altijd, tegelijkertijd als leveran-
cier van kantoorbehoeften fungeerde, daar kon 
de lokale boekhandelaar Joost Plasschaert (1626-
ca.1695) wel alvast als zodanig optreden. De rela-
tie tussen hem en de stad werd zelfs op 5 januari 
1652 formeel vastgelegd, zonder dat er van het 
gebruik van een predicaat als bijvoorbeeld ‘stads-
leverancier’ sprake zou zijn. De stadsregering 
besloot om Plasschaert tot “enig leverancier van 
boeck, papier, pennen, inct, ende dijergelijcke” te 
benoemen.32 Hij had zich zo dus als enig leveran-

27 Otterspeer, Het bolwerk, 237.   28 Kemperink, Bruit van 
d’Eem, 359.   29 G.A. Evers, Gegevens betreffende Utrechtsche 
Staten- en Akademiedrukkers. (Utrecht, 1930-1935) 73-123.    
30 Noord-Hollands Archief, Stadsbestuur van Haarlem 

1573-1812, inv. nr. Rood 211, Burgemeesters Resolutiën 1604-
1613, fo. 175v., 2 december 1610.   31 STCN, KB 560J22 (1653) 
en plakkaat Q229:2 (1656).   32 AE, SA, inv. nr. 27, Resoluties 
van het stadsbestuur 1651-1652, fo. 99.   

Titelpagina van het door Reynder Wylicks in 1601 
uitgegeven Itinerarivm Sacrae Scriptvrae. 
Afgedrukt in: J.A. Brongers, Vier eeuwen drukkers- en 
uitgeversactiviteit in Amersfoort, Amersfoort 1989, p.170. 
Originele exemplaren: KB529E20 en UBU138G35.
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gers (e-mail van 1 mei 2007): kon de Colloquia van de katho-
liek gebleven Gesselius ook niet traceren, zelfs niet in het 
Vaticaan.   39 Brongers, ‘Vier eeuwen’, 171; Van Campen 
(1974) 2.   40 Marieke van Delft en Clemens de Wolf, 
Bibliopolis, Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland. 
(Zwolle en Den Haag, 2003) 85 en 136.   41 Ibidem, 79-80.    

33 J.W.C. van Campen, ‘De Amersfoortse boekverkoper en 
erfhuismees ter Joost Plasschaert’. In: Flehite 6, nr. 1 (februari 
1974) 2.   34 Van Campen, ‘De Amersfoortse boekverkoper’, 
2.   35 AE, SA, inv. nr. 29, Resoluties van het stadsbestuur 
1655-1657, 6 augustus 1655.   36 Ibidem, 18 augustus 1656.   37 
Van Campen, ‘De Amersfoortse boekverkoper’, 2.   38 Bron-

den en het drukwerk – er was waarschijnlijk geen 
drukpers in Amersfoort in bedrijf – hebben uit-
besteed. Voor boekverkopers was het uitgeven 
van eigen titels ook van belang om via de toen 
zeer gebruikelijke ‘commissiehandel’ boeken uit 
te wisselen met andere uitgeverboekverkopers 
om zodoende de eigen klanten een ruimer assor-
timent te bieden.40 

Voor uitgeverboekverkopers was het verkrij-
gen van een octrooi of privilege ook in de 17e 
eeuw een nuttige aangelegenheid. Censuur-
aspecten speelden daarbij nauwelijks meer een 
rol (zoals onder Karel V en Philips II, als hiervoor 
is beschreven). Het privilege kon al naar gelang 
het belang van het boek worden aangevraagd bij 
de Staten-Generaal, de gewestelijke Staten of het 
stadsbestuur en was bedoeld ter bescherming 
tegen nadruk door derden. Het privilege werd 
meestal ook op de achterzijde van de titelpagina 
afgedrukt en omvatte tevens een beschrijving van 
het boetebeding.41 Het octrooi of verkooprecht 
dat Joost Plasschaert van de stad Amersfoort 
kreeg doet wat wonderlijk aan. Hij was immers 
toch al erkend als de enige leverancier aan de 
stad? Of speelde hier mee dat er werd getwijfeld 
of leveranties aan de (stedelijke) Latijnse School 
wel binnen de leverantieafspraak vielen? Door de 
nu voor de zekerheid gemaakte regeling werd die 
twijfel dan in ieder geval weggenomen. Of betreft 
het hier toch een regulier privilege voor Plas-
schaert als uitgever, waar het stadsbestuur uit 
onbekendheid en onervarenheid met dit typische 
aan het boekbedrijf gebonden fenomeen, de 
tekst van de regeling van 1656 onzorgvuldig heeft 
geformuleerd? Feit is wel dat er aan de afspraak 
een boetebeding was gekoppeld: verbeuring van 

cier een monopoliepositie verworven, hoewel er 
waarschijnlijk vanuit de stad zelf verder nog geen 
concurrentie zal zijn geweest. Het is niet bekend 
of er toen nog meer boekverkopers in de stad 
waren. J.W.C. van Campen, de biograaf van Joost 
Plasschaert, veronderstelt dat het blijkbaar vóór 
1652 anders geregeld was33, maar waarschijnlijker 
is het dat er voor hem überhaupt nog geen af-
spraken waren gemaakt of zelfs maar te maken 
viel bij afwezigheid van boekhandelaren. 

