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P.C. Boutens 

100 Bijzondere Boeken: 

Uitgaven in Eigen Beheer, Luxe- en Opdrachtexemplaren 

 

 

 

Veel exemplaren uit het bezit van Frans Mijnssen, schrijver, assuradeur, socialist, maecenas, goede vriend 

en verzamelaar 

 

In een zeker opzicht past Boutens in het rijtje van onze laatste catalogi, want zijn privé-uitgaven -  zijn uit-

gaven in eigen beheer - kan men zien als de opmars naar de vroege Zilverdistel. De Zilverdistel van de drie 

jonge mannen, dichters zoals Boutens een dichter was. Want het zijn niet de luxe exemplaren van zijn werk, 

dat bij uitgevers als Van Kampen en Van Dishoeck verschenen is, die uitzonderlijk zijn voor die tijd, want 

immers van Van Schendels debuut Drogon in 1896 waren ook al 10 exemplaren op Hollandsch papier ge-

drukt – en in dit geval zelfs fraai in goud bestempeld kalfsleer gebonden, maar juist deze privé uitgaven 

vanaf 1901, die samen met Naenia een twaalftal van eigen werk bedragen en drie van anderen (Douglas in 

1908 en Ary Prins en J.H. Leopold in 1912), die het tot 15 maken. In al deze gevallen is er door Boutens 

duidelijk niet alleen een oplage bepaald, maar ook naar papier en letters gekeken. Mogelijk niet zo – mijns 

inziens zeker niet – zoals de wat latere Distelheren – vanaf 1910 – dat deden, maar toch duidelijk invloed en 

keuzes. Daardoor kan men van een zekere lijn spreken, die voert van Boutens naar de volgende geïnteres-

seerden en beoefenaren van de Boekkunst, waarvan ik nu recentelijk in catalogus bracht: 

a. Boutens, met daarin al zijn privé-uitgaven in ingenaaide (met papieren omslag) vorm – alle afgebeeld - 

want de gebonden vorm, zo die heeft bestaan, is niet altijd determineerbaar. Ik liet 2 vormen daarvan af-

beelden waarvan ik zeker weet dat dit ‘uitgeversbanden’ zijn – soepel perkament met linten (een bepaal-

de wijze van binden) en halfperkament – in dit geval echt half – met platten overtrokken met een bepaald 

soort lichtblauw linnen (waarvan de schering duidelijk een dunnere draad heeft dan de inslag) 

b. De eerste jaren 1910 – 1915 van De Zilverdistel tot de eerste publicatie in de Zilvertype – op een enkele 

prospectus c.q. bestelkaart na compleet. 

c. Min of meer in het vervolg hierop de complete Kunera Pers – met alle boeken en alle verschenen pros-

pectussen 

d. 100 Boeken uitgegeven door De Halcyon Pers, waarin meer dan 10 in banden ontworpen en uitgevoerd 

door Louis Malcorps, voorzien van de meest fraaie, vaak van elkaar in kleuren verschillende handmar-

mers – hetgeen voor mijzelf een revelatie was.  

Mijn beschrijvingen komen voort uit liefde en interesse voor het boek en de behoefte om anderen daarin 

mee te laten delen. Dat ik daarmee een boterham probeer te verdienen – wat is dat anders voor bibliotheca-

rissen en anderen die in het bibliotheekwezen werkzaam zijn, om (nieuw)boekhandelaren en uitgevers niet 

uit te sluiten. 

Wat  zal opvallen bij de Halcyons zijn de soms zo lage prijzen die men zeker niet zozeer verwacht voor een 

bibliofiel boek: de oplagen van sommige uitgaven maken dat deze niet zeldzaam zijn, hetgeen in de prijs tot 

uitdrukking komt. 

 

 

Wilma Schuhmacher. 

 

 

 



 

Voorwoord door Marco Goud 

 

 

Een van de opmerkelijkste verhalen – en er waren er vele! – die wijlen Max Schuhmacher mij ooit vertelde 

over een aankoop van boeken was de anekdote over de Boutens-collectie van Jeanne Smit-Snoek, vriendin 

en mecenas van de dichter P.C. Boutens (1870-1943). Haar zoon vertelde destijds dat tijdens de watersnood-

ramp in 1953 een dienstbode de Boutensiana redde door ze in haar boezeroen mee te nemen naar een veilige 

plek. Dankzij die reddingsactie zijn waardevolle exemplaren van Boutens’ bundels bewaard gebleven, zoals 

exemplaar nummer 1 van Boutens’ Carmina en luxe exemplaren van Beatrijs, Rubaiyat, Vergeten Liedjes, 

Verzen en Zomerwolken. Ze zijn allemaal, uitvoerig beschreven, te vinden in deze nieuwe Boutens-catalogus 

van Wilma Schuhmacher (zie nrs. 7, 11A, 30B, 44B, 47 en 52B). En zo heeft de dienstbode nog meer gered, 

zoals blijkt uit de beroemde catalogus 210 (Boutens & Leopold) uit 1984 van antiquariaat Schuhmacher. Het 

is heel mooi dat er nu een nieuwe Boutens-catalogus uitkomt met recente aanvullingen uit de bibliotheek 

van Mijnssen.  

 

Niet alleen heeft de dienstbode van de familie Smit de Boutensiana gered van de watersnood, maar ook Max 

en Wilma Schuhmacher hebben veel gered door te kopen, te verzamelen, te beschrijven en te bewaren, en 

niet alleen op het gebied van Boutens! Door jarenlang te verzamelen is veel uniek materiaal bij elkaar ge-

bracht, waardoor gedetailleerd vergelijkend onderzoek mogelijk was. Een mooi voorbeeld van een van de 

vele reddingsacties van Max en Wilma Schuhmacher is de aankoop van de bibliotheek van Frans Mijnssen 

(1872-1954). Hij was zeer bevriend met Boutens en was een bewonderaar van zijn werk. Mijnssen was een 

bibliofiel. Hij verzamelde Boutens (en vele andere auteurs) en bezat van vrijwel alle bundels luxe exempla-

ren, in veel gevallen door Boutens gesigneerd en voorzien van een opdracht. Mijnssen was overigens niet 

alleen een verzamelaar van Boutens, maar ook een fervent lezer van Boutens’ gedichten.  

 

Een van de leukste exemplaren uit de catalogus is wel nr. 41A: Strofen uit de Nalatenschap van Andries de 

Hoghe, uitgegeven en ingeleid door P.C. Boutens (W. Blok heeft in zijn belangwekkende studie P.C. Bou-

tens en de nalatenschap van Andries de Hoghe, in 1983 door Johan Polak uitgegeven, onomstotelijk vastge-

steld dat Boutens de auteur was). De bundel – nr. 22 van de 30 luxe exemplaren op Japansch – bevat geen 

opdracht, maar wel een correctie op p. 70 in de hand van Boutens. Het bijzondere aan dit exemplaar is voor-

al dat Mijnssen het oorspronkelijke kartonnen doosje bewaard heeft waarin Boutens de bundel toestuurde. 

Nooit eerder heb ik een bundel van Boutens gezien, waarbij het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal met 

de door Boutens geschreven adressering bewaard gebleven is. Dit doosje is uniek!  

 

Nogal wat opdrachten aan Mijnssen werden door Boutens gedateerd op 28 februari, de verjaardag van 

Mijnssen (8 dagen na Boutens’ eigen verjaardag op 20 februari). In een enkel geval droeg Boutens een bun-

del op aan Frans en zijn vrouw Maggie Mijnssen samen (zie nr. 48). Met Maggie Mijnssen had Boutens ook 

een zeer hechte band. Bij haar dood in 1937 schreef Boutens een indrukwekkend ‘In memoriam’. Ook aan 

Frans Mijnssen droeg Boutens gedichten op, zoals ‘Inconnue de la Seine’ in het tijdschrift Helikon (jrg. 5, 

1935, nr. 6). Boutens liet van het zetsel van Helikon een aparte uitgave drukken in eigen beheer onder de 

titel Oudere Verzen, in een oplage van 20 genummerde exemplaren. Twee van die exemplaren worden in 

deze catalogus aangeboden, met opdrachten aan Frans Mijnssen en diens zoon (nrs. 32A en B). De Oudere 

Verzen nam Boutens voorts op in zijn laatste bundel Tusschenspelen (1942), waarvan in deze catalogus een 

luxe exemplaar wordt aangeboden met een opdracht aan Mijnssen, gedateerd 13 juli 1942 (nr. 43B). Het zou 

de laatste opdracht aan Mijnssen zijn. Boutens overleed op 14 maart 1943. 



 

Naast Mijnssen biedt deze catalogus mij als Boutens-biograaf (en verzamelaar) nog veel meer interessants. 

Uit de opdrachtexemplaren die hier bijeen zijn gebracht blijkt veel over Boutens’ netwerk. Wie behoorde tot 

Boutens’ kring en wie kreeg (of in de meeste gevallen: kocht!) een bundel van Boutens? Er zijn exemplaren 

met een opdracht aan de dichter en boekverkoper Dop Bles, die blijkens Boutens’ opdracht bemiddelde bij 

de uitgave van de Achttien Verzen bij Werken van W.A. van Konijnenburg bij de Marnix-Pers (nr. 1), de be-

vriende classicus dr. C. Brakman (nr. 2) en literatoren als Albert Verwey (nr. 3D), F.V. Toussaint van Boe-

laere (nr. 25B), Jacobus van Looy (nr. 26) en Herman Robbers (nr. 41D). Een heel intrigerend geval is de 

bundel Honderd Hollandsche Kwatrijnen (1932) met een opdracht ‘Aan mijn vriend / Corn. van Duyvenbo-

de / 18 Nov. 1932 / P.C. Boutens’ (nr. 21A). Van Duyvenbode was, zoals bekend, de huisknecht en vriend 

van Boutens. Hij vergezelde Boutens vanaf 1908 tot Boutens’ dood in 1943. De naam van Van Duyvenbode 

is in dit exemplaar verwijderd, maar nog goed leesbaar. Er zijn meer van dergelijke exemplaren bekend. Het 

is de vraag waarom en door wie de naam is verwijderd. Heeft Van Duyvenbode dit zelf gedaan? Of hebben 

de erven Van Duyvenbode zijn naam verwijderd omdat ze liever niet wilden dat de relatie met Boutens aan 

het licht kwam? Het is een van de vele raadsels rondom Van Duyvenbode waar de Boutens-biograaf tegen-

aan loopt. 

 

Over ieder van de in deze catalogus opgenomen bundels en vertalingen van Boutens is wel een verhaal te 

vertellen; ik heb er slechts enkele aangestipt. Dankzij de vele prachtige aankopen van Max Schuhmacher – 

uit deze catalogus blijkt weer eens te meer hoeveel moois hij in de loop van de jaren bijeen heeft gebracht – 

en dankzij de speurzin en uitgebreide en minutieuze beschrijvingen van Wilma Schuhmacher, is waardevolle 

informatie over deze bijzondere exemplaren op een unieke wijze vastgelegd. 

