CORNELIS LUET
BRUGSE DRUKKER UIT DE 17e EEUW ?
A lbert S C H O U T E E T 0

In zijn voortreffelijk overzicht van de geschiedenis van de Brugse
drukkers : R e c h e rc h e s s u r le s im p r im e u r s b r u g e o is , in 1928 te Brugge
uitgegeven, vermeldt A . V isart de B ocarm é op p. 54 ook Cornelis
Luyt, Luet of Leut. H ij schrijft dat deze Cornelis te A m sterdam
werd geboren en nog m inderjarig was toen hij op 20 juli 1689
verzocht om als lid van het Brugse librariërsgilde aanvaard te
worden. Hij steunde zijn verzoek met te zeggen dat hij een leertijd
van vier ja a r als boekbinder te A m sterdam had doorgem aakt en
daarenboven nog anderhalf jaar in de leer was geweest bij de
weduwe Clouwet te B rugge. Zijn verzoek werd echter afgewezen om
reden van zijn m inderjarigheid. K ort daarna huwde hij met Johanna
van den Steene, weduwe van M aarten Verhuist en werd daardoor
ipso facto m eerderjarig. Nu herhaalde hij zijn verzoek, m aar het
werd anderm aal door het bestuur van de librariërs afgew ezen,
ditm aal om dat hij geen leertijd van twee ja a r te B rugge had
doorgem aakt. Eindelijk werd hij op 15 decem ber 1689 toch als
librariër aanvaard, nadat hij had laten blijken leerknecht gew eest te
zijn van de Brugse m eester E lias M eeuwe. E n V isart voegt daaraan
toe geen enkel drukwerk van Cornelis L u et ontm oet te hebben1,
w aardoor hij uitdrukkelijk laat uitschijnen dat Cornelis Lu et drukker
zou geweest zijn. Wellicht vond hij daarbij steun in het feit dat zowel
de weduwe Clouwet als E lias M eeuwe drukkers te B rugge waren.
Tussen zijn eerste verzoek om lid van het librariërsgilde te worden,
op 20 juli 1689, en zijn aanvaarding op 15 decem ber van hetzelfde
ja a r, verliepen dus nog geen zes m aanden.
0 Ere-stadsarchivaris ; E . de Neckerestraat 10 bus 2, 8000 Brugge.
1. «Nous n’avons pas rencontré d’impressions sorties de ses presses».
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A lhoew el V isart geen bronnen verm eldt, toch weten we dat zijn
gegevens werden ontleend aan een gerechtelijke uitspraak van
burgem eesters en schepenen van B rugge in een zaak die door
Cornelis Luet tegen het gildebestuur werd ingespannen en aan het
archief van hetzelfde librariërsgilde. D eze dokum enten m ogen hier
na in bijlage volgen.
A an de hand van deze bescheiden kunnen de bijzonderheden in
verband m et Cornelis Luet enigszins worden aangevuld.
H et eerste verzoek van Cornelis Lu et om in het librariërsgilde
opgenom en te worden, werd niet op 20 juli 1689 door het bestuur
van het gilde afgew ezen, m aar reeds in de zitting van 4 juli daaraan
voorafgaande. V olgens Cornelis Luet gebeurde de afwijzing omwille
van zijn m inderjarigheid en volgens het gilde om dat ze «bevindende
hem niet voldaen te wesen volgens de cueren», wat feitelijk op
hetzelfde neerkom t.
E en paar dagen later, op 7 juli, treedt Cornelis Luet in de echt met
Johan n a van den Steene, weduwe van de in hetzelfde ja a r 1689
overleden Brugse drukker M aarten Verhuist2.
D aaro p opent Cornelis Luet een winkel, wat gelijk staat met het
optreden als vrijm eester. M aar het gilde neemt dit niet en protesteert
op 11 juli daaraanvolgende «aenghaende van de non-openinghe van
de winckel ende vry w orden», met andere woorden : er wordt geëist
dat de winkel zou gesloten worden en aan Cornelis Luet zou
verboden worden als vrijm eester op te treden.
T egen de eis van het gildebestuur spant Cornelis Luet een proces in
voor de Brugse schepenbank. Hij laat daarbij opm erken dat hij
gedurende vier ja a r leerling-boekbinder is geweest in zijn geboorte
stad A m sterdam en legt daarvan een attest over afgeleverd door zijn
leerm eester. D aarenboven beweert hij gedurende anderhalf ja a r in
dienst te zijn geweest van de weduwe van Johannes Clouw et, wat
met een attest van haar zoon, G regorius Clouw et, wordt gestaafd.
Zow el de weduwe Clouwet als haar zoon G regorius waren vrijm ees
ters van het librariërsgilde3. Hij weerlegt ook de reden van de