Ondanks de vastgelegde regeling zal er door 
“lieden van het stadhuis” soms “op eigen houtje 
bestellingen” zijn gedaan bij Plasschaert. Zo al-
thans verklaart Van Campen de verfijning van de 
regeling die drie jaar later werd doorgevoerd.34 
Van toen af moest de stadssecretaris of zijn eer-
ste klerk vooraf toestemming verlenen, waarna 
anderen op het stadhuis of in naam van de stad 
iets mochten aanschaffen bij Plasschaert.35 

Een octrooi om boeken  
te verkopen 

In 1656 werd het Joost Plasschaert door het stads-
bestuur ook toegestaan om als enige “te mogen 
verkoopen” de “Colloquia Hesselij, Carmina Mal-
lii, et Rudimenta Linguæ Græcæ”.36 Drie boekjes, 
waarvan het eerstgenoemde was geschreven 
door de rector van de Amersfoortse Latijnse 
School Gesselius (of Johannes van Gessel), het 
tweede door ene Mollius en het derde werkje was 
een leerboek Grieks voor beginners.37 Van deze 
boekjes zijn geen bewaarde exemplaren bekend.38 

Van Campen en Brongers vroegen zich af of 
Plasschaert ook de drukker van deze werken kon 
zijn en concludeerden dat dit niet gebleken of 
bekend is.39 Hij zal wel als uitgever zijn opgetre-
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5.   47 Ibidem: dan gewezen erfhuismeester.   48 AE, SA, inv. 
nr. 1147, Leveranciers.   49 Van Campen, ‘De Amersfoortse 
boekverkoper’, 6; AE, SA, inv. nr. 38, Resoluties van het 
stadsbestuur 1679 – 16 oktober 1682, 6 maart 1682.   

42 AE, SA, inv. nr. 29, Resoluties, 18 augustus 1656.    
43 Brongers, ‘Vier eeuwen’, 171.   44 Brongers, ‘Vier eeuwen’, 
180; Reynders, ‘Van Groote Schole’, 56 (afbeelding).   45 
STCN, Universiteits Bibliotheek Amsterdam (UBA) OTM O 
01-3609.   46 Van Campen, ‘De Amersfoortse boekverkoper’, 

In 1677 werd het Joost Plasschaert door het 
stadsbestuur toegestaan om het erfhuismees ter-
schap te pachten.46 Mogelijk was de vervulling van 
dat ambt gebonden aan een termijn van tien jaar, 
want in 1687 vervult hij deze betrekking niet 
meer.47 Wellicht was het ook niet toegestaan om 
deze functie tegelijkertijd met dat van leverancier 
van kantoorbehoeften aan de stad te vervullen. In 
de jaren 1676 tot en met 1680 voorziet de weduwe 
van Gerrit Bosman namelijk in deze leveranties 
en eerst daarna en dan tot en met 1695 kwam 
Plasschaert weer aan de bak. De gemiddelde 
jaaromzet voor de leverancier lag in de periode 
1676-1695 op ongeveer 120 gulden.48 De wekelijkse 
levering van vier couranten vanaf 1682 was ook 
nog eens goed voor achttien gulden per jaar.49

elk door ieder ander onbevoegd aangeboden 
exemplaren en betaling van een geldbedrag van 
vijfentwintig gulden per overtreding.42 

Dat Joost Plasschaert in staat was om als uit-
gever op te treden bewees hij drie jaar later in elk 
geval toen hij een feestlied van D. Schut, de rec-
tor van de Latijnse school,43 uitbracht onder de 
titel Gymnasii Amisfurtii Carmen Campitale.44 Uit 
1692 dateert ten slotte nog een door Plasschaert 
“by een ghestelt” Historie ofte Ghedenck-waerdig-
he Geschiedenissen der Stadt Amersfoort.45 

In 1692 gaf Joost Plasschaert een Historie ofte 
Ghedenck-waerdighe Geschiedenissen der Stadt 
Amersfoort uit, waarvan in Amsterdam een exemplaar 
is bewaard. 
Bij dit boekje was een door Plasschaert zelf geschreven rekening 
voor de levering van papier gevoegd. UBA OTM O 01-3609. 
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Axel Roos 
Tijdens Plasschaerts lange leven is er toch op enig 
moment ook een drukker in Amersfoort actief 
geweest. Want in 1670 zou ene Axel Roos van het 
stadsbestuur de opdracht hebben gekregen om 
voor vierentachtig gulden de eerdergenoemde 
“Colloquia Gesselii” in een oplage van vijfhon-
derd exemplaren te laten drukken.50 De literatuur 
die van dit gegeven melding maakt verwijst ech-
ter niet naar een archiefbron. In de stadsresolu-
ties van 1670 is dit bericht niet aangetroffen.51 
Opvallend is het voorts dat Van Campen in zijn 
artikel over Plasschaert Axel Roos “boekdrukker 
van de stad Amersfoort” noemt52 en dat kan als 
een equivalent voor ‘stadsdrukker’ worden be-
schouwd. 

Dankzij een toevallige vondst in het gemeen-
te archief van Kampen kan er toch nog wat kennis 
over Roos worden toegevoegd. Aldaar bevindt 
zich namelijk een Reglement voor de voer-luyden, 
dat op 27 oktober 1651 is uitgevaardigd en te 
Amersfoort is gedrukt bij “Axel Roos, Stadts-
drukker: woonende aan de Nieuwe-merct”! Deze 
versie is door Wilhelm van Hoorn ondertekend in 
167153 en is dus eerst dan of kort daarop van de 
pers gekomen. Van Hoorn was tot 1674 waar-
nemend stadssecretaris.54 

Vooralsnog kunnen er, op basis van slechts 
deze twee gegevens met betrekking tot Roos en 
zijn stadsdrukkerschap, weinig conclusies worden 
getrokken, behalve dan dat het verschijnsel 
‘stadsdrukker’ uiterlijk in 1670 te Amersfoort kan 
worden gesignaleerd. Tot dan is er in een 
vijfentwintigtal Nederlandse steden een vorm 
van stadsdrukkerschap aantoonbaar aanwezig. Te 

Utrecht zou dat op 30 maart 1671 officieel worden 
met de vastgelegde benoeming van Meinardus 
van Dreunen.55 