 

 

Marco Goud 

 

 

 

In herinnering aan Johan B.W. Polak,  

verzamelaar, uitgever en oprichter van de Athenaeum boekhandel,  

èn voorzitter van de jury voor de Laurens Jansz. Costerprijs 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Achttien Verzen bij Werken van W.A. van Konijnenburg. Amsterdam, Marnix-Pers [P.J. en B.A. Vene-

mans] MCMXXXIII (1933); 1ste [afzonderlijke] druk; oplage 40 Exx., Luxe Ex. op Japansch papier 

(15 Exx.); gedrukt voor handschrift – niet in den handel;  

 Ex. gedrukt voor Dop Bles; gebonden in slap perkament, creme papieren omslag met belettering in 

zwart mee ingebonden; aan de bovenrand iets verbruind; met opdracht van de dichter  aan Dop Bles: 

‘Met vriendelijken Dank | aan de Heer D. Bles | voor zijn gewaardeerde bemiddeling | bij de druk van 

dit boekje. | dH., 24 April 1933 | P.C. Boutens’.      € 750,- 

  

Deze verzen werden eerder gepubliceerd in Willem van Konijnenburg, Schilderijen en Teekeningen uit de Ver-

zameling G.F.H. van Kooten Kok, 3 delen 1929. Zij werden hier in een wat gewijzigde spelling, interpunctie en 

volgorde gepubliceerd, waarbij ook enkele teksten licht gewijzigd werden. 

  

Dop Bles, zelf dichter, werkte toen als boekverkoper bij Dijkhoffz in Den Haag.  

 

 

 

2 Aischylos – Doodenoffer, Treurspel, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche Verzen overgebracht 

door P.C. BOUTENS. Rotterdam, W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij MCMXIX (1919); 1ste druk 

[van deze vertaling]; [oplage 600 Exx.]; op geschept papier van V[an] G[elder] Z[onen]; [Letter: Holland-

sche Mediaeval, typografische verzorging en] Omslag [&=band]ontwerp: S.H. de Roos; 

   stevig wit papieren omslag, decoratie en belettering in goud, met flappen (bedrukt);  

 met opdracht van Boutens: ‘aan Dr. C. Brakman | vriendschappelijk | van P.C. Boutens | 6 Jan. 1920’; 

omslag verdonkerd.      € 195,- 

 

In paars en zwart. Brusse 404: daar ook typografische verzorging S.H. de Roos. 

 

 

 

3 Aischylos – Prometheus geboeid, uit het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche Verzen overgebracht 

door P.C. BOUTENS. [’s-Gravenhage, P.C. Boutens] (1914); [2de druk van deze vertaling]; oplage 70 

Exx; op geschept papier van Van Gelder Zonen; [Letter van Fleischman]; Druk: Joh. Enschedé en Zo-

nen; 4to; perkament-papieren omslag met belettering in rood en zwart, gevouwen rond stijfje. 

A  Omslag gebobbeld en ietsje beschadigd (zoals vrijwel altijd); met opdracht van de vertaler aan zijn 

goede vriend (en waarschijnlijk ook maecenas) Frans Mijnssen: ‘Aan Frans Mijnssen | op zijn 50sten 

verjaardag | van zijn vriend | P.C. Boutens | 28 Febr. 1922’.    € 325,- 

B  Omslag weinig verkleurd doch kleine stukjes van de rug ontbreken.   € 125,- 

C Gebonden in halflinnen met hoeken: donkerbruin linnen rug (& hoeken), platten  

met marmerpapier overtrokken, rugtitel in goud, oorspronkelijk omslag mee ingebonden,  

zeer blank Ex.    € 165, 

D Omslag aan de randen iets verbruind; met opdracht van Boutens aan Albert  Verwey:  

‘Aan Albert Verwey | met gelukwensch en | vriendelijken groet | van P.C. Boutens | 15 Mei 1915.’   

Op die dag werd Verwey 50!    € 425,- 

   

In rood en zwart.De eerste druk van deze vertaling is in 1912 verschenen bij de Wereldbibliotheek. 

Boutens gaf nog in 1930 een Ex. van deze bibliofiele uitgave aan Johan de Meester bij diens 70ste verjaardag ca-

deau, het was dus een soort ‘standaard’ geschenk. 

 



 

 

4 Aischylos – Het Treurspel van Agamemnoon, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche Verzen 

overgebracht door P.C. BOUTENS. [Voorschoten, P.C. Boutens] (1903); 1ste druk [van deze verta-

ling]; oplage 40 Exx; op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen; [Letter van Fleischman]; Druk: Joh. 

Enschedé en Zonen; 4to.  

  

In rood en zwart. 

 

A lichtgrijs papieren omslag met belettering in zwart; omslag met een enkele lichte vlek.  € 250,- 

B perkament met linten, in moderne cassette.     € 475,- 

 

 

 

5 Alianora, Spel van het Huwelijk van Reynalt van Nassaw Hertog van Gelre en Alianora van Engeland. 

Bussum, C.A.J. van Dishoeck MCMXXIV (1924); [2de vermeerderde druk]; Luxe Ex. op Keizerlijk 

Japansch papier (6 Exx.); creme papieren omslag met kader, uitgeversmerk en belettering in zwart, ge-

vouwen rond stijfje; met 2 koordjes; met opdracht van de auteur aan zijn vriend Frans Mijnssen: ‘Voor 

Frans Mijnssen | van zijn vriend | P.C. Boutens | 12 Oct. 1924’.                  € 525,- 

  

De tweede druk is vermeerderd met een prozatekst en een inleiding.  

 Documentatiedienst van het Letterkundig Museum 8 [luxe] Exx. en Nov. 1924. 

 Voor de omslagen en banden van het door Van Dishoeck uitgegeven werk van Boutens, zie voor uitvoerige be-

schrijvingen onze catalogus 210, gewijd aan P.C. Boutens en J.H. Leopold, verschenen in 1984. 

 

 

 

6 Beatrijs. Met eene Teekening (= frontispice) van Rie Cramer. Bussum, C.A.J. van Dishoeck 1908; 1ste 

druk; [oplage 600 + enkele Exx.]; op geschept papier van Van Gelder Zonen; 

A beige papieren omslag met decoratie (=frontispice) en belettering in bruin, gevouwen rond stijfje; [Ex 

Bibliotheca F. Mijnssen]; omslag met een enkel scheurtje, rug iets beschadigd en verbruind – doch fei-

telijk zeer goed Ex. voor een gemakkelijk te beschadigen boekje.     € 50,- 

B ruggetje onderplakt, omslag wat verbruind.     € 30,- 

 

 

 

7 Beatrijs. Met eene Teekening van Rie Cramer. Bussum, C.A.J. van Dishoeck MCMIX (1909); [5de druk];[ 

Luxe Ex.] op Keizerlijk Japansch papier [12 Exx.]; perkament met decoratie (=frontispice) en belettering 

in goud; met lintjes!; kop verguld; met opdracht van Boutens aan vriendin en maecenas Jeanne Smit-

Snoek:’aan Mevrouw J. Smit Snoek | als vr[iendelijk]. aandenken | v.d.S. | den Haag, 15 Febr. 1911’; met 

naamstempel in blinddruk van E. Smit, Veere.     € 500,- 

  

 Het aantal luxe Exx. is aan de bibliografie van Stols ontleend; Exx. op ‘gewoon’ papier niet in Documentatie-

dienst van het Letterkundig Museum, en ook aan ons onbekend. 

 

 

 



 

 

 

8 Beatrijs. (‘Vereeniging Joan Blaeu’ 3 [, Amsterdam] 1921); [20ste druk]; oplage 200 Exx; op Simili-

Japansch papier; Titel en (4) illustraties: houtsneden: Joan Collette; Letter van Henric den Lettersnider; 

Druk: Joh. Enschedé en Zonen; [Titels, initialen en seriemerk: S.H. de Roos]; [Typografische] verzorging: 

A. van Leer en S.H. de ROOS; blauw papieren omslag met seriemerk in rood, gevouwen rond stijfje. 

  

 In blauw en zwart. 

 

A [Ex Bibliotheca F. Mijnssen]; ruggetje iets verschoten.     € 50,-  

B Toegevoegd: proefdrukken van titel en 3 [van 4] illustraties: houtsneden(alleen in zwart),  

   waarbij op afwijkend papier.    € 250,- 

 

 

 

9 Beatrijs. Met eene Teekening van Rie Cramer. Bussum, C.A.J. van Dishoeck MCMXXVII (1927); 25ste 

[=28ste] druk; op Hollandsch papier; donkerbruin glimmend kalfsleder met decoratie (=frontispice: Rie 

Cramer) en belettering in goud; kop verguld; band wat geschaafd, op kneep en rug is de glimmende laag 

weggesleten, belettering daarbij nog wel intact.     € 185,- 

 

Voor de omslagen en banden van het door Van Dishoeck uitgegeven werk van Boutens, zie voor uitvoerige be-

schrijvingen onze catalogus 210, gewijd aan P.C. Boutens en J.H. Leopold, verschenen in 1984. 

 

 

 

10 Bezonnen Verzen. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen 1931; 1ste druk; 

 Luxe Exx. op Japansch papier (supernacré) (30 Exx.) ; [Letter : Romanée en typografische verzorging : 

J. van Krimpen] ; Druk : Joh. Enschedé en Zonen;  

A Naturel geitenleder (niger), uitgeversmerk (voorplat) en titel (rug) in goud; kop verguld; rug ver-

bruind (zoals vrijwel altijd), platten met verdonkeringen; vanuit de snede: wat roestvlekken, onder het 

colophon gesigneerd door Boutens.    € 375, 

B Gebonden in rood geitenleder, rug met ribben en belettering in goud, oorspronkelijk omslag mee in-

gebonden; op de ribben iets geschaafd.     € 275,- 

 

Hierin opgenomen met enkele wijzigingen in spelling en interpunctie de 5 niet eerder gepubliceerde gedichten 

uit: ‘Gedichten gekozen uit zijn lyrische Werk …’ 1930. 

   

Van de Exx. op Japansch papier zijn ook Exx. in papieren omslag bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Carmina (/Undique). Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon [1912]; 1ste druk; Luxe Exx., gesigneerd, 

op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen (13 Exx.); portret: Ets H.E. Roodenburg naar J.H. Toor-

op;fraai zwaar perkament met versiering [naar Walter Tiemann] en belettering in goud [gelijk aan Exx. 

op gewoon papier]; kop verguld. 

 

A Luxe Ex. No. 1, met naamstempel in blinddruk E. Smit, Veere; Ex Bibliotheca Jeanne Smit-Snoek, 

maecenas en vriendin van P.C. Boutens; het perkament van de band is licht groezelig, ongetwijfeld om-

dat – zoals Dhr. E. Smit ons vertelde – dit Ex., en andere bundels van Boutens uit het bezit van Jeanne 

Smit in 1953 door een gedienstige in haar boezeroen gered was uit een huis, tijdens de stormramp, die 

toen Zeeland teisterde.    € 1150,- 

 

B Luxe Ex. No. 7, fabelachtig blank en fraai Ex.     € 1250,- 

 

Hierin werden met wijzigingen opgenomen de vertalingen van de 5 Gedichten van Dante Gabriel Rossetti, gepu-

bliceerd in 1906 in Eigen Beheer. 