2. Zie bijlage 4. - Over Maarten Verhuist en zijn vrouw Johanna van den Steene,
zie : A . Visart, a.w., p.54.
3. Over Johannes Clouwet en zijn weduwe, alsmede over hun zoon, Gregorius
Clouwet, zie : A. Visart, a.w., p. 40, 44, 54.

afwijzing door het bestuur van het gilde op 4 juli van zijn verzoek tot
het bekomen van het lidmaatschap, want van minderjarigheid kan
geen sprake zijn vermits hij intussen is gehuwd met een Brugse
poorteres, namelijk : Johanna van den Steene, weduwe van Maarten
Verhuist, die een vrije boekbinder was, waardoor hij ipso facto
zowel meerderjarig als volwaardig poorter van Brugge was gewor
den. Een nieuw verzoek om als lid van de librariërs aanvaard te
worden werd niettemin andermaal afgewezen en hem werd tevens
verboden een winkel te openen. Zijn eis luidde derhalve, dat deken
en bestuur van de librariërs zouden veroordeeld worden hem als
vrijmeester-boekbinder in hun gilde op te nemen en dat de sluiting
van zijn winkel zou teniet gedaan worden.
Daar tegen repliceerde het gildebestuur, dat Cornelis Luet niet de
voorwaarden vervulde om als lid te kunnen aanvaard worden. Het
overgelegde attest van zijn leermeester te Amsterdam was van gener
waarde, want het vermeldde niet eens de kwaliteit van de attestant.
Ook ontbrak een geldig attest van goed gedrag en zeden, en vooral
van rechtgelovigheid, zoals door de koninklijke edikten was vereist.
Overigens had Cornelis Luet zich nooit als leerknecht in de gildeboe
ken laten registreren, wat een essentiële voorwaarde was voor het
bekomen van het lidmaatschap. Wat ten slotte zijn vrouw betreft,
kon niet aangetoond worden dat zij lid was van het librariërsgilde en
zelfs al had zij deze hoedanigheid door haar huwelijk met Maarten
Verhuist bekomen, dat was door diens dood vervallen.
De uitspraak van burgemeesters en schepenen, d.d. 20 juli 1689, viel
uit in het nadeel van Cornelis Luet. Het arrest luidde : de aangevoer
de argumenten door de aanlegger waren «niet ontfanghelick nochte
ghefondeert», zodat het gildebestuur werd vrijgesproken en onze
Cornelis werd veroordeeld tot de kosten van het geding.
In g e v o lg e d e z e g e r e c h te lijk e u itsp r a a k v an d e sc h e p e n b a n k d .d . 20
ju li 1689, w e rd n o g d e z e lfd e d a g d o o r h et b e s tu u r v an d e lib r a rië rs
a a n C o rn e lis b e v o le n z ijn w in k el te slu ite n o p b o e te v a n v ijf
sc h e llin g . O n z e C o r n e lis sc h ijn t d a a r n iet o n m id d e llijk g e v o lg a a n
g e g e v e n te h e b b e n , w an t ’s a n d e r e n d a a g s h e rn ie u w d e h et g ild e b e 
stu u r z ijn b e v e l to t slu itin g v a n d e w in k e l, d itm a a l o p b o e te v an tien
sc h e llin g .