Johannes (I) Clerck 
Van een ‘volwaardig’ stadsdrukkerschap te 
Amersfoort kan eigenlijk ook pas sprake zijn als 
er daadwerkelijk een aanstelling bekend is. Dat is 
dus niet het geval bij Axel Roos. Ruim twintig jaar 
later toen Johannes (I) Clerck, de zoon van de 
Utrechtse drukker Willem Clerck, zich in Amers-
foort vestigde was dat wel het geval.56 Op 17 okto-

50 Brongers, ‘Chronologisch gerangschikte lijst’, 2; 
Brongers, ‘Vier eeuwen’, 171 en 180; Van Campen, ‘De 
Amersfoortse boekverkoper’, 2; Reynders, ‘Van Groote 
Schole’, 81.   51 AE, SA, inv. nr. 35, Resoluties van het 
stadsbestuur 1669-1672; er is geen stadsrekening van 1670 
bewaard.   52 Van Campen, ‘De Amersfoortse 
boekverkoper’, 2.   53 Gemeente Archief Kampen, Oud 
Archief, inv. nr. 249, Stedelijke plakkaten 1592-1866; A. van 

Bemmel, Beschryving der stad Amersfoort II (Utrecht 1760) 
56: een willekeur uit 1552 bepaalt dat de ‘S. Joostenplaats’ tot 
een nieuw marktveld zou worden ingericht, de latere (en 
huidige) Varkensmarkt. [vriendelijke mededeling Gerard 
Raven en Ayolt Brongers]   54 Kemperink, Bruit van d’Eem, 
p. 302.   55 Evers, Gegevens, 49.   56 Brongers, ‘Chrono-
logisch gerangschikte lijst’, 2-3; Brongers, ‘Vier eeuwen’, 176.   

Reglement voor de voer-luyden. Axel Roos,  
Stadts-drukker, uitgev. 27 okt. 1651, ondertek. 1671. 
Gemeente Archief Kampen, Oud Archief, inv. nr. 249,  
Stedelijke plakkaten 1592-1866. 
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ber 1692 werd Johannes door het stadsbestuur tot 
“boeck en papier drucker” benoemd en dat be-
sluit is in de resoluties terug te vinden. Tot de 
voorwaarden behoorden: een benoeming voor de 
tijd van vijftien jaar; uitsluiting van anderen; het 
drukken “voor een civile prijs” van al het stads-
drukwerk, waaronder de biljetten van publieke 
verkopingen en verhuringen; een verbod op het 
elders laten drukken tegen een boete van twaalf 
gulden per overtreding en verbeuring van het 
gedrukte. Daartegenover stond voor Clerck het 
verkrijgen van het vrije burgerschap van de stad, 
waarvoor hij wel de daarop betrekking hebbende 
eed moest zweren. Er zou nog een ander verzoek 
zijn gedaan, waarover nog advies moest worden 
gegeven,57 maar het oorspronkelijke verzoek of 
rekwest waarin dat mogelijk stond gespecificeerd 
is niet meer te traceren.58 

Uit het jaar 1695 is drukwerk bekend waarop 
Johannes (I) Clerck inderdaad van het predicaat 
stadsdrukker gewag maakt. Het betreft dan drie 
pamfletten die in relatie staan tot domineeszoon 
Jacob Visvliet, getiteld: Tranen over ’t overlijden 
van Maria Stuart, De onderdruckte onnoselheydt 
in onnoselheydt beschermt en een Apologie, ofte 
nodige verdedinge.59 Eerst in 1703 verschijnt er dan 
weer een pamflet, waarin de politieke wijzigingen 
binnen het stadsbestuur staan beschreven.60 
Daarna volgde er met meer regelmaat werk61 van 
deze stadsdrukker aan de Langestraat bij de Kam-
perbinnenpoort.62 

Waarschijnlijk nadat Plasschaert was overle-

den, nam Johannes (I) Clerck vanaf het midden 
van 1696 ook de leveranties van schrijfwaren aan 
de stad over, wat hem over de periode tot en met 
1714 gemiddeld ƒ 107,14,11 per jaar opleverde.63 In 
de jaren 1725-1729 declareerde Johannes gemid-
deld ƒ 381,15,264, zodat de omzet in dit opzicht flink 
was toegenomen. De posten aan drukwerk waren 
bescheiden: ƒ 128,10,– in 1728 en ƒ 82,14,– in 1729.65

Hoewel de termijn van het in 1692 gesloten 
vijftienjarige contract in 1707 moet zijn verstreken, 
is er over een verlenging vooralsnog niets be-
kend.66 Waarschijnlijk is er met wederzijdse in-
stemming tot een stilzwijgende verlenging over-
gegaan. Er zijn daarna ook nooit meer termijnen 
in nieuwe afspraken genoemd. Het laatste druk-
werk zal een publicatie zijn geweest die op 5 au-
gustus 1748 door het stadsbestuur is gedagtekend. 

Opvolging en eed 
Het is de vraag wie en in welke hoedanigheid Jo-
hannes (I) Clerck heeft opgevolgd. Het drukken 
werd voortgezet door Pieter (I) Clerck, die 
“waarschijnlijk een zoon” van Johannes wordt 
genoemd.67 Na Pieter’s dood zette zijn weduwe, 
Evertje Willemsdr van Raalt de zaak aan de Hof 
voort.68 De in 1692 geboren Pieter (I) Clerck ver-
richtte in de jaren 1725-1729 al wel werk voor de 
stad, zoals het naaien en inbinden van de jaarlijkse 
stadsrekeningen. Hij verdiende daarmee ruim vijf-
entwintig gulden per jaar.69 Dit bindwerk werd 
later door Evertje Willemsdr voortgezet en leidde 
over 1750 tot een vergoeding van ƒ 20,4,-.70 