 

De band heeft het ontwerp dat vanaf 1907, de eerste druk van Stemmen, alle uitgaven van Boutens bij Van Kam-

pen sierde, met uitzondering van de 2de druk van Praeludiën, 1911. 

  

Perkament van betere kwaliteit dan bij de Exx. op gewoon papier.  

  

Bij de Exx. op gewoon papier werd als frontispice een reproductie van een portret van Boutens door W.A. van 

Konijnenburg gebruikt, alleen de luxe Exx. hebben de portret-ets. 

 

 

 

12 (Drie Gedichten /) Three Poems (/met hun vertalingen in het Engelsch door/) with their translations into 

English by Sir Herbert Grierson. (Kerstmis/) Christmas 1938. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen; op 

Barcham Green; [Letter: Lutetia en typografische verzorging: J. van Krimpen]; lichtblauw, met zilveren 

sterretjes versierd papieren omslag met zilveren etiket, waarop: kader en belettering in zwart met flap-

pen om extra velletje. 

  

 In rood en zwart. 

 

A [Ex Bibliotheca F. Mijnssen]; met ‘Gelukkig Nieuwjaar | P.C.B.’ in [het] handschrift [van Boutens].

    € 165,-  

 

B Omslag wat smoezelig en wat gekreukt.     € 30,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 Gedichten gekozen uit zijn lyrische Werk van 1894 – 1929 (door, en met Inleiding van J.W.F. Weru-

meus Buning). Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen MDCCCCXXX (1930); 1ste druk [van deze bloemle-

zing]; oplage 160 Exx.,Luxe Ex. op Japansch papier (supernacré) (25 Exx.); [Letter: Romanée en typo-

grafische verzorging: J. van Krimpen]; Druk: Joh. Enschedé en Zonen;  

 De volgende Luxe Exx. zijn in voorraad, waarbij zowel die in oranje als die in donkerblauw marokijn 

m.i. uitgeversbanden genoemd kunnen worden: 

 

A Oranje geitenleder, rug met ribben, titel en jaartal in goud, platten, kanten en inslagen met vergulde fi-

leten (L. Malcorps); kop verguld; in cassette; [Ex Bibliotheca M.B.B. Nijkerk]; Band vooral aan de onder-

kant iets geschaafd; met prospectus en bestelkaart.      € 1500,- 

 

B Donkerblauw geitenleder met uitgeversmerk (voorplat), belettering (rug) in goud [J. Brandt en 

Zoon?], kop verguld; Ex Libris Jan van der Marck; in luxueuze linnen overslag doos.  € 1650,- 

 

C Gebonden in groenig blauw geitenleder, rug met belettering en jaartal in goud (Studio Ars Libri); kop 

verguld [Ex Bibliotheca Johan B.W. Polak].     € 1250,- 

  

In rood en zwart. Hierin werden werden opgenomen 5 niet eerder gepubliceerde gedichten! 

  

Stols vermeldt in zijn eerste aanvulling op zijn bibliografie, dat er luxe Exx. gebonden waren door Louis Mal-

corps, maar ook door J. Brandt en Zoon. Hiernaast zijn ook Exx. op Japansch in de blauwe buckram band van de 

oplage op Hollandsch bekend, de prospectus vermeldt deze band als enige uitvoering voor de Exx. op beide pa-

piersoorten. 

 

 

 

14 Gegeven Keur, Een Bloemlezing uit de Verzen van P.C. Boutens (door, en met Inleiding van Boutens). 

Den Haag, N.V. Uitgevers-Maatschappij “Oceanus” MCMXLII (1942); 1ste druk; [Luxe Ex.] op ge-

schept Hollandsch van Van Gelder Zonen [6 Exx.]; perkament met decoratie en belettering [beide ge-

lijk aan Exx. op gewoon papier] in goud; kop verguld; wat roestvlekken.   verkocht 

 

 

 

15 Goethe’s Iphigeneia in Tauris in Nederlandsche Verzen overgezet door P.C. BOUTENS. [’s-

Gravenhage, P.C. Boutens] (1911); [2de druk van deze vertaling]; oplage 50 Exx; op geschept papier 

van Pannekoek; [Letter: Caslon]; Druk: Ed. Verbeke; gebroken wit gevouwen papieren omslag met en-

kel en dubbel kader en belettering in rood en zwart; met  2 koordjes;  

A    Omslag: rug (als altijd) en aan de bovenrand licht verbruind, zeer klein inktvlekje op voorplat, maar ver-

der goed en gaaf Ex. met ‘F. Mijnssen Maart 1932 en September 1942’ op eerste (blanco) vel.   

       € 125,- 

B  Ex. met naamstempel J.W. van Kampen; omslag rug en langs de randen verbruind, voorblad wat inge-

scheurd, wat roestvlekken.      € 95,- 

   

Titel in rood en zwart. 

De eerste druk van deze vertaling verscheen in 1908 bij de Wereldbibliotheek.  

De Goethe vertalingen door Boutens zijn niet opgenomen in diens Verzamelde Werken, 7 delen. 

 



 

 

 

16 Homeros’- Odyssee, in Nederlandsche Hexameters overgebracht door P.C. BOUTENS. Haarlem, De 

Erven Bohn/Joh. Enschedé en Zonen 1937; 1ste druk [van deze vertaling]; Luxe Ex. op Hollandsch pa-

pier (50 Exx.), Ex. No. 6; [Letter: Lutetia en open kapitalen en typografische verzorging: J. van Krim-

pen]; Druk: Joh. Enschedé en Zonen; zwart geitenleer, belettering (rug) in goud; kop verguld; rug sterk 

verkleurd en ook aan de hoeken wat beschadigd.     € 195,- 

  

 Bandontwerp is gelijk aan de band van de Exx. op ‘gewoon’ papier (blauw buckram). 

 

 

 

17 Homeros: Het 1ste Boek van Homeros’ Ilias, Vertaald door P.C. BOUTENS. ‘Helikon, Maandschrift voor 

Poëzie’, 9de Jaargang: No. 6, Maastricht, Boosten & Stols 1939; [1ste publicatie van deze vertaling]; 

[Luxe Ex.] op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen; [Oplage luxe Exx. van Helikon is onbekend]; 

blauw papieren omslag met belettering in zwart; onopengesneden; omslag verschoten.  € 40,- 

  

 

 

18 Homeros: Het 1ste Boek van Homeros’ Ilias, Vertaald door P.C. BOUTENS. [’s-Gravenhage, P.C. 

Boutens 1939]; 1ste druk [van deze vertaling]; [oplage 20 Exx.]; op Hollandsch papier van Van Gelder 

Zonen; creme gehamerd papieren omslag met belettering in zwart;  

 

A Op p.1: ‘P.C. Boutens’ in diens handschrift.     € 150,- 

 

B Ongewaarmerkt Ex.; omslag aan de bovenrand verbruind.     €   60,- 

  

Gedrukt van het zetsel van Helikon, Jrg. 9: No. 6, opnieuw gepagineerd en van een nieuw omslag voorzien. 

 

 

 

19 Homeros – Het XIde Boek van Homerus’ Odyssee, Vertaald door P.C. BOUTENS. [’s-Gravenhage, 

P.C. Boutens 1935]; 1ste druk [van deze vertaling]; oplage 20 Exx; op Hollandsch papier van Van Gel-

der Zonen: Ossekop; creme gehamerd papieren omslag met belettering in zwart;  

 

A Ex. van de oplage gewaarmerkt [door Boutens] in handschrift: ’20 exx. op Holl. Papier | No. 15’ 

[sic]; omslag langs de randen wat verbruind.    € 150,- 

 

B Ex. van de oplage gewaarmerkt [door Boutens] in handschrift: ’20 exx. op Holl. Papier | No. 15’ 

[sic]; uitermate fraai Ex.    € 225,- 

  

Gedrukt van het zetsel van Helikon Jrg. 5: No. 5, opnieuw gepagineerd en van titelpagina, voortitel en nieuw om-

slag voorzien. 

 

 



 

 

20 Homeros : Uit de Vertaling van Homeros’ Odyssee IV: 183 – 186 en 219 – 289 door P.C. Boutens. [’s 

Gravenhage, P.C. Boutens 1933]; 1ste druk [van deze vertaling]; [oplage] 10 Exx; op Hollandsch pa-

pier; plano; getint papier, bedrukt in zwart; met: ’10 afdrukken op H[ollandsch]. p[apier]. | uit “De 

Kunst in Nood”| P.C. B.’ [in het handschrift van Boutens]. Overdruk uit ‘Kunst in Nood’ deel III [, 

1933].     € 650,- 

   

In tegenstelling tot de opgave in de, overigens door mij hogelijk gewaardeerde bibliografie op kaarten, uitgege-

ven door de Documentatiedienst van het Letterkundig Museum, die de uitgevers van Kunst in Nood als uitgever 

noemt, ben ik van mening dat dit soort overdrukken uitsluitend op verzoek van Boutens tot stand kwamen en dat 

hij dus als uitgever vermeld moet worden. 

 

 

 

21 Honderd Hollandsche Kwatrijnen. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen 1932; 1ste druk; [Letter: Roma-

née en typografische verzorging: J. van Krimpen]; Druk: Joh. Enschedé en Zonen. 

 

A Ex. op ‘gewoon’ papier; diep donkerblauw linnen met uitgeversmerk (voorplat) en belettering (rug) 

in goud, lichtgrijs papieren stofomslag met uitgeversmerk (voorplat) en belettering (voorplat en rug!) in 

zwart; kop verguld; met opdracht van de dichter aan zijn huisknecht en levensgezel: ‘Aan mijn vriend | 

Corn. Van Duyvenbode | 18 Nov. 1932 | P.C. Boutens’; naam Van Duyvenbode [zoals altijd] weggera-

deerd, maar nog duidelijk leesbaar.     € 225,- 

 

B Luxe Ex. op Japansch papier (supernacré) (30 Exx.); naturel geitenleder (niger), uitgeversmerk 

(voorplat) en belettering (rug) in goud; kop verguld; rug sterk verbruind (als vrijwel altijd), platten hier 

en daar verdonkerd (donker geworden).          € 275,-                        

 

C Luxe Ex. op Japansch papier (supernacré) (30 Exx.); naturel geitenleder (niger), uitgeversmerk 

(voorplat) en belettering (rug) in goud; kop verguld; rug (wat minder) verbruind (dan gewoonlijk), plat-

ten opvallend ‘ongerept’.     € 450,- 

  

Hiernaast komen luxe Exx in het papieren omslag voor. 