Hoe ten slotte het geschil tussen beide partijen precies werd bijge
legd, weten we niet. Maar zo veel is zeker dat Cornelis Luet twee
dagen later, op 23 juli, in de gildeboeken werd ingeschreven als

leerknecht en een bedrag van tien schelling aan het gilde betaalde.
Ongeveer vijf maanden nadien, op 13 december 1689, richtte
Cornelis Luet zich in een rekwest tot burgemeesters en schepenen en
vroeg om de meesterproef te mogen afleggen. Het gilde stemde
daarin toe en beval een in-folio in te binden in een zogenaamde
Franse band. Amper twee dagen nadien, op 15 december, legde
Cornelis Luet zijn meesterproef ter beoordeling voor aan deken en
eed van het gilde, die gunstig reageerden zodat onze Cornelis als
meester-boekbinder in het librariërsgilde werd opgenomen.
Cornelis Luet bleef lid van het librariërsgilde tot in 1695 en betaalde
al die tijd regelmatig zijn jaarlijks gildegeld. Voor het laatste
dienstjaar 1694 december 21 - 1695 december 27, betaalde hij echter
slechts de helft van het gildegeld, zijnde het bedrag voor een half jaar
lidmaatschap. Daaruit mag besloten worden, dat hij toen uit het
gilde is getreden. Wat daar toe aanleiding heeft gegeven, blijft voor
ons een raadsel. De meest aanvaardbare veronderstelling is dat hij
toen de stad Brugge heeft verlaten.
Blijft de vraag of Cornelis Luet wel drukker is geweest zoals Visart
duidelijk suggereerde.
Op deze vraag menen we negatief te mogen reageren. Enerzijds
weten we dat Cornelis Luet als boekbinder in de leer is geweest, dat
hij als boekbinder de meesterproef aflegde, en dat hij als boekbinder
in het librariërsgilde werd opgenomen. Anderzijds wordt er nergens
enige drukkersactiviteit van hem aangetroffen en van de toekenning
van een drukkersoctrooi, wat een essentiële noodzaak was om als
drukker te mogen optreden, is niet het minste spoor te vinden.
Gebruikelijk was wel, dat drukkers en boekbinders tevens als
boekhandelaar of uitgever optraden. In die zin menen we dat het
boekje, waarvan de tekst van het titelblad hierna in bijlage wordt
meegedeeld, moet gezien worden. Het is zeer zeldzaam want alleen
het in ons bezit zijnde exemplaar is ons bekend. Het vermeldt geen
eigenlijk drukkersadres. Alleen wordt aangegeven dat het kan
aangekocht worden bij Cornelis Luet, wonende in de Breidelstraat te
Brugge. Het werd in 1691 gedrukt en draagt de goedkeuring van A.
Hoefslach4, als kerkelijk boekenkeurder van het bisdom Antwerpen,
zodat het boekje blijkbaar niet te Brugge maar in Antwerpen werd
gedrukt.
4. A n tonius H oefslach , S .T .L ., werd geboren in W estfalen. O p 16 novem ber 1665