57 AE, SA, inv. nr. 42, Resoluties van het stadsbestuur 
november 1691-maart 1696.   58 Niet aangetroffen in: AE, SA, 
inv. nr. 176, Verzoekschriften, ingekomen bij het stadsbestuur 
en het gerecht 1682-1699.   59 STCN, VU pamflet 14120; NCC, 
UBA pamflet M I 14; Brongers, ‘Vier eeuwen’, 171-172.   60 
STCN, Universiteits Bibliotheek Utrecht (UBU) mag. Lqu 
377:44.   61 AE, SA, inv. nr. 2291, Verzameling publicaties 
1709-1809.   62 Brongers, ‘Vier eeuwen’, 171; F. Kraakman, ‘De 
Amersfoorters en hun nieuws’. In: Ach lieve tijd, 900 jaar 
Amersfoort XIV (Zwolle, 1987) 321.   63 AE, SA, inv. nr. 1147, 
Leveranciers; geldbedragen in guldens, (maximaal) 20 
stuivers en (ibidem) 12 penningen.   64 AE, SA, inv. nrs. 500-
504, Stadsrekeningen 1725-1729. Voor het algemene 

onderzoek is per stad en aan de hand van de stadsrekeningen 
een steekproef over drie perioden gedaan, 1675-1679, 1725-
1729 en 1775-1779. De Amersfoortse gegevens zijn ontleend 
aan deze steekproefjaren, tenzij anders is aangegeven.   65 
AE, SA, inv. nrs. 503 en 504, Stadsrekeningen 1728 en 1729.   
66 AE, SA, inv. nr. 177, Verzoekschriften, ingekomen bij het 
stadsbestuur en het gerecht 1700-1718 en ibidem, inv. nr. 46, 
Resoluties van het stadsbestuur mei 1706-februari 1710: 
kunnen hierop nog worden nagekeken.   67 Brongers, ‘Vier 
eeuwen’, 4; ibidem (1989) 178; www.genealogiedezeeuw.nl 
(autopsie april 2006), nr. 488: spreekt van Johannes als zijn 
vader.   68 www.genealogiedezeeuw.nl (autopsie april 2006), 
nr. 489.   
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Hoewel er door beide echtelieden ook voor 
de stad werd gedrukt, getuige de ordonnanties en 
publicaties die tussen 5 augustus 1748 en 16 april 
1753 zijn uitgevaardigd,71 hebben zij de ‘titel’ 
stadsdrukker nooit gevoerd.72 In de regel was het 
zeer wel mogelijk dat erfgenamen, bij voorkeur 
desgevraagd, het stadsdrukkerschap mochten 
continueren, maar in Amersfoort is een dergelijk 
verzoek niet bekend73 en blijkbaar dus ook niet 
gehonoreerd. Dit stadsdrukkerloze intermezzo 
werd afgesloten met de benoeming van Johannes 
(II) Pietersz Clerck op 21 augustus 1752.74

Vanwege het drukken en binden voor de se-
cretarie werd ook voor Johannes (II) het afleggen 
van een eed als vereiste gesteld; een ambtseed 
wel te verstaan, waar zijn gelijknamige grootva-
der de eed voor het verkrijgen van het vrije bur-
gerschap moest zweren. Het afleggen van een 
eed door stadsdrukkers lijkt niet vaak te zijn ver-
plicht gesteld. Een ouder voorbeeld is alleen be-
kend van Breda (1646) waar een eed van ‘getrou-
wigheid’ werd gezworen.75 In enkele andere ste-
den werd naderhand van een ‘eed van zuivering’ 
gesproken. Het meest overeenkomend met de 
Amersfoortse situatie is de ongedateerde (eind 
18e, begin 19e eeuw) eed te Vlissingen, die erop 
gericht was “geheim te houden”.76 Uniek is het 
wel dat de tekst van de in 1752 te Amersfoort ge-
zworen eed, waarschijnlijk als enige in den lande, 
is overgeleverd. Deze luidt als volgt: 

Ik beloove en sweere, dat ik alles secreet ende 
geheijm houden sal, dat ik het geene mij om te 
drukken, binden, ofte uijt eenige andere 
oorsaake van stadswege gegeven en te 

secreteren aanbevolen word niet en sal rugbaar 
maaken ofte dessemeneren [laten verspreiden], 
ende mij voorts composteren [van compositio= 
opstellen] als een getrouw drukker en binder 
schuldig is en behoort te doen, soo waarlijk 
etc.77 

De eerste door Johannes (II) Clerck gedrukte pu-
blicatie (door de stad uitgevaardigd op dezelfde 

69 AE, SA, inv. nrs. 500-504, Stadsrekeningen 1725-1729.   70 
AE, SA, inv. nr. 525, Stadsrekening 1750.   71 AE, SA, inv. nr. 
2291, Verzameling Publicaties 1709-1809.   72 Brongers, 
‘Chronologisch gerangschikte lijst’, 4; Brongers, ‘Vier 
eeuwen’, 178.   73 AE, SA, inv. nrs. 179-180, Verzoekschriften, 
ingekomen bij het stadsbestuur en het gerecht 1732 tot en 
met 1788; ibidem, inv. nr. 058, Resoluties van het 
stadsbestuur 18 augustus 1749-oktober 1751 [alleen 1751 

geraadpleegd].   74 Brongers, ‘Chronologisch gerangschikte 
lijst’’, 4; Brongers, ‘Vier eeuwen’, 178.   75 A. Hallema, 
‘Drukkers en uitgevers te Breda tot de aanvang der 19de 
eeuw’. In: Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 3 (1950) 94.   76 Ab 
Tramper, ‘Vlissingse (stads)drukkers voor het voetlicht, 
1600-1800’. In: Den Spiegel, jrg.19, nr. 1 (2001) 7.   77 AE, SA, 
inv. nr. 59, Resoluties 1751-1753.  