 

 

 

22 In den Keerkring, Zeven Gedichten.(“Kunera Pers” [5] voor de “Nederlandsche Vereeniging voor 

Druk- en Boekkunst” 3de uitgave, ’s-Gravenhage [/Amsterdam]) 1941 (1942); 1ste druk; oplage 210 

Exx; op Japansch papier; [Letter: Disteltype en drukkersmerk: Lucien PISSARRO; Initialen, typografi-

sche verzorging en] Druk: J.F. van ROYEN [op eigen pers]; halfperkament: perkamenten rug, met 

blauw papier overtrokken kartonnen platten, belettering (rug) in goud [H. de Koningh]; roestvlekken 

(zoals altijd); 

A Ex. Nr. XXI (van 35 Exx. voor den drukker); [Ex Bibliotheca F. Mijnssen].  € 200,- 

B Ex. Nr. 9? (tweede cijfer weggeradeerd) (van 175 Exx.);voorplat iets verschoten; iets los. € 145,- 

   

In rood, blauw en zwart. Opgenomen, waarbij de Motto’s vervielen en van 1 gedicht de datum, in: ‘Tusschenspe-

len’ 1942 en vlgg. 



 

 

 

 

23 Kerstlied. (Den Haag, L.J.C.Boucher Kerstmis 1940); oplage 299 Exx; op Barcham Green; dubbelge-

vouwen vel als omslag, belettering in kader in zwart; met koordje;[Ex Bibliotheca F. Mijnssen]. 

     € 25,- 

Uit ‘Zomerwolken’.  

 

 

 

4 Labé, Louise – De Sonnetten van Lovise Labé naast den oorspronkelijken Tekst vertaald door  P.C. 

BOUTENS. ‘Trajectum ad Mosam’ (7), Maastricht, (A.A.M. Stols) 1924; 1ste druk [van deze verta-

ling]; oplage 215 Exx., Ex. op met de hand geschept papier van Van Gelder Zonen (214 Exx.); Portret 

van Lovise Labé [: Charles Eyck naar een gravure van Woeiriot]; [Letter: Erasmus Mediaeval; Titel en 

initialen: Alph. A.J. Stols]; Typografische verzorging: A.A.M Stols; lichtgrijs papieren omslag met se-

riemerk [: J. van Krimpen] in rood en belettering in zwart, gevouwen rond stijfje. 

 

A Rug langs voorblad (dat nog wel vast zit) doorgescheurd, omslag aan bovenrand verbruind; Ex. ge-

drukt voor den auteur: No. D, met opdracht van Boutens aan Frans Mijnssen: ‘Voor Frans Mijnssen | 

van zijn vriend | P.C. Boutens | 28 Febr. 1924’.    € 325,- 

 

B Ligt los, rug ontbreekt gedeeltelijk.     € 115,- 

   

Van vrijwel alle mij bekende Exx. liggen voor- en achterblad omslag los, waardoor de rug ook meestal 

ontbreekt. De oorzaak hiervan is m.i. te vinden, dat het stijfje waaromheen het omslagpapier van voor- en 

achterblad gevouwen zit – van te stevig karton is. De dikte van het boekje speelt hierin ook een rol, deze 

verhoogt de druk op de platten. De in hetzelfde jaar verschenen Sonnets van Labé, in dezelfde serie heeft 

dezelfde fout – omdat het boekje dunner is – zal men daarvan eerder een gaaf Ex. aantreffen. 

  

In blauw, rood en zwart.  

 

 Van Dijk 22. 

 

 

 

25 Labé, Louise – De Sonnetten van Louise Labé naast den oorspronkelijken Tekst vertaald door P.C. 

BOUTENS, met een Aanteekening over het Leven der Dichteres. Bussum, C.A.J. van Dishoeck 

MCMXXVI (1926); [2de vermeerderde druk]; op Hollandsch papier van Pannekoek; gebroken wit pa-

pieren omslag met dubbel kader, 3 blokjes en belettering in rood, gevouwen rond stijfje;  

 

A Ruggetje verbruind; met opdracht van de vertaler aan Frans Mijnssen: ‘Aan Frans Mijnssen | van zijn 

vriend | P.C. Boutens | A’dam, 5 Oct. 1926’.    € 175,- 

 

 

 

B Ruggetje aan bovenste kapitaal wat ingescheurd; met opdracht van de vertaler aan de Vlaamse schrij-



ver F.V. Toussaint van Boelaere: ‘Voor den fijnzinnigen kunstenaar | F.V. Toussaint van Boelaere | met 

vriendschap & waardering | P.C. Boutens | 26 Jan. 1935 | dH-‘.    € 195,- 

 

C [Luxe Ex.] op Japansch papier [6 Exx. niet als zodanig aangegeven !]; donkerrood linnen met dubbel 

kader, 3 blokjes en belettering in goud; zeer fraai Ex.     € 475,- 

  

Deze 2de druk is vermeerderd met de Aanteekening over het Leven van Louise Labé. 

 

 

 

26 Lente-Maan. Bussum, C.A.J. van Dishoeck MCMXVI (1916); 1ste druk; op Hollandsch papier van 

Pannekoek- de Fortuin; wit papieren omslag met uitgeversmerk en belettering in groen, gevouwen rond 

stijfje; met opdracht van de dichter aan schrijver/schilder Jac. van Looy: ‘Aan Jac. van Looy | met vr. 

gr. Van P.C.B. | dH. 10 Nov. 1916’.     € 195,- 

 

Voor de omslagen en banden van het door Van Dishoeck uitgegeven werk van Boutens, zie voor uitvoerige be-

schrijvingen onze catalogus 210, gewijd aan P.C. Boutens en J.H. Leopold, verschenen in 1984. 

 

 

 

27 Liederen van Isoude. Bussum, C.A.J. van Dishoeck MCMXXI (1921); 1ste druk; Luxe Ex. op Japansch 

papier (25 Exx.) met onder ’t colophon: ‘no. 22 | P.C. Boutens’ ; creme papieren omslag met dubbel kader 

en belettering in zwart, gevouwen rond stijfje; met koordje.     € 325,- 

  

Omslag wat opdruk betreft gelijk aan ingenaaide Exx. op gewoon papier. 

  

Voor de omslagen en banden van het door Van Dishoeck uitgegeven werk van Boutens, zie voor uitvoerige beschrij-

vingen onze catalogus 210, gewijd aan P.C. Boutens en J.H. Leopold, verschenen in 1984. 

 

 

 

28 Morgengedachten op den vijftigsten Geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau Koningin der 

Nederlanden. (Maastricht, Leiter-Nypels) [1930]; 1ste druk; Letter: Erasmus-Mediaeval; Typografische 

verzorging: Ch. Nypels; oblong; wit papieren omslag met belettering in oranje, blauw en zwart (gelijk 

aan titelpagina), met blanco flappen om stijfje. 

 Wat beschadigd en enigszins verfomfaaid Ex; met opdracht van de dichter aan Frans Mijnssen: ‘Aan 

mijn Vriend | F. Mijnssen | Sept. 1930 | P.C. Boutens’.     € 250,- 

  

 Bijgevoegd: adreszijde pakje, eigenhandig door Boutens geadresseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

29 Nieuw Zeeuwsch Geuzenlied, naar Aanleiding van het zoogenaamde Nederlandsch-Belgisch Verdrag. 



[Utrecht, Nationale Commissie tot Wijziging van het Verdrag met België 1927]; 1ste druk; plano;  

 

A Ex. op gewoon papier: wit papier bedrukt in zwart en met het wapen van Zeeland; [Ex Bibliotheca F. 

Mijnssen].    € 35,-  

 

B Luxe Ex. op Hollandsch papier (25 Exx.); papier bedrukt in zwart en met het wapen van Zeeland; 

met: ’25 exx. op Hollandsch | No. 16 P.C.B.’ [in het handschrift van Boutens].  € 300,- 

 

C Luxe Ex. op Hollandsch papier (25 Exx.) ; papier bedrukt in zwart en met het wapen van Zeeland; 

Ex. No. 1 met: ‘Aan C. van Duijvenbode | 24 Maart 1927. | P.C.B.’    € 450,- 

   

Stols. Bibliographie 1ste aanvulling: ‘Overgedrukt uit de Januari-aflevering van ‘de Gids’ als strooibiljet’. 

 

 

 

30 Omar Khayyam – Rubaiyat, Honderd Kwatrijnen van Omar Khayyam, Vertaald door  P.C. BOU-

TENS. Bussum, C.A.J. van Dishoeck 1913; 1ste druk [van deze vertaling]; op geschept Hollandsch pa-

pier van Pannekoek-de Fortuin; [Band (&= omslag)ontwerp: C.A. LION CACHET];  

 

A Okergeel gespoten leder met decoratie en belettering in diepdruk in goud; op de kneep (zoals vrijwel 

altijd) beschadigd (van glanslaag ontdaan).    € 150,- 

 

B Luxe Ex. op Japansch papier (30 Exx.); Ex. No. 8, gesigneerd door P.C. Boutens; [Band (&= om-

slag)ontwerp: C.A. LION CACHET];  okergeel gespoten leder met decoratie en belettering in diepdruk 

in goud [gelijk aan de Exx. op Pannekoek-de Fortuin]; op de kneep (zoals vrijwel altijd) beschadigd (= 

van glanslaag ontdaan); Naamstempel in blinddruk: E. Smit, Veere; Ex Bibliotheca Jeanne Smit-Snoek.

    € 400,- 

 

 

 

31 Oud-Perzische Kwatrijnen [Vertaald] door P.C. BOUTENS.’s-Gravenhage [, A.A.M. Stols] 1926; 1ste 

druk [van deze bewerking]; oplage 125 [+ enkele ?] Exx; Portret van Boutens: Houtsnede: J. Franken 

Pzn; Letter: Garamond; Druk: Boosten & Stols; [Typografische] verzorging: A.A.M. Stols; grijs papie-

ren omslag met belettering in zwart, met blanco flappen om stijfje;  

 

A Ex. op wit (= licht getint) Hollandsch papier van Pannekoek- de Fortuin (65 Exx.); (23,5 x 15,2 cm).             

    € 75,- 

 

B Ex. op getint [m.i. witter dan Exx. op wit] Hollandsch papier van Pannekoek (15 Exx.); ONAFGE-

SNEDEN (27,8 x 18,5 cm); omslag aan de bovenkant wat verbruind.    € 225,- 

 

Van Dijk 65.  

 

Eén kwatrijn is een oorspronkelijk gedicht door Boutens. 

 

 



 

32 Oudere Verzen. [’s-Gravenhage, in Eigen Beheer 1936]; 1ste druk; oplage 20 Exx; op Ossekop van Van 

Gelder Zonen; gehamerd creme papieren omslag met belettering in zwart. 

 

A Ex. van de oplage gewaarmerkt door en met opdracht van Boutens: ’20 exx. op van Gelder en Z. | No. 

18 | B. | voor Frans Mijnssen | ter herinnering aan 28 Febr. 1936 | P.C. Boutens’.  € 250,- 

 

B Ex. van de oplage gewaarmerkt door en met opdracht van Boutens: ’20 Exx. op v. Gelder en Z. | No. 

19 | B. | Voor Frans Chr. Mijnssen | ter herinnering aan 22 Febr. | 1936 | P.C. Boutens’. € 250,- 

  

Gedrukt van het zetsel, echter gecorrigeerd, van Helikon Jrg 5: Nr. 6, tevens opnieuw gepagineerd en van titelpa-

gina, voortitel en nieuw omslag voorzien.  