1689 juli 20. — Uitspraak van schepenen van B rugge in de z aak van Cornelis
L u et tegen het bestuur van het librariërsgilde van Brugge : het verzoek van de
aanlegger om tot lid van het gilde aanvaard te worden, wordt afgewezen.
O p het vertoogh by requeste aen den collegie van schepenen der stede van
B rugghe ghedaen by ende van weghen Cornelis L u et, gheboren van de stadt
van A m sterdam , dat hy binnen deselve stadt hadde gheëxerceert den styl
van bouckbinden den tyt van vier jaeren volghens d’attestatie van synen
m eester overgheleyt in justitie gelick den suppliant desselfs functie alhier
binner deser stede oock hadde gheëxerceert den tyt van een ja e r en half ten
huyse van de weduwe van Joan n es Clouwet volghens de attestatie van
G regoriu s Clouw et, haeren sone, oock overgheleyt in justitie, wesende den
suppliant van intentie in de voornoom de functie te continueren alsm ede hem
daerinne als vrye m eester te laeten adm itteren, daertoe hy hem hadde
ghepresenteert aen deken ende eed librariërs deser stede den vierden july
sesthienhondert negenentachtentich m et presentatie van preuve inghevolghe
van hemlieden ceuren te doene alsm ede te betaelen de rechten daeranne
dependerende sonder dat het denselven deken ende eed ghelieft hadde den
suppliant daertoe t’adm itteren m aer alleenelick hem ghevende voor andw oorde dat sy den suppliant obsterende syne minoriteyt niet en vermochten
te adm itteren, doende hem voor haerlieder vergaderinghe betaelen acht
schellinghen grooten tsydert wanneer den suppliant was com m en te trauwen
m et Jo an n a vanden Steen e, weduwe van M artinus V erhuist, vry boeckvercooper deser voorseyde stadt, daerdoore hy w as bedeghen syn selfs m an,
d an o f an de voornoom de deken en den eed de kennisse ghedaen wesende
ende den suppliant hem aen hemlieden anderm ael ghepresenteert tot
becom m en de voornoom de adm issie dewelcke op eenighe frivole pretexten
sulcx anderm ael refuseerden ende hem lieden soo veere vervoorderden dat
sy door hem lieden klercq den wynckel van den suppliant hadden doen
sluyten daer dat syne huysvrauwe es eene weduwe van eenen vrye boeckbinder teenem ael qualick ende captieuselicke reden w aerom m e den suppliant
resolveerde hem te adresseren aen desen voornoom den collegie, tselve
biddende believe ghedient te wesen de voorn, deken ende eedt librariërs te
ordonneren ende dies noodt synde te condem neren dat sy den suppliant tot
den vrydom in hem lieden neeringhe als boeckbinder souden hebben te

w erd hij benoem d tot kannunik g egradu eerd e, in 1666 tot president van het
bissch oppelijk sem inarie en tot librorum censor, in 1699 tot vicaris generaal van het
b isd om A ntw erpen. H ij overleed op 13 juli 1707. Z ie : Fl. P rim s, Geschiedenis van
Antw erpen, dl. V III, 3e b o ek , p .60, A ntw erpen, 1943.

adm itteren m et presentatie van te betalen de rechten daertoe staende
alsm ede te doen de preuve by hem lieden ceuren gherequireert, condemnerende deselve deken ende eed ter causen van hem lieden refuys in alle costen,
schaeden ende interesten daerdoore gheleden ende te lyden m et costen.
E n d e alsoo het sluyten van den wynckel w as eene peure captie van deken
ende eed , den suppliant versochte om consent dat hy deselve soude m oghen
openen ten minsten op seker. Tw elcke doende etc.
W elcke voornoom de requeste by appostille m arginale van daten neghensten
july sesthienhondert neghenentachtentich, onderteeckent : G . vander
W oestyne, ghelast was ghetoont te worden aen partye om daerjeghens te
segghen in cam ere daechs n aar d ’insinuatie nam entlick op de versochte
openynghe van den wynckel.
Inghevolghe van welcken voorgeschreven appostille den suppliant de voor
noom de verw eerders in den voornoom den collegie hadde ghedaen dachvaerden m et copie requeste alwaer den procureur Spillebeen over deken ende
eed librariërs ende schoolm eesters verw eerders diende van schriftelicke
antw oorde. W aerop gheresolveert wiert de saecke te bedinghen.
B y welcke voorschreven schriftelicke andw oorde de verw eerders onder
andere seyden dat den heesschere sonder eenich ’t alderminste fondam ent
hem quam beclaeghen over het refuys van hem vry te m aken ende het
sluyten van syn winckel nietjeghenstaende hy ghepresenteert soude hebben
syn preuve te doen ende de rechten te betaelen anghesien dat niem ant tot
het voom oom de vrydom adm itteerlick en was tensy dat hy alvooren voor
vrye leerknecht bekent was gheweest te boeck ende daertoe hadde betaelt
thien schellinghen grooten naer het disposityf van het sevenste article van de
ceuren ende de am pliatie daeroppe by den collegie uuytghegheven op den
drientwintichtsten lauwe sesthienhondert sevenentachtentich, onderteec
kent : C . V an V olden, sulcx dat geen regard en dede te nemen op de telle
quelle attestaties by den voornoom den heesschere overgheleyt in justitie,
want wat dan of wesen mach ofte niet het blyft vastestaen dat by faulte van
als leerknecht hem te boecke t’hebben doen stellen niet en conde verstaen
w orden den dienst daerby verm eit t’hebben gedaen om tot eenich vrydom te
gheraecken sed tanquam sim plex m ercenarius werckende voor idereen die
hem te wercke stellen ende betaelen wilt de voorn, verw eerders ontkenden
wel ende expresselick dat hy heesschere syn leerstal by eenighe vrye ende
ghesw oren boeckvercoopers soude hebben voldaen ghelick nochtans by de
ordonnantiën van desen collegie expresselick wiert gherequireert de voor
noom de verw eerders lieten staen dat de voorseyde attestatien oock niet en
w aeren behoorlick ende wettelich ja e selfs niet inhoudende de qualiteyt van
den persoon die tot A m sterdam verleent hebbende, voorts dat het oock niet
en was ghebleken van ’s heesschers com portem ent ende goedt leven
principalicken in het stuck van de religie soo de placcaeten van de M ajesteyt
verheeschen tgone alhier superabundantelicken wiert gheallegiert als ter