Een gangbaar stuk stadsdrukwerk van Johannes (II) 
Clerck uit 1756. 
AE, OA, inv. nr. 2291, Verzameling publicaties 1709-1809, Ordre 
en reglement op de ongelyke houwelyken, welcke tusschen 
persoonen van de gereformeerde religie en roomschgesinden 
worden aangegaen. J. Clerck, Stads-drukker, uitgev. 13 februari 
1756. 
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dag als van zijn benoeming) droeg al zijn impres-
sum van “stadsdrukker aan de Hof”. Er zouden er 
tot aan zijn dood in 1769 nog een twintigtal vol-
gen,78 hetgeen meteen aangeeft dat de jaarlijkse 
hoeveelheid stedelijk overheidsdrukwerk toch wel 
beperkt was. 

Evert en Pieter (II) Clerck 
Zoals er bij Axel Roos waarschijnlijk al sprake was 
van later geproduceerd drukwerk dan de datum 
van uitvaardiging suggereert, zo geldt dat ook 
voor twee door Evert en Pieter (II) Clerck gedrukte 
ordonnanties. De Ordonnantie op de borger-wagt 
is op 5 augustus 1748 uitgevaardigd en eerst ge-
drukt door Pieter (I) Clerck en is daarna door Evert 
en Pieter herdrukt, zonder een jaartal in het im-
pressum op te nemen, terwijl de datum van uit-

vaardiging ongewijzigd is gebleven, omdat ook de 
tekst van de verordening niet was veranderd.79 Op 
8 november 1751 en 17 april 1752 werd de Ordon-
nantie in cas van brand en allarm uitgevaardigd en 
deze zal op identieke wijze eerst later door de 
gebroeders Clerck zijn herdrukt.80 Dat deze or-
donnantie een eerste keer door de weduwe van 
Pieter (I) Clerck gedrukt zal zijn blijkt uit de iets 
later, op 23 augustus 1751, uitgebrachte Ampliatie 
(aanvulling), die in ieder geval wel van haar pers 
afkomstig is.81 Deze constateringen zijn van be-
lang waar Brongers het stadsdrukkerschap van 
Evert en Pieter (II) al in 1747 laat aanvangen.82 

Niet het hiervoor gemelde drukwerk mar-
keert echter het begin van hun stedelijke carrière, 
maar hun gearchiveerde benoemingsbesluit! Op 
10 juli 1769 honoreerde het stadsbestuur het ver-
zoek van Evert en Pieter (II) Clerck, om hun 
“overleden broeder Johannes Klerk, tot stads 
drukker en boekbinders te mogen” opvolgen.83 
Daaruit blijkt dus overduidelijk de familiebetrek-
king: geen “zonen van Johannes Clerck”, zoals 
Brongers nog veronderstelde,84 maar drie broers, 
zonen van Pieter (I). De aanstelling ging gepaard 
met de verplichting zich te voegen “nae de ordres 
dienaangaande beraamt, of nog te beramen” en 
het afleggen van “den eed van getrouwigheid, 
secretesse en zuiveringe” (de drie termen die in 
de verschillende steden separaat werden ge-
bruikt, werden hier te Amersfoort dus gecombi-
neerd). Tenslotte werd er nog een bedrag van 
tweehonderd gulden voor de verbetering van hun 
letterdrukkerij in het vooruitzicht gesteld, die 
door de kameraar zou worden uitgekeerd zodra 
die “verbetering behoorlijk zal gebleken zijn”.85 

In de periode 1775-1779 werd er voor het 
binden en drukken door Evert en Pieter (II) Clerck 

 78 AE, SA, inv. nr. 2291, Verzameling Publicaties 1709-1809.    
79 Ibidem, STCN, UBA pamflet Pf13a.   80 Ibidem, STCN, UBA 
pamflet Pm11.   81 AE, SA, inv. nr. 2291, Verzameling Publicaties 
1709-1809.   82 Brongers, ‘Chronologisch gerangschikte lijst’,  

4 ; Brongers, ‘Vier eeuwen’, 176.   83 AE, SA, inv. nr. 65, 
Resoluties van het stadsbestuur 1767-1769, 25 september 1769.   
84 Brongers, ‘Vier eeuwen’, p. 176.   85 AE, SA, inv. nr. 65, 
Resoluties van het stadsbestuur 1767-1769, 25 september 1769.   
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schriften bewaard over de periode 1789-1794.   91 AE, SA, 
inv. nr. 79, Resoluties van het stadsbestuur 1793-1794.   92 AE, 
SA, inv. nr. 2291, Verzameling publicaties 1709-1809.   93 
STCN, Regionaal Archief Alkmaar 56D35:1.   94 Brongers, 
‘Vier eeuwen’, 173.   95 AE, SA, inv. nr. 2291, Verzameling 
publicaties 1709-1809.   

86 AE, SA, inv. nrs. 550-554, Stadsrekeningen 1775-1779.    
87 AE, SA, inv. nr. 2291, Verzameling Publicaties 1709-1809.   
88 Niet aangetroffen in: AE, SA, inv. nrs. 73 en 74 Resoluties 
van het stadsbestuur 1785 en 1786; ibidem, inv. nr. 180, 
Verzoekschriften, ingekomen bij het stadsbestuur en het 
gerecht 1751-1788.   89 AE, SA, inv. nr. 2291, Verzameling 
publicaties 1709-1809.   90 AE, SA: er zijn geen verzoek-

berg zal worden toegelaten tot het burgerschap 
van de stad na betaling van de gangbare leges en 
het afleggen van de (burger)eed; 2. de aanstelling 
tot stadsdrukker en binder kon geschieden na het 
zweren van de eed “van getrouwheid en secretes-
sen” (geheimhouding) zoals geformuleerd op 21 
augustus 1752 en dat bedoeld was ter voorkoming 
van “corruptele” (omkoping). Aan deze vereisten 
is voldaan.91 De evolutionaire ontwikkeling naar 
consistente regelgeving rond het stadsdrukker-
schap blijkt uit de verwijzing naar de eerdere af-
spraken, zoals gemaakt met Johannes (II) Clerck 
in 1752. 