 

Later opgenomen in: Tusschenspelen, 1942 en vlgg. 

 

Er bestaan ook Exx. buiten de oplage, die niet door Boutens gewaarmerkt zijn. 

 

 

 

33 Platoons Drinkgelag (Vertaald door P.C. BOUTENS). [Voorschoten, P.C. Boutens] (1901); 1ste druk 

[van deze vertaling]; oplage 40 Exx; op geschept Hollandsch papier van Van Gelder Zonen; Druk: Fa. 

Kooyker; folio; beige papieren omslag met belettering in zwart; rug en aan randen wat verbruind, ran-

den (als vrijwel altijd) wat gerafeld; hapjes uit voorblad.      € 525,- 

 

Eerste uitgave in Eigen Beheer door P.C. Boutens, nog 12 andere zullen volgen, als men de overdrukken, zoals 

uit Helikon, niet meerekent. Alle – mits in het oorspronkelijke papieren omslag – zijn hier in deze catalogus af-

gebeeld. De 12de - Naenia – bestaat alleen in perkament gebonden. 

 

 

 

33 a Platoons Phaidoon. (Vertaald door P.C. BOUTENS). [’s-Gravenhage, P.C. Boutens] (1905); 1ste druk 

[van deze vertaling]; oplage 50 Exx; op geschept Hollandsch papier van Van Gelder Zonen; Druk: Fa. 

J. Hoekstra & Co; folio. 

 

 Crème papieren omslag met belettering in zwart; rug verbruind en wat beschadigd; aan de randen wat gerafeld 

(als vrijwel altijd); onopengesneden.     € 325,- 

 

 

 

34 Platoons Phaidros. (Vertaald door P.C. BOUTENS). [’s-Gravenhage, P.C. Boutens] (1909); 1ste druk 

[van deze vertaling]; oplage 60 Exx; op geschept papier van Van Gelder Zonen; [Letter: Caslon]; Druk: 

St. Catherine Press Ltd. ‘(Ed. Verbeke & Co.)’; folio;  

 

A Halfperkament: brede perkamenten rug, platten met blauw linnen overtrokken; belettering (rug) in 

goud; schutbladen verbruind; grote vochtkring rechtsonder en langs het perkament op voorplat; [Ex Bi-

bliotheca F. Mijnssen].    € 350,- 

 



B Wit papieren omslag met dubbel kader en belettering in rood; met koordje; omslag aan de randen wat 

verkleurd; Naamstempel J.W. van Kampen.    € 195,- 

 

Men vindt dit boek meest ingenaaid in een wit papieren omslag met kader en belettering in rood. Deze halfper-

kamenten band komt ook om andere Boutens uitgaven die bij Verbeke gedrukt zijn voor. 

 

 

 

35 Praeludiën, Verspreide Gedichten. ’s-Gravenhage, Maison Blok 1902; 1ste druk; op Hollandsch papier 

van Van Gelder Zonen; [Letter van Fleischman]; Druk: Joh. Enschedé en Zonen; vignetten; grijs papie-

ren omslag met belettering (gelijk aan titelpagina) in zwart. Vanaf p. 28 niet opengesneden ; omslag 

vanuit de rug wat verbruind; [Ex Bibliotheca F. Mijnssen].     € 40,- 

 

 

 

36 Rossetti, Dante Gabriël – Vijf Gedichten van Dante Gabriël Rossetti, in het Nederlandsch overgebracht 

door P.C. BOUTENS. [’s-Gravenhage, P.C. Boutens] (1906); 1ste druk [van deze vertaling]; oplage 32 

Exx; op Japansch papier; [Letter: Caslon]; Druk: Eduard Verbeke; creme papieren omslag met kader in 

rood en belettering in rood en zwart, gevouwen rond stijfje; met koordje. 

 

A Naamstempel J. W. van Kampen; omslag: rug en randen wat verbruind door ‘Abklatsch’. € 495,- 

 

B Ex. met eigendomsplakkertje H[enri] D[irkx], een Ex. hem waardig!   € 625,- 

  

Titel in rood en zwart. 

  

Deze vertalingen werden met wat wijzigingen in tekst, spelling, interpunctie en volgorde opgenomen in Carmina 

1912 & vlgg. 

 

 

 

36a Sapfo - Oden en Fragmenten van Sapfo vertaald door P.C.BOUTENS waaraan toegevoegd zijn Ode 

aan Sapfo. (The Halcyon Press, Maastricht, A.A.M. Stols) MCMXXVIII (1928); 1ste druk; oplage 150 

Exx; op Hollandsch papier van Pannekoek; [Letter: Lutetia romein en cursief en typografische verzor-

ging: J. van Krimpen]; Druk: Joh. Enschedé en Zonen; seriemerk titel [: J. van Krimpen], in colophon: 

W.J.R[ozendaal]; lichtgrijs papieren omslag met wit titeletiket met belettering in rood en zwart, gevou-

wen rond stijfje; aan de randen wat verkleurd.     € 125,- 

Van Dijk 164. 

  

 Waarin opgenomen: 2 + 1 (+ Ode) gedichten uit Carmina 1912, met een heel enkele wijziging. 

 

 

 

 

 

 

37 Sonnetten. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon 1920; [2de druk]; 



 Luxe Ex. No. 2, gesigneerd, op geschept Hollandsch papier van Van Gelder Zonen (15 Exx.); fraai 

zwaar perkament met versiering [naar Walter Tiemann] en belettering in goud; kop verguld; uitermate 

fraai en fris Ex; [Ex Bibliotheca F. Mijnssen].     € 350,- 

  

Deze band – hiervoor in een fraaie en goede kwaliteit perkament uitgevoerd, is de band waarin de uitgever Van 

Kampen al zijn uitgaven van Boutens sinds 1907 (1ste druk Stemmen) liet verschijnen, op de 2de druk van Prae-

ludiën, 1911 na. Ook komen Exx. op gewoon papier in perkament gebonden voor, het perkament is dan van een 

beduidend mindere kwaliteit. 

  

2de druk van Verzamelde Sonnetten, verschenen in Eigen Beheer in 1907 in 60 Exx. met wat wijzigingen in 

spelling en interpunctie. Deze luxe Exx. komen ook mert een papieren omslag voor – de bedrukking is dan gelijk 

aan de Exx. op ‘gewoon’ papier. 

 

 

 

38 (Sophokles – Oidipous Tyrannos/ met parallel) Koning Oidipoes, De Grieksche Tekst werd herzien en 

in Nederlandsche Verzen overgebracht door P.C. BOUTENS. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen MD-

CCCCXXIX (1929); 1ste [gezamenlijke] druk; oplage 150 Exx; [Letters: Lutetia en Antigone en typo-

grafische verzorging: J. van Krimpen]; Druk: Joh. Enschedé en Zonen; 4to;  

 

A Luxe Ex. op Japansch papier (10 Exx.); groen [ballon] linnen met uitgeversmerk en rugbelettering in 

goud; kop verguld; rug en vanuit de rug wat verdonkerd; vanuit de snede hier en daar wat roestvlekken; 

[Ex Bibliotheca F. Mijnssen].     € 850,- 

  

Ballon linnen ontleend aan Bibliographie 1ste Aanvulling van Stols. 

 

B Luxe Ex. op Japansch papier (10 Exx.); donkerrood geitenleder, rug met 5 ribben, 2 blinde fileten 

langs ribben en de 4 randen, kanten met versiering, inslagen met 3 fileten, rugbelettering, deze laatsten 

alle in goud, schutbladen van marmerpapier (kleuren: geligbeige, roodbruinen, groenig naar zwart) (L. 

Malcorps); kop verguld; ribben en hoeken wat geschaafd, schutbladen (formaat!) wat gegolfd. 

    € 1500,- 

 

C Luxe Ex. op Japansch papier (10 Exx.); rood geitenleder, rug met 5 ribben, 2 blinde fileten langs rib-

ben en de 4 randen, kanten met versiering, inslagen met 3 fileten, deze laatsten alle in goud; schutbla-

den van marmerpapier (kleuren: geligbeige, roodbruinen, groenig naar zwart) [identiek aan Ex. B] (L. 

Malcorps); kop verguld; schutbladen (formaat!) iets gegolfd; [Ex Bibliotheca Frans Mijnssen]; met 

prospectus en krantenknipsel (Boutens, planten begietend); in cassette met hetzelfde marmerpapier 

overtrokken; enkele roestvlekken op de snede; rug iets verdonkerd.     € 1850,- 

 

Prospectus : Alle Exx. gebonden in ballon linnen – prijs Exx. op Hollandsch papier (140 Exx.) ƒ 

30,- prijs Exx. op Japansch papier ƒ 50,-. Niettegenstaande deze mededeling zijn er toch Exx. op Japansch papier 

in geitenleder gebonden door Louis Malcorps bekend! duidelijk uitgeversbanden –  

zie B & C. 

 

 

 

39 Spel van Platoons Leven, op te voeren door Leden van het Delftsch Studentencorps op Woensdag 1 en 



Vrijdag 3 Juli, ter Gelegenheid van het XIIe Lustrum van het D.S.C., met Medewerking van de Heeren 

Hen[d]ricus [Jansen], F.E.A. Koeberg en Willem Royaards. Delft, J. Waltman Jr. 1908; 1ste druk;  

 [Luxe Ex.] op Japansch papier [10 Exx.]; creme papieren omslag met sierrand en belettering in bruin; 

met koordje; aan rug en randen iets verbruind, helft koordje ontbreekt; met opdracht van de auteur aan 

Frans Mijnssen: ‘aan F. Mijnssen | vriendschappelijk van | P.C. Boutens’.    € 750,- 

  

In rood en zwart. 

 

Luxe Ex. niet als zodanig kenbaar, gegevens ontleend aan bibliografie Documentatiedienst van het 

Letterkundig Museum en Stols. Ook het omslag is van een steviger kwaliteit dan het omslag van de Exx. op ‘ge-

woon’ papier. 

 

 De verbindende prozateksten zijn niet van Boutens. 

 

 

 

40 Stemmen. Amsterdam, P.N. Van Kampen & Zoon [1911]; [2de druk, vermomd als eerste]; Luxe Ex., 

Nr. 8, gesigneerd, op Hollandsch papier (8 Exx.); fraai zwaar perkament met decoratie [naar Walter 

Tiemann] en belettering in goud; kop verguld; uitermate fris en fraai exemplaar.   € 1250,- 

   

Tweede druk vermomd als eerste druk – geen vermelding van tweede – zie het artikel van Paul van Capelleveen 

in Jaarboek 9: 2000 van het Letterkundig Museum. Kennelijk heeft Boutens uit mogelijk ongenoegen dat van de 

eerste druk van Stemmen in 1907 geen luxe exemplaren vervaardigd werden, dit alsnog willen laten herstellen, 

toen de tweede druk ter perse ging en deze gelegenheid aangegrepen om alsnog van dat zetsel de luxe exempla-

ren te laten drukken, waarbij de vermelding tweede druk van de titelpagina werd weggelaten. 