intentie van de verw eerders perem toir w esende dat hy, heeschere, noyt
bethoonen en soude als leerknecht te boecke te wesen ghestelt. Dienvolghende en w asser gheen m aterie om te laeten openen ’s heesschers wynckel
daer hy nochte syn huysvrauwe van eenich vrydom en waeren voorsien
deselve ’s heesschers huysvrouwe nim m erm eer verifieren soude dat M arti
nus V erhuist, haeren eersten m an, van octroy voorsien was gheweest ende al
w aer het saecke dat hy octroy ghehadt hadde soo soude syne weduwe
com m ende te ertrauwen m et een onvryen persoon het vrydom quicte wesen
soo claerlicke ghestatueert staet by het vyfde article van de voonoom de
ceuren. M idsdien de verw eerders concludeerden ten fyne den heesschere in
syn versoeck by requeste verclaert soude worden niet ontfanghelick ende
onghefondeert im m ers voor alsnoch te vrough op , m et costen.
W aerjeghens den voornoom den heesschere diende van schriftelicke replicque ende den voorschreven procureur Spillebeen over de verw eerders
doen de daernaer van schriftelicke duplique dewelcke in desen niet en syn
gheïnsereert nem aer en is m aer dienende voor resum ptie ende ghevolghentlick is de saecke m et het dienen van deselve duplicque ghesloten in ’t advys.
Soo wiert dienvolghende by vonnisse van schepenen d ’heesschere verclaert,
soo sy hem verclaeren by desen, in de conclusien by requeste ’s verw eerders
laste ghenom en voor alsnoch te wesen niet ontfanghelick nochte ghefondeert, condem nerende hem voorts in de costen van den processe.
A ctum twintichsten july sesthienhondert neghenentachtentich.
( Getekend .) Ch. van V olden

(Aantekeningen op de rug van het laatste blad :) A cte contra Cornelis Luyt ;
1689.
- B rugge, R ijksarchief, charters blauw, nr. 8526.

2
1689 juli 4 - decem ber 19. - Uittreksels uit het resolutieboek van het Brugse
librariërsgilde in verband met Cornelis Luet.
A ctum ter ordinaire vergaederinghe den 4 july [1689].
E o d em com pareert Cornelis L u eet, denwelcken hem presenteert tot het
doen e van de preuve van librarie. D eken ende eedt bevindende hem niet
voldaen te wesen volghend de eueren, rejecteren hem.
(In m argine ;) R ejectie van Cornelis Lueet.
A ctum ter exterordinaire vergaederinghe den 11 juli (1689).