Is de eerste publicatie, uitgevaardigd op 21 juli 
1794, nog gedrukt onder het ancien régime, de 
twee volgende publicaties, gedateerd 28 januari 
en 13 augustus 1795, leggen duidelijk getuigenis af 
van het nieuwe Bataafse bewind. Blankenberg 
bezigde toen het predicaat ‘drukker van de muni-
cipaliteit’ (gemeentedrukker).92 Dit staat ook in 
het impressum op de Brief van een lid der gewee-
zene commissie ter vorming van een stedelijk plan 
van bestuur […] die de datum 18 juli 1795 voert.93 
Daarna noemde Blankenberg zich weer steeds 
gewoon stadsdrukker. Het gebruik van het predi-
caat ‘drukker van de municipaliteit’ op slechts 
drie drukwerkjes kan dus nauwelijks uit een oog-
punt van marktgevoeligheid worden bezien, zoals 
Brongers dat wel oprecht probeerde te duiden94, 
maar meer dus uit het flexibel omgaan met de 
wisselende politieke situaties. 

De frequentie waarmee er stadsdrukwerk 
verscheen leek iets te zijn toegenomen. Over de 
periode 1794-1809 zijn er negentien officiële be-
kendmakingen bewaard gebleven,95 naast enkele 

gemiddeld ƒ 158,10,– per jaar betaald. De 
leveranties van kantoorbehoeften viel buiten het 
werkterrein van de stadsdrukker en geschiedde 
door anderen en soms toch ook Pieter (II) Clerck 
als boekverkoper.86 Ook Evert en Pieter 
produceerden een twintigtal drukwerken over de 
jaren 1769-178587 en bleven daarmee in het spoor 
van hun voorganger. 

Na het overlijden van Evert in 1786 zette Pie-
ter de stadsdrukkerij alleen voort, zonder dat daar 
kennelijk een apart besluit voor nodig was.88 Pie-
ter (II) Clerck drukte sindsdien nog negen stede-
lijke publicaties89 en is vroeg in 1794 overleden. Na 
iets meer dan een eeuw kwam er zo een einde 
aan het stadsdrukkerschap van de familie Clerck. 

Barteld Blankenberg en zijn brevet 
In enkele steden (Deventer, Utrecht, Den Haag, 
Delft en Vlissingen) leidde de Bataafse revolutie 
van januari 1795 ook tot vervanging van de stads-
drukker. De kort daarvoor benoemde Amers-
foortse stadsdrukker Barteld Blankenberg paste 
zich snel aan de wijzigende politieke omstandig-
heden aan en bleef dat doen tijdens de Franse 
bezetting en de daaropvolgende vorming van het 
koninkrijk der Nederlanden. 

De uit Arnhem afkomstige Blankenberg had 
een verzoek aan de raad gericht om tot stads-
drukker te worden aangesteld. Dit rekwest zal 
niet meer te achterhalen zijn90, maar er wordt wel 
melding van gemaakt in de notulen van de raads-
vergadering van 20 januari 1794. Besloten werd 
om het verzoek ter advisering voor te leggen aan 
de schout en de burgemeesteren. Zij kwamen op 
17 maart met de volgende voorstellen: 1. Blanken-
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van d’Eem, 539; Brongers, ‘Chronologisch gerangschikte 
lijst’, 6; Brongers, ‘Vier eeuwen’, 175: onduidelijk is op basis 
waarvan dit jaartal (1866) is gebaseerd. Via www.bibliopolis.
nl is onder ‘personen’ na te gaan dat B. Blankenberg en Zn. 
ook voor de perioden 1850-1861 en [tussen haakjes] 1862-
1870 als ‘stadsdrukker’ staat geregistreerd op basis van een 
Alfabet 1851-1880. Wellicht is er indertijd geen mutatie door-
gevoerd in de redactie van het Alfabet.   104 AE, GA, inv. nr. 
6526, Publicaties 1853-1878. 105 www.bibliopolis.nl.    
106 www.bibliopolis.nl (1854); Nieuws van den Dag (7 sep-
tember 1900), advertentie.   

96 Brongers, ‘Vier eeuwen’, 174, afbeelding.   97 AE, SA, inv. 
nr. 2149.   98 Patrick Laharie, Liste générale des brevetés de 
l’Imprimerie et de la Librairie. 1er Empire et Restauration. (1er 
volume; A-C). (Centre Historique des Archives Nationales 
2003) [via www.archivesnationales.culture.gouv.fr, autopsie 
17 maart 2013] 78. Het huisnummer is pas veel later toege-
kend.   99 AE, Gemeentebestuur Amersfoort (GA), inv. nr. 
6520, Publicaties 1810-1818 (1810-1815).   100 AE, GA, inv. nrs. 
6520 en 6521, Publicaties 1810-1818 en 1819-1826.   101 Kraak-
man, ‘De Amersfoorters en hun nieuws’, 324.   102 AE, GA, 
inv. nr. 6525, Publicaties 1840-1852.   103 Kemperink, Bruit 

Het predicaat stadsdrukker werd door vader 
en zoon samen nog gevoerd tot en met 1852.102 
Met het overlijden van Barteld Blankenberg in 
1853 zal daaraan een eind zijn gekomen, ook al is 
er wel gesignaleerd dat het predicaat stadsdruk-
ker tot 1866 in zwang zou zijn geweest.103 De firma 
Blankenberg bleef nog wel voor de stad werken, 
maar niet meer als enige, bevoorrechte drukker. 
Boek-, kantoorboek- en courantdrukkerij A.H. van 
Cleeff en drukkerij Joh. van Wermeskerken 
D.Rzn104 dongen nu mee naar de opdrachten. Dit 
paste in een steeds ruimer gevoelde behoefte om 
vrijhandel te bevorderen en protectionisme af te 
schaffen. Het stadsdrukkerschap viel, met de ves-
tiging van meerdere drukkerijen, ook in Amers-
foort niet langer te handhaven. De overheid zag 
eveneens voordelen in deze ontwikkeling, in de 
verwachting dat vrije concurrentie tot lagere prij-
zen zou leiden. 