 

 Zowel in de bibliografie van Stols, 2 dln., 1926 en later die uitgegeven door de Documentatiedienst van het Let-

terkundig Museum  1977, staan deze Exx. opgenomen bij de vermelding van de eerste druk – zo ook bij het Ex. 

in onze catalogus 210 Boutens en Leopold. Toen viel me echter wel al op dat de opdracht aan zijn maecenas Me-

vr. Smit-Snoek, wel wat erg laat, n.l. uit 1911 was. Het is met groot plezier dat ik nu een exemplaar met de juiste 

drukvermelding: tweede vermomd als eerste druk, kan opnemen. 

 

 

 

41 [als] Andries de Hoghe – Strofen uit de Nalatenschap van Andries de Hoghe, uitgegeven en ingeleid 

door P.C. BOUTENS. Bussum, Van Dishoeck 1919; 1ste druk; Luxe Exx. op Japansch papier, gesig-

neerd door Boutens (30 Exx.); creme papieren omslag met dubbel kader en belettering in donkergroen, 

gevouwen rond stijfje; met 2 koordjes; 

 

A Luxe Ex. No. 22,  creme papieren omslag met dubbel kader en belettering in donkergroen; met 

koordje; met de correctie op p. 70 door Boutens; zeer fris Ex., onopengesneden, in doosje geadresseerd 

door [P.C. Boutens als] afz: 49 Laan Copes | van Cattenburg. | dH. Aan: WelEdgeb. Heer Frans Mijns-

sen | 48 Joh. Verhulststraat | Amsterdam gemerkt Drukwerk = met postzegel zo verstuurd.  

    € 475,- 

 

B Luxe Ex. No. 2; met correctie op p. 70: de t van ‘dat’ doorgestreept en in de marge vervangen door n 

in potlood; zeer blank en gaaf Ex., met plakkertje: H[enri] D[irkx].    € 375,- 

 



C Luxe Ex. No 11: omslag wat verbruind, ruggetje iets beschadigd.     € 250,- 

 

Omslag gelijk aan omslag van Exx. op ‘gewoon’ papier. 

 

D Ex. op ‘gewoon’ = gevergeerd papier; groen linnen met dubbel kader, 3 blokjes en belettering in goud; 

rug verschoten; met opdracht van Boutens aan schrijver/tijdschrift-redacteur Herman Robbers: ‘Voor Her-

man Robbers | vriendschappelijk van | P.C. Boutens | Sept. 1920’.     € 225,- 

 

Voor de omslagen en banden van het door Van Dishoeck uitgegeven werk van Boutens, zie voor uitvoerige be-

schrijvingen onze catalogus 210, gewijd aan P.C. Boutens en J.H. Leopold, verschenen in 1984. 

 

 

 

42 [als] Andries de Hoghe – Strofen en andere Verzen uit de Nalatenschap van Andries de Hoghe. Uit-

gegeven en ingeleid door P.C. Boutens. De Halcyon Pers, Maastricht, A.A.M. Stols MCMXXXII 

(1932); [2de vermeerderde druk]; oplage 202 Exx; Letter: Romanée; Initialen: Alph. Stols; [Typografi-

sche verzorging en] Druk: A.A.M.Stols; 

 

A ongenummerd Ex. op Hollandsch papier (van Pannekoek) (185 Exx.); blauw papieren omslag met 

wit titeletiket waarop kader in rood en belettering in rood en zwart, gevouwen rond stijfje. € 50,- 

 

B Luxe Ex. op Japansch papier (17 Exx.), Ex. No. B; donkerrood geitenleder, rug met ribben, blinde fi-

leten en belettering in goud; platten met blinde fileten langs 3 randen, inslagen met blinde hoekversie-

ring en fileten, schutbladen van marmerpapier (kleuren: geligbeige, roodbruinen met iets groenig naar 

zwart) (Louis Malcorps); kop verguld; ribben iets geschaafd; rug wat beschadigd; in cassette van het-

zelfde marmerpapier; [Ex Bibliotheca F. Mijnssen].     € 650,- 

 

 Van Dijk 279.  2de, met 11 gedichten (= Andere Verzen) vermeerderde druk. In rood en zwart; vierde Neder-

landse uitgave van de Halcyon Pers. 

 

Van deze uitgave bestaan opvallend veel ongenummerde Exx. 

  

De gedichten gepubliceerd onder de naam Andries de Hoghe werden niet opgenomen in Verzamelde Werken, 7 

delen, echter wel in Verzamelde Lyriek, 2 delen. 

 

 

 

43 Tusschenspelen. Den Haag, L.J.C. Boucher 1942: 1ste druk; Luxe Ex. op Hollandsch papier van Panne-

koek (25 Exx.); lichtgrijs papieren omslag met uitgeversmerk en titel in bruin en (overige) belettering in 

zwart, blanco flappen;  

 

A Rug iets verkleurd.     € 275,- 

 

B Rug aan de bovenkant wat ingescheurd, omslag verder wat onfris; met onder ’t colophon: ’10 exx. 

voor den schrijver, Nr. 2 | PCB.’; met opdracht van de dichter aan Frans Mijnssen: ‘voor zijn vriend | 

Frans Mijnssen | met hartelijken groet | van P.C. Boutens | 13 Juli 1942’.    € 425,- 

  



Hierin werden opgenomen: Oudere Verzen 1936, waarbij 3 titels werden aangevuld, Emaüs 1938 en In den 

Keerkring 1941 (=1942) waarbij motto’s vervallen en van 1 gedicht de datum. 

   

Het omslag is op kleur uitgeversmerk en titel na – hier in bruin – gelijk aan stofomslag Exx. op gewoon papier, 

waar deze in blauw zijn. 

 

 

 

44 Vergeten Liedjes.[’s-Gravenhage, in Eigen Beheer] (1909); 1ste druk; oplage 60 Exx; op geschept pa-

pier van Pannekoek; [Letter: Caslon]; Druk: St. Catherine Press Ltd. ‘(Ed. Verbeke & Co.)’; gebroken 

wit gevouwen papieren omslag met kader en belettering in rood; met 2 koordjes;  

A Omslag: rug (als altijd) en aan de bovenrand licht verbruind, bovenhoek met klein knikje, maar ver-

der gaaf Ex; [Ex Bibliotheca F. Mijnssen].    € 350,- 

 

B Rug beschadigd, voorblad ligt gedeeltelijk los, verbruind en met wat vlekken; (echter) met opdracht 

van de dichter aan vriendin en maecenas Jeanne Smit-Snoek: ‘Aan Mevr. J. Smit Snoek | in w[arme]. 

herinnering | P.C. Boutens | Sept. 1910’.    € 650,- 

   

Tweede titel op afzonderlijk vel in rood: deze is echter niet getekend -  waardoor deze de eerste zo ge-

bruikte in Nederland zou zijn – maar gedrukt. Deze uitvoering heeft m.i. qua formaat en lay-out voor-

blad omslag als voorbeeld gediend voor latere uitgaven van de poëzie van Boutens door Van Dishoeck. 

 

 

 

45 Verzamelde Sonnetten, nu voor het eerst vereenigd uitgegeven. [’s-Gravenhage, in Eigen Beheer] 

(1907); 1ste druk; oplage 60 Exx; op Japansch papier; [Letter: Caslon]; Druk: Eduard Verbeke; creme 

papieren omslag met kader in rood en belettering in rood en zwart, gevouwen rond stijfje; met koordje. 

A OPENGESNEDEN Ex.     € 150,- 

 

B Naamstempel J.W. van Kampen op binnenzijde omslag, gedicht in hs. op schutblad, (’18 juli 1907’), 

inliggend menu in zelfde hs. Omslag: rug beschadigd, gedoubleerd, koordje ontbreekt, vooral aan de 

randen verbruind en iets groezelig; echter ONOPENGESNEDEN.    € 275,- 

  

In rood en zwart. 

 N.B. Dit boek is op Japansche wijze gedrukt en gebonden en dient dus niet opengesneden te worden. 

 

 

 

46 Verzen. Met een Voorreden van L. van Deyssel. Den Haag, Maison Blok MDCCCLXXXXVIII (1898); 

1ste druk; op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen; op achterzijde omslag: Druk van Mouton & 

Co.-Den Haag. 

 

A Creme papieren omslag met belettering, gelijk aan titelpagina, in bruin; Met: ‘Frans Mijnssen | 

Maart ‘98’; langs de randen wat verbruind.    € 45,- 

 

 

B Gebroken wit karton, belettering (schrijver en titel) in goud; kop verguld; band wat verdonkerd en 



gevlekt (vliegenpoepjes!), rug verbruind; Ex Libris A. Roland Holst [door R.N. Roland Holst] en met 

‘A. Roland Holst | Blaricum | N.H.’ in handschrift A. Roland Holst.     € 110,- 

 

 

 

47 Verzen. Met een Voorreden van L. van Deyssel. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon 1914; 2de druk; 

Luxe Ex. op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen (12 Exx.); fraai zwaar perkament met versiering 

[naar Walter Tiemann] en belettering in goud, kop verguld; 

 Ex. met het naamstempel in blinddruk van E. Smit, Veere; [Ex Bibliotheca Jeanne Smit-Snoek, vriendin 

en maecenas van Boutens]; rug en langs de randen wat verdonkerd; wat roestvlekken. € 375,-          

  

Van de 1ste druk verschenen bij Maison Blok in 1898 zijn geen luxe Exx. bekend.  

  

Deze band – hiervoor in een fraaie en goede kwaliteit perkament uitgevoerd, is de band waarin de uitgever Van 

Kampen al zijn uitgaven van Boutens sinds 1907 (1ste druk Stemmen) liet verschijnen, op de 2de druk van Prae-

ludiën, 1911 na. Ook komen Exx. op gewoon papier in perkament gebonden voor, het perkament is dan van een 

beduidend mindere kwaliteit. 

 

 

 

48 Verzen. Met een Voorreden van L. van Deyssel. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon 1918; 3de druk; 

linnen met versiering [naar Walter Tiemann] en belettering in goud; met opdracht aan Frans Mijnssen 

en diens vrouw Maggie: ‘Aan Frans en Maggie Mijnssen | als gering blijk van vriendschap | van P.C. 

Boutens | Amsterdam 16 Juni 1918’; bijzonder fraai en fris Ex., ontsierd door een vage vlek op het 

voorplat.     € 375,- 

  

 Het perkament is van de mindere kwaliteit dan dat van de luxe Exx. van de bundels van Boutens. 

  

De band heeft het ontwerp dat vanaf 1907, de eerste druk van Stemmen, alle uitgaven van Boutens verschenen 

bij Van Kampen sierde, met uitzondering van de 2de druk van Praeludiën, 1911. 

  

Van deze druk van Verzen zijn geen luxe Exx. bekend. 