D aer wordt gheresolveert requeste te presenteren jeghens Cornelis Luet
aenghaende van de non-openinghe van de winckel ende vry worden.
D en 20 juli is Cornelis L u et verclaert niet ontfanghelyck met costen by
vonnesse van burghem eesters ende schepenen.
D enselven dito is met resolutie van deken ende eedt de winckel te doen
sluyten van Cornelis L u et op de boete van vyf schellynghen.
D en dito 21 anderm ael gheordonneert de winckel te doen sluyten van
C ornelis L u et op de boete van thien schellynghen.
D en 23 dito heeft Cornelis L u et hem laeten opteekenen te boucke als
lerknecht ende betaelt thien schellynghen.
A ctum ter exterordinaire vergaederinghe den 19 desem bre [1689].
E o dem com pareert Cornelis L u et ende presenteert hem ter preuve ter cause
by requeste ghepresenteert van dat X lIIe n desem bre aen mynheeren van
den collegie deser voorseyde stede. W ort van deken ende eedt gheaccepteert
ter preuve mits dat hy sal m aeken een bouck in Franschen bandt in folio.
O p den 15 desem bre heeft Cornelis Luet overghebracht syn preuve ende is
gheaccepteert als bouckbinder ende heeft betaelt als vremde.
(In m argine :) V rydom van Cornelis Luw et.

O p fol. 58 v. kom t de handtekening voor van Cornelis Luet onderaan een
resolutie d.d. 15 okt. 1693.
- B rugge, R ijksarchief, fo n d s van de ambachten, nr. 204, fol. 27
v ., 29, 30.

3
1689-1695. Aantekeningen uit de rekeningen van het Brugse librariersgilde
betreffende betalingen van gildegeld door Cornelis Luet.
R ekening over het dienstjaar 1688 dec. 27 - 1689 dec. 27 :
... (R u b r.) A nderen ontfanck van vrydomm en :
... Item , het vrydom Cornelis L u et, librariër, vrem de : 8.0.0. lb.
Rekeningen over de dienstjaren 1689 dec. 27 - 1690 dec. 27 ; 1690 dec. 27 1691 dec. 27 ; 1691 dec. 27 - 1692 dec. 22 ; 1692 dec. 23 - 1693 dec. 21 ; 1693
dec. 21 - 1694 dec. 27 ; 1694 dec. 27 - 1695 dec. 27.
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(R u b r.) O ntfanck van manspointinghe.
... C ornelis Luw et : 0.2.6 ( )
... C ornelis L u et : 0.5.0
... C ornelis Leuth : 0.5.0
... C ornelis L eu t : 0.5.0
... C ornelis L eu t : 0.5.0
... Cornelis L eu t debet 1/2 ja e r : 0.2.6
- B rugge, R ijksarchief, fo n d s van de ambachten, nr. 209 :
rekeningen van het librariërsgilde over 1655-1695, fol. 271, 278
v ., 289 v ., 306 v ., 317 v ., 333 v ., 345 v.

4
1689 juli 7. - Huwelijksakte van Cornelis Luet met Joh an n a van den Steene.
1689, 7a Julii juncti sunt in eeclesia Sti. D onantiani Cornelius Cuyck (sic) et
Jo an n a van den Steene ; testibus Christiano van der Steene et Franscisco
H aghebaert.
- B ru gge, Stadsarchief, D oop-, trouw- en begraafboeken, SintD onaaskerk, nr. 7, sub dato.

5
B oekje dat in 1691 werd gedrukt en te koop was bij Cornelis Luet te Brugge.
C ort begryp van het seldzaem leven van den H . Joan n es van G o d t, stichter
der Spaensche hospitaelen ende besonderen naervolger der C elle-broeders
O rd e, so o in de siecken ende besm ette m et de p este te dienen, als in de
dooden te begraeven, oock onder den regel van den heyligen vader
A ugustinus. G hetrocken uyt verscheyde autheurs ende taelen ende nu
over-gheset in het Neder-duytsch door Franscisco E sp ad an a den jonghen.
M en vindste te koop tot Bruggh e by Cornelis L u t in de Breydel-straete.
- In 4°, 32 gen. blz. - G oedkeuring d.d. 9 juni 1691 gegeven
door A . H oefslach, L .C . - O p-gedraeghen aen de eerw. deughtrycke ende voorsienighe B roed ers in Christo : B r. François D e
N eve, pater van ’t Convent binnen Brugghe : B r. Philips
K anjem acke. B r. Jo o ris W ildens. B r. A rnoldus de W inter. B r.
Leopo ldu s Pontys. B r. Jan B ap tiste de C orte. B r. A lexius van
Boven.