Ook in andere grote(re) steden verdween het 
stadsdrukkerschap; in Utrecht uiterlijk in 1881.105 
Soms ontwikkelde zich wel een aparte ambtelijke 
dienst als stadhuisdrukkerij, die meestal in navol-
ging van de Amsterdamse Stadsdrukkerij ook zo 
werd aangeduid. In enkele kleine steden kwam 
pas laat een vorm van stadsdrukkerschap op, zo-
als in Wijk-bij-Duurstede tussen 1854 en 1900.106 
Maar daar was dan nog steeds slechts één druk-
ker actief, waarmee de lokale overheid een zake-
lijke relatie aanging en waar de drukker dan door 
het gebruik van het predicaat uiting aan gaf. 

andere publicaties, zoals de Poincten voor de 
bombazynwerkers baazen96 en een Ordonnantie 
nopens het exerceeren van neeringen en handtee-
ringen.97 

Tijdens de Franse bezetting moesten alle 
drukkers erkenning van de overheid zien te ver-
krijgen, door een enquête in te vullen en een ver-
zoek in te dienen om voor een keizerlijk ‘brevet 
de tolérance’ in aanmerking te komen. Na beta-
ling van een geldbedrag en het zweren van een 
eed vond in de zomer van 1812 de uitreiking 
plaats. Ook Barteld Blankenberg werd gebrevet-
teerd. Zijn brevet droeg het nummer 1196.98 

Er werden in die jaren minstens een zevental 
plakkaten in opdracht van de burgemeester of 
‘maire’ door stadsdrukker Blankenberg gedrukt.99 
En dat is redelijk bijzonder, want waar er in de 18e 
eeuw in ongeveer veertig plaatsen stadsdrukkers 
actief waren, daar lijkt dat aantal in 1810-1813 te 
zijn gekrompen tot minimaal een tiental, waar-
onder dus Amersfoort. 

Blankenberg en zoon
Gedurende de periode 1814-1826 kwam er gemid-
deld één publicatie van de pers, althans afgaand 
op de in het archief bewaard gebleven exempla-
ren.100 Vanaf 1827 werd de naam van de drukkers-
firma omgedoopt tot B. Blankenberg en Zoon, 
vanwege de toetreding van zoon Jan. Het bedrijf 
was al vanaf 1809 op het adres Lavendelstraat 3 
gevestigd (zie p. 80-81).101 
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vens, 20.   111 STCN, UBU Rariora oct.311 en UBA O 96-9, 
geheel weergegeven via Delpher; Evers, Gegevens, 21, afbeel-
ding.   112 Evers, Gegevens, 17-20.   113 Ibidem, 19-20.   114 
Kemperink, Bruit van d’Eem, 312.   115 B.P.M. Dongelmans, 
Van Alkmaar tot Zwijndrecht. Alfabet van boekverkopers, 
drukkers en uitgevers in Noord-Nederland 1801-1850. (Amster-
dam, 1988) 37.    

107 Kemperink, Bruit van d’Eem, 311-312; de geëligeerden zijn 
de vervangers van de voor de Reformatie (1578) vertegen-
woordigde tweede (geestelijke) stand, toen kanunniken van 
de diverse Utrechtse (katholieke) kapittelkerken.   108 Evers, 
Gegevens, 20.   109 STCN, Delpher, Utrechtsche Provinciale 
Staatscourier, nr. 1, p. 4 en nr. 2, p. 8.   110 STCN, Delpher, 
Utrechtsche Provinciale Staatscourier, nrs. 1-40; Evers, Gege-

gezworen.113 Na het herstel van de Oranjegezinde orde in 

Utrecht op 16 september 1787114 bleef de benoeming van 

kracht en zouden Altheer en Reers gaan samenwerken. 

Blijkens de in 1811 gehouden enquête onder drukkers en 

boekverkopers, produceerde Barteld Blankenberg ook 

circulaires voor de ‘onder-prefectuur’115 van het toenmalige 

departement van de Zuiderzee (ongeveer de huidige 

provincies Noord-Holland en Utrecht samen). 

Epiloog
De geschiedenis van het boekdrukwerk gaat te 
Amersfoort terug tot het midden van de 16e eeuw. 
Bewaard gebleven is de in 1554 te Utrecht gedrukte 
Ordonnantie der stadt Amersfoort. Twee boekverko-
pers, annex uitgevers, manifesteerden zich in de 
jaren 1559 en 1565 in Amersfoort zelf. De eerste 
drukkers vestigden zich gedurende korte tijd, rond 
1600 en 1620, waarschijnlijk in verband met plannen 
om in Amersfoort een academie te stichten. 

Met boekverkoper Joost Plasschaert ging de 
stedelijke overheid in 1652 een relatie aan. Hij mocht 
als enige schrijfwaren aan de stad leveren. Vervol-
gens zijn er twee meldingen over Axel Roos, die 
bevestigen dat hij uiterlijk tegen 1670 als stadsdruk-
ker bekend stond. Maar eerst ten aanzien van Johan-
nes (I) Clerck is er in 1692 van een vastgelegde aan-
stelling sprake, dan ook mag er van een ‘volwaardig’ 
stadsdrukkerschap worden gesproken. Uniek voor 
Nederland is dat de tekst van de in 1752 door Johan-
nes (II) Clerck afgelegde eed is overgeleverd. De 
familie Clerck zou het predicaat stadsdrukker overi-
gens nog tot en met 1793 voeren. 