 

 

 

49 XXV Verzen. Middelburg, F.P. Huy 1894; 1ste druk; oplage 100 Exx; Niet in den handel; op geschept 

papier van Van Gelder Zonen; 4to; lichtgrijs papieren omslag met belettering (gelijk aan titelpagina) in 

zwart; 

 

A Genummerd Ex., gebonden in groen geitenleder met fileten en belettering XXV Verzen in goud [om-

slag niet mee ingebonden].    € 375,- 

 

B Ongenummerd Ex; rug en aan de randen ietsje gerafeld.      € 275,- 

 

C Genummerd Ex; omslag: rug en randen met wat hiaten, inwendig goed.   € 195,- 

   

17 Gedichten werden later met enkele wijzigingen, waarbij van I: Aan Anthony M. tot Aan A.M. wordt, opge-



nomen in: Verzen, 1898; de 8 overige, ook niet in Verzamelde Werken, 7 delen opgenomen gedichten worden 

pas in 1968 in Verzamelde Lyriek, 2 dln. herdrukt. 

 

 

 

50 Wilde, Oscar – Een Florentijns Treurspel naar het Engelsch van Oscar Wilde (Vertaald door P.C. 

BOUTENS). [’s-Gravenhage, P.C. Boutens] (1909); 1ste druk [van deze vertaling]; oplage 50 Exx; op 

Hollandsch papier van Pannekoek; [Letter: Caslon]; Druk: the Saint Catherine Press Ltd. ‘(Eduard 

Verbeke & Co.)’; gebroken wit gevouwen papieren omslag met kaders en belettering in rood en zwart; 

met koordje; Ex Libris doorgedrukt naar voorblad omslag; rug en randen als altijd iets verkleurd; 

voorblad omslag met watervlek.     € 350,- 

  

 Titel in rood en zwart 

   

 De Wilde vertalingen van Boutens zijn niet opgenomen in Verzamelde Werken, 7 delen. 

 

 

 

51 Wilde, Oscar – Salome, naar het Fransch van Oscar Wilde (Vertaald door P.C. BOUTENS).[’s-

Gravenhage, P.C. Boutens] (1911); 1ste [afzonderlijke] druk [van deze vertaling]; oplage 50 Exx; op 

Hollandsch papier van Pannekoek; [Letter: Caslon]; Druk: St. Catherine Press Ltd. ‘(Ed. Verbeke & 

Co.)’; gebroken wit gevouwen papieren omslag met kader en belettering in rood en zwart; met koordje; 

rug (als altijd) en aan de randen licht verbruind – maar verder goed en gaaf Ex; onopengesneden; [Ex 

Bibliotheca F. Mijnssen].      € 450,- 

  

Titel in rood en zwart. 

 Eerder verscheen deze vertaling door Boutens van Salome samen met diens vertaling van Wilde’s Een Floren-

tijnsch Treurspel, in 1910 bij de Wereldbibliotheek. De Wilde vertalingen zijn niet opgenomen in Verzamelde 

Werken, 7 delen. 

 

 

 

52 Zomerwolken. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon 1922; 1ste druk; 

 Luxe Exx., gesigneerd op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen (25 Exx.); fraai zwaar perkament 

met versiering [naar Walter Tiemann] en belettering in goud; kop verguld; 

 

A Luxe  Ex. No. 9; uitermate blank en fris Ex; [Ex Bibliotheca F. Mijnssen].  € 450,- 

 

B Luxe Ex. No. 25; met naamstempel in blinddruk E. Smit, Veere. Ex Bibliotheca Jeanne Smit-Snoek, 

vriendin en Maecenas van Boutens; wat roestvlekken. € 400,-  

 

Als frontispice werd een reproductie van een portret van Boutens door W.A. van Konijnenburg gebruikt.  

  

Deze band – hiervoor in een fraaie en goede kwaliteit perkament uitgevoerd, is de band waarin de uitgever Van 

Kampen al zijn uitgaven van Boutens sinds 1907 (1ste druk Stemmen) liet verschijnen, op de 2de druk van Prae-

ludiën, 1911 na. Ook komen Exx. op gewoon papier in perkament gebonden voor, het perkament is dan van een 

beduidend mindere kwaliteit. 

 



53 Collectie vertalingen uit het Grieks 

uitgegeven door W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij, Rotterdam, 

uit het bezit van Frans Mijnssen – op één na – alle met opdracht 

 

 

 

Aischylos: Het Treurspel van Agamemnoon, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche Verzen 

overgebracht door P.C. BOUTENS. MCMXV (1915); 2de [=4de] druk [van deze vertaling]; [oplage 

600 = L.M., Brusse 500 Exx.]; op geschept papier van V[an] G[elder] Z[onen]; [Letter: Hollandsche 

Mediaeval, typografische verzorging & band-(&=omslag) ontwerp: S.H. de Roos]; zwart buckram met 

decoratie en belettering in goud; licht oranje met uitgeversmonogram gedecoreerde schutbladen; rug 

ietsje verkleurd. 

  

 Brusse 16a; ook typografische verzorging S.H. de Roos daar niet, doch op een van hun folders wel vermeld, dit 

werd bevestigd door Dick Dooijes. 

   

In blauw en zwart.  

 

 

- : Doodenoffer, Treurspel, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche Verzen overgebracht 

door P.C. BOUTENS. MCMXIX (1919); 1ste druk [van deze vertaling]; [oplage 600 Exx.]; op ge-

schept papier van V[an] G[elder] Z[onen]; [Letter: Hollandsche Mediaeval, typografische verzorging 

&] band-[&=omslag] ontwerp: S.H. de Roos; zwart buckram met decoratie en belettering in goud, effen 

donkerbeige schutbladen; met opdracht van Boutens aan F. Mijnssen: ‘voor Frans Mijnssen | van zijn 

vriend | P.C. Boutens | 12 Dec. 1919’. 

 

Brusse 404: daar ook typografische verzorging S.H. de Roos. 

  

In paars en zwart. 

 

 

- : Eumeniden, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche Verzen overgebracht door P.C. 

BOUTENS. MCMXXII (1922); 1ste druk [van deze vertaling]; [oplage 600 Exx.]; op geschept papier 

van V[an] G[elder] Z[onen]; [Letter: Hollandsche Mediaeval, typografische verzorging &] band-

[&=omslag] ontwerp: S.H. de Roos; zwart buckram met decoratie en belettering in goud, licht oranje 

schutblad waarop groot uitgeversmonogram [ontwerp S.H. de Roos], met stofomslag waarop P.C. Bou-

tens | Klassieke Vertalingen; met opdracht aan F. Mijnssen: ‘aan mijn lieve Vriend | Frans Mijnssen | 

Kerstmis 1922 | P.C. Boutens’. 

  

 Brusse 459; typografische verzorging S.H. de Roos, niet vermeld in fondscatalogus Brusse, doch op een van hun 

folders wel vermeld, bevestigd door Dick Dooijes. 

  

In rood en zwart. 

 

 

 

 



- : Perzen, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche Verzen overgebracht door P.C. BOU-

TENS. MCMXXVIII (1928); 1ste druk [van deze vertaling]; oplage 600 Exx; Letter: Grotius, bandont-

werp [& (stof)omslagontwerp]: S.H. de Roos; zwart buckram met decoratie en belettering in goud; 

lichtgrijze schutbladen; met creme papieren stofomslag met belettering in zwart  en uitgeversmonogram 

in rood; met opdracht van de vertaler aan F. Mijnssen: ‘voor Frans Mijnssen | van zijn vriend | P.C. 

Boutens | d.H. 16 Nov. 1928’. 

 

 Brusse 617; volgens Dick Dooijes bestaat de mogelijkheid dat S.H. de Roos ook de typografie verzorgde. 

   

In rood en zwart. 

  

Van Perzen zijn door ons ook Exx. gesignaleerd in halflinnen band: wit linnen rug , kartonnen platten met blauw 

papier overtrokken., (de) decoratie en belettering echter in rood, schutbladen en stofomslag beide gelijk aan die 

van de in buckram gebonden Exx. 

 

 

- : Zeven tegen Thebai, Treurspel, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche Verzen overge-

bracht door P.C. BOUTENS. MCMXXVIII (1928); 1ste druk [van deze vertaling]; oplage 600 Exx; op 

gevergeerd papier; Letter: Erasmus Mediaeval en bandontwerp [& (stof)omslagontwerp]: S.H. de Roos; 

schutbladen gelijk aan papier; zwart buckram met decoratie en belettering in goud; met creme papieren 

stofomslag met zwarte belettering en uitgeversmonogram in rood; met opdracht van de vertaler aan F. 

Mijnssen: ‘aan Frans Mijnssen | met hartelijke gelukwens | van zijn vriend | P.C. Boutens | 28 Febr. 

1928’. 

 

 Brusse 618. 

  

In rood en zwart. 

 

 

- : Smeekelingen, Drama, naar Grieksch van Aischylos in Nederlandsche Verzen overgebracht door 

P.C. BOUTENS. MCMXXX(1930); 1ste druk [van deze vertaling]; oplage 600 Exx; op simili Japon; 

Letter: Grotius; bandontwerp [& (stof)omslagontwerp]: S.H. de Roos; blauwe schutbladen; zwart buck-

ram met decoratie en belettering in goud; met creme papieren stofomslag met belettering in zwart en 

uitgeversmonogram in blauw; met opdracht van de vertaler aan F. Mijnssen: ‘voor mijn vriend | Frans 

Mijnssen | met hrtl. gelukwensch | 28 Febr. 1930 | P.C. Boutens’. 

 Brusse 675; volgens Dick Dooijes bestaat de mogelijkheid dat S.H. de Roos ook de typografie verzorg-

de en dat ben ik met hem eens!  

  

In blauw en zwart. 

  

Ook deze vertaling komt in de onder Perzen vermelde halflinnen band voor. Ook bestaan Exx. in perkament met 

deze decoratie en belettering in goud. Volgens Brusse 675 zijn 10 Exx. in perkament en 1 Ex. in zwart marocco 

(marokijn) gebonden. Dat laatste zal ongetwijfeld het Ex. voor Boutens zelf zijn geweest. 

 

 

 

 



Plato: Platoons Phaidoon, uit het Grieksch overgebracht door P.C. BOUTENS. MCMXIX (1919) [1920]; 

[3de druk van deze vertaling]; [oplage 600 Exx.]; op geschept papier van V[an] G[elder] Z[onen]; [Let-

ter: Hollandsche Mediaeval, typografische verzorging &] band-[&=omslag] ontwerp: S.H. de Roos; 

zwart buckram met decoratie en belettering in goud; grijze schutbladen; met opdracht van de vertaler 

aan F. Mijnssen: ‘aan mijn vriend | Frans Mijnssen | 28 Febr. 1930 | P.C. Boutens’. 

  

 Brusse 419; ook typografische verzorging S.H. de Roos, bevestigd door Dick Dooijes. 

  

in groen en zwart. 

 

 

- : Platoons Phaidros, uit het Grieksch overgebracht door P.C. BOUTENS. MCMXXIII (1923); [2de 

druk van deze vertaling]; [oplage 600 Exx.]; op simili Japon; Letter: Erasmus Mediaeval [typografische 

verzorging] & band [&=omslag] ontwerp S.H. de Roos; zwart buckram met decoratie en belettering in 

goud; licht oranje schutbladen met groot uitgeversmonogram; met creme papieren stofomslag met be-

lettering: P.C. Boutens | Klassieke Vertalingen; met opdracht van de vertaler aan F. Mijnssen: ‘aan 

Frans Mijnssen | van zijn vriend | P.C. Boutens | 29 Nov. 1923’. 

  

Brusse 493; ook typografische verzorging S.H. de Roos, daar niet, op een van hun folders wel vermeld, bevestigd 

door Dick Dooijes. 

 

Eerste boek in de Erasmus Mediaeval. 

 

In rood en zwart. 

 

 

- : Platoons Drinkgelag, uit het Grieksch overgebracht door P.C. BOUTENS. MCMXXXI (1931); 

[2de druk van deze vertaling]; oplage 600 Exx; op simili Japon; Letter: Erasmus Mediaeval, bandont-

werp [& stofomslagontwerp] S.H. de Roos; in rood en zwart; zwart buckram met decoratie en belette-

ring in goud; grijze schutbladen; met creme papieren stofomslag met zwarte belettering en uitgevers-

monogram in rood; met opdracht van de vertaler aan F. Mijnssen: ‘Voor Frans Mijnssen | ter 

her[inne]ring aan | 28 Febr. 1931| van | P.C. Boutens’. 

 Brusse 731; m.i. is het zeer waarschijnlijk dat het stofomslag ook als omslag van de ingenaaide Exx. 

heeft gediend, ik heb echter geen Ex. in handen gekregen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 De collectie      € 2500,- 

 

 

Een complete set van alle vertalingen naar Aischylos en Plato bij de uitgever Brusse verschenen uit het 

bezit van Frans Mijnssen. Alle op één na ook met opdracht in een exemplaar van het eerste uur.  

In deze bandontwerpen met geometrische motieven – die van Aischylos alle met feitelijke geringe wij-

zigingen opgebouwd uit dezelfde elementen – Plato in de grondvorm een wat andere, maar verder op 

aanverwante wijze gebruikt – toont De Roos zich van zijn allerbeste zijde. Een indrukwekkend geheel – 

in uitstekende staat – enkele ruggen (zwart!) iets verschoten. 

 

Gezien de zorg die Mijnssen besteedde aan de boeken uit zijn bibliotheek, kan men gevoegelijk aanne-

men dat, indien er geen stofomslag aanwezig is, dat ook niet bestaat. Evenmin zal Mijnssen stofomsla-

gen als met opdruk Klassieke Vertalingen later hebben toegevoegd. Het omslag met de tekst P.C. Bou-

tens Klassieke Vertalingen is dus geen later [verschenen] omslag, zoals ik in mijn Boutens catalogus uit 

1984 veronderstelde, maar het oorspronkelijke dat er meteen bij (het eerste) verschijnen omheen heeft 

gezeten. Voor de hier bij Brusse verschenen Aischylos vertalingen van Agamemnoon, Doodenoffer en 

Eumeniden, alsmede van Plato Phaidoon en Phaidros is voor de ingenaaide Exx. (i.e. met papieren om-

slag) hetzelfde bandontwerp dat de gebonden exx. in buckram siert, gebruikt – ook in goud, doch nu op 

wit papier(en omslag) uitgevoerd. 

 

Eumenieden en Phaidros hebben beide het stofomslag met bedrukking Klassieke Vertalingen en hetzelf-

de geornamenteerde schutblad (met het grote monogram). Van de overige vertalingen, verschenen tussen 

1928 en 1931: Perzen, Zeven tegen Thebai en Smeekelingen van Aischylos en Drinkgelag van Plato, zijn 

de van elkaar verschillende stofomslagen met uitsluitend gedrukte tekst, geen ornamentatie, duidelijk 

ook ontworpen door De Roos – ook het omslag van de ingenaaide exemplaren. Deze gegevens ontleen ik 

aan onze eigen voorraad en onze catalogus 210, tezamen met gegevens ontleend aan Brusse, i.e. W.L. & 

J. Brusse Uitgeversmaatschappij 1903-1965 onder red. van Sjoerd van Faassen, Hans Oldewarris en 

Kees Thomassen. Rotterdam I10 1993, waarin beschrijvende lijst van het complete Fonds. 

       

 



        

Door Boutens bezorgd en uitgegeven 

(alle uitgaven) 

 

 

 

54 Douglas, Lord Alfred Poems. (‘seen through the Press by P.C. Boutens). [‘s-Gravenhage, P.C. Boutens] 

(1908); oplage 40 Exx; op Hollandsch papier van Pannekoek-de Fortuin; [Letter: Caslon]; Druk: St. Ca-

therine Press; gebroken wit papieren omslag met dubbel kader en belettering in rood; [later] gebonden 

in soepel perkament met belettering in goud; omslag mee ingebonden.   € 550,- 

  

Titel in rood. 

 

 

 

55 Prins, Arij De Heilige Tocht. (Bezorgd door P.C. Boutens’). [’s-Gravenhage, P.C. Boutens] (1912); 1ste 

druk; oplage 72 Exx; [Letter: Caslon]; Druk: Eduard Verbeke; 

 

A Ex. No. 1 op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen (60 Exx.); gebroken wit gevouwen, gehamerd 

papieren omslag met dubbel kader in rood en belettering in zwart; met opdracht van de schrijver aan 

Frans Mijnssen en diens vrouw: ‘Voor Frans en Maggie Mijnssen| van hun vriend | Ary Prins | Schie-

dam | 27 Juli 1912’; onopengesneden; voorblad verkleurd en vrijwel los (papier dikte!). € 750,- 

 

B Ex. op ‘gewoon’ papier (12 ongenummerde Exx.); geligbeige gevouwen papieren omslag met dubbel 

kader en belettering in rood en zwart; met opdracht van de schrijver aan mede-Tachtiger Albert Ver-

wey: ‘Aan Albert Verwey | van | Ary Prins | Schiedam | 27 Juli 1912’; flink wat roest; enkele Aanteke-

ningen (van Verwey) in de marge.    € 750,- 

 

C Ex. No. 2 op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen (60 Exx.); slap perkament met linten (uitein-

den ontbreken); rugtitel in goud; [Ex Bibliotheca Victor E. van Vriesland]. 

  

Titel in rood.     € 750,- 

 

 

 

56 Leopold, J.H. Verzen. (Bezorgd door P.C. Boutens [zonder toestemming van de dichter]). [’s-

Gravenhage, P.C. Boutens] (1912); 1ste druk; oplage 80 Exx; op gevergeerd papier; [Letter: Caslon]. 

 

A Geligbeige papieren omslag met dubbel kader en belettering in rood; gevouwen rond stijfje; met 2 

koordjes; [Ex Bibliotheca Frans Mijnssen].    € 875,- 

 

B Nieuw, later omslag: donker geligbeige papieren omslag, gevouwen rond stijfje; gecalligrafeerde be-

lettering in rood; omslag aan de rug beschadigd.    € 350,- 

  

Titel in rood. 

 



 

 

 

 

Met deze catalogus liggen nu er nu vier met boeken die van belang zijn voor de ontwikkeling 

van de Nederlandse Boekkunst voor U. 

 

Uiteraard probeer ik ook op dit pad door te gaan: van een meesterdrukker – beter gezegd, meestertypograaf 

Charles Nypels, van wie we alles in voorraad hebben - die zo vaak zijn boeken liet versieren met initialen en 

monogrammen van de Nederlandse Oervader: S.H. de Roos, van De Roos zelf: zijn Heuvelpers naar mijn 

eigen favoriet J. (Jan) van Krimpen – wiens geliëerd-zijn met de voortreffelijke drukkerij Joh. Enschedé en 

Zonen het vaak moeilijk maakt te zien hoever de rol van Van Krimpen in hun uitgaven ging omdat deze 

drukkerij ook nog over de meest voortreffelijke zetters beschikte – geschoold in de school van Van Krim-

pen. 

 

Naast al deze uitgaven op het gebied van de Nederlandse Boekkunst –hebben wij ook een aardige collectie 

Nieuwe Kunst boeken: dat zijn meestal boeken met Nieuwe Kunst banden, zie de Nieuwe Kunst, Toegepas-

te Grafiek: Documentatie door Ernst Braches 2006, ‘printed on demand’ bij Uitgeverij De Buitenkant in 

Amsterdam - bestaat de hoofdmoot van onze voorraad uit de Nederlandse literatuur – zo kan men Boutens 

dus ook bekijken – vanaf de Middeleeuwen (in tekstedities) tot aan, zeg de jaren ’60 van de vorige eeuw, 

waarbij wij ons toeleggen, niet alleen op de z.g. Highlights (die trouwens wisselen in de loop der jaren), 

maar juist op het hele verhaal – de kleintjes, de groten, de in, en uit de mode zijnde – en al zou ik een ander, 

nieuw mensenleven nodig hebben om dit alles in catalogus te brengen (daarbij kan ik niet ophouden te ko-

pen), ik zal toch proberen – oud of niet – dat met zo veel mogelijk toch te doen.  

 

Te verwachten zijn op een redelijk korte termijn: 

 

-  een catalogus Nederlandse literatuur Rond de Rederijkers in contemporaine uitgaven, met mogelijk 

wat studies. 

-  een catalogus Paul van Ostaijen en, en in zijn Tijd. 

-  het oeuvre van J.C. Bloem. 

-  Bijzondere Boeken van Arthur van Schendel, waaraan ik een studie hoop vast te knopen over de band-

varianten van diens boeken. 

-  Bijzondere Boeken van Herman Gorter – ook daarin zal veel aandacht besteed worden aan bandvarian-

ten  

 

 

Al zal het misschien onwaarschijnlijk klinken – toch voeg ik toe ’enzovoort’, want zo groot en zo veelzijdig 

en zo compleet wat een aantal schrijvers betreft, is onze voorraad, wat we vooral aan mijn broer Max te 

danken hebben. Wat ik doe, wordt ook in zijn geest gedaan – zoals de publicatie over de bandvarianten van 

Willem Elsschot: Willem Elsschot in Boek en Band, Een eerste Inventarisatie van Bandvarianten, met een 

Inleiding door Dirk De Geest, hoogleraar Nederlandse Letterkunde, Katholieke Universiteit Leuven, die bij 

ons te bestellen is voor € 12,50 (Nederland: ING 388 801) of € 16,- (België IBAN NL59INGB0000388801 

BIC INGBNL2A) 

 

 



Hiernaast wordt onze serie vlugschriften van goedkopere boeken, die per e-mail worden verstuurd, voortge-

zet. Tot dusver verschenen: 

 

Achterberg 

Boutens 

Cantré 

Drukkers in de Marge: A  

- D 

Elburg 

Faverey 

De Dichters van Gard Sivik: Pernath, Snoek, Gils. 

 

Binnenkort: 

Hanlo 

Illegale Uitgaven: Een keuze uit onze grote voorraad 

Frans de Jong. 

 

 

U kunt zich abonneren op de vlugschriften, en catalogi die Uw belangstelling hebben, bij ons 

aanvragen. 

 

 

 

Verschenen: 

 

 

De Halcyon Pers 

100 boeken 

 

 

 

en 

 

 

 

 

De Zilverdistel 

1910-1915 