Drukkers van hogere overheden te Amersfoort 

Hoewel hiervoor al wel enkele gevallen zijn aangehaald, 

waarbij drukkers voor hogere overheden werkten, zoals 

de ‘gezworen’ drukker Jan Henrickzoon, de 

Statendrukker Van Paddenburgh en de 

academiedrukkers, allen te Utrecht, is er soms toch even 

sprake geweest van ‘hogere’ drukkers te Amersfoort. 

Bijzondere omstandigheden waren hiervan de oorzaak. 

De politieke strijd tussen de patriotten en prinsgezinden 

leidden tot een machtsgreep van de eerstgenoemden in 

Utrecht. De Statenleden namens de ridderschap, de 

geëligeerden en de stad Amersfoort, zagen zich toen 

genoodzaakt om hun vergaderingen in het inmiddels 

geheel prinsgezinde Amersfoort te houden. De eerste 

zitting vond daar plaats op 30 augustus 1786.107 De 

Utrechtse drukker Johannes Altheer zag nu een kans.  

Hij opende een Amersfoorts filiaal en ging meteen in 

augustus voor de uitgeweken Statenleden werken. Waar 

precies Altheer zijn werkplaats vestigde is niet bekend.108 

Wel dat hij twee letterzetters en drukkersknechten “op 

zeer goeden loon en vast werk in Amersfoort” kon 

bieden.109 Zij waren nodig voor het Statendrukwerk en 

voor de op 9 juni 1787 gestarte Utrechtsche Provinciale 

Staatscourier, waarvan de eerste veertig nummers (tot en 

met 15 september 1787) te Amersfoort van de pers 

rolden.110 Mogelijk maakte Altheer gebruik van de 

drukkerij van Clerck, want eerst in 1788 kondigde hij in 

zijn Proeve van letteren en ornamenten ter drukkerye 

aan, dat hij het zetsel van Willem Jan Reers had 

overgenomen.111 

Reers was de officiële Statendrukker van Utrecht en bleef 

dat ook112, maar hij kreeg Johannes Altheer als ‘adjunct’ 

naast zich, nadat deze als zodanig was benoemd door de 

‘Amersfoortse’ Staten en waarvoor Altheer op 16 februari 

1787 “den eed van getrouwheid en van secretesse” had 
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116 Brongers, ‘Vier eeuwen’, 165.   117 AE, SA, inv. nrs. 927-
1107, Bijlagen bij de cameraarsrekeningen 1584-1795; ibidem, 
1108-1124, Bijlagen bij de gemeente rekeningen 1795-1810.   

meeste steden met een stadsdrukker van 
toepassing te zijn. Voor verdere precisering van de 
Amersfoortse gegevens kan -weliswaar tijdrovend 
-onderzoek in de Bijlagen bij de rekeningen nuttig 
zijn.117 

Vanaf 1794 mochten vader en zoon 
Blankenberg zich stadsdrukker noemen. Zij waren 
onder sterk wisselende politieke situaties 
werkzaam en bleven ook als stadsdrukker actief 
tijdens de Franse bezetting en dat was vrij 
uitzonderlijk. Met het overlijden van Barteld 
Blankenberg in 1853 eindigde ook het gebruik van 
het predicaat ‘stadsdrukker’. De geesten werden 
steeds rijper voor vrijhandel en concurrentie, 
zodat het stadsbestuur niet langer op de diensten 
van één drukker aangewezen wilde zijn. Zij hoefde 
dat ook niet meer, waar er inmiddels meerdere 
drukkerijen in de stad actief waren. 

Wat hield het stadsdrukkerschap nu in? Gaven 
de Clercken “voor eigen risico ordonnanties van 
het stadsbestuur” uit; voerden “zij slechts in op-
dracht een, te betalen, drukorder” uit en kan ar-
chiefonderzoek daarop zicht bieden? Zo vroeg 
Brongers zich reeds in 1989 terecht af.116 Gebleken 
is dat de betalingen aan drukwerk beperkt waren. 
Meestal betrof dit drukwerk dat alleen door de 
stad werd afgenomen en gebruikt, zoals grote 
plakkaten. Daarvan zijn er in het archief flink wat 
bewaard. De gedrukte ordonnanties en reglemen-
ten, hier en elders in de regel in kwartoformaat, 
zullen door de stadsdrukker – daartoe beschermd 
door zijn octrooi of monopolie – voor eigen risico 
zijn gedrukt en mochten in de handel worden ge-
bracht, terwijl de stad een bepaalde (gratis) af-
name zal hebben bedongen. 

Deze gang van zaken lijkt inmiddels voor de 

Stadsdrukkers van Amersfoort 

Naam stadsdrukker (in cursief niet officieel) periode familiebetrekking datum benoeming

(met jaar van geboorte en overlijden)   t.o.v. voorganger 

Axel Roos  1670 

Johannes (I) Clerck 1692-1748   17 oktober 1692

Pieter (I) Clerck (1692-1751)  1748-1751  zoon 

Weduwe Pieter (I) Clerck

(Evertjen Willems van Raalt) (1685-1761)  1751-1752  vrouw

Johannes (II) Pietersz Clerck (1717-1769) 1752-1769  zoon 21 augustus 1752 

Evert (1722-1786) en  1769-1785  broer  25 september 1769

Pieter (II) Clerck (1728-1794) 1769-1794  broer idem 

Barteld Blankenberg Jzn (ca.1773-1853) 1794-1826   17 maart 1794 

Barteld Blankenberg en Zoon

(Jan Blankenberg) (1801-1869) 1827-1852  zoon 
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