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Rondom TACHTIG 
 

    
 

afl. 1 

 Marcellus Emants II  
(vanaf 1892) 

Geachte relaties, beste klanten, lieve vrienden 
 
Op een mooie zomerdag als deze moet men toch kunnen tegen een Vlugschrift dat begint met 
Dood – en dat zelfs tweemaal. 
Vlugschriften moeten met het oog op hun vluchtigheid niet te groot of te lang zijn – vandaar dat 
we Emants (meer dan 88 boeken) in tweeën hebben geknipt, en zo kwam Dood aan het begin van 
het tweede deel te staan. 



 

Aan het eind vindt u nog een aanvulling op Godenschemering – het meest herdrukte werk van 
Emants tijdens zijn leven – en een exemplaar van de tweede druk van Lilith kwam er ook nog bij. 
Het conglomeraat Godenschemering/Lilith interesseert me in het bijzonder omdat er weer iets met 
verschillende bandjes was – en dat niet alleen, maar ook hetzelfde in diverse kleuren – iets heel 
lieflijks met een zilveren vogeltje erin/erop. In zoiets heb ik plezier – de uitgever is H. Pijttersen 
Tz. in Sneek – van wie ik ook een rijtje verschillende bandjes of hetzelfde bandje in andere 
kleuren van de eerste druk van Jacques Perk heb. 
Als het goed is trouwens hebben we niet alleen dat rijtje (een groene – vroeger ook gehad – mis ik 
nog) maar alle drukken door Max naarstig verzameld en bijeengezet – zinvol? Ja, voor de 
wetenschap, want die hoort zich bezig te houden met wat we nog niet of desnoods nog niet precies 
weten (vrij naar Vincent Icke – die alfa in bèta doet – zoals ik bèta in alfa, het komt in beide 
gevallen neer op kruisbestuiving) 
Als nu plotseling kleine en grote Perkjes overal op internet en lijstjes verschijnen, dan ben ik de 
aanstichter – je moet, zegt men, niet verklappen waarmee je bezig bent of wat je van plan bent. 
 
Toch zijn er hierop uitzonderingen – René Hesselink –  die in zijn eentje Hinderickx en 
Winderickx is/voert, zoals ik het Antiquariaat Schuhmacher (met die ontzagwekkende voorraad) 
op rug en ziel voel zitten, RH is nog jong vergeleken met mij –  stuurde me scans van alle 
Emantsen die zij ooit beschreven hebben, de meeste had ik al, maar dan zie je weinig varianten. 
In Godenschemeringen en dame Lilith deden ze kennelijk niet (te slecht? – te weinig interessant, 
hoewel Emants zelf Godenschemering  - zie opdracht ‘zijn liefste boek’ vond) maar wel hebben ze 
gehad de 2 verschillende banden rond Emants zijn duurste boek Een nagelaten Bekentenis (1894). 
Omdat ze in hun lijsten altijd de banden afbeelden van de aangeboden exemplaren, krijg je daar 
nooit een knol als je denkt een citroen te krijgen.  
 
Dit gepraat – zomerzotheid? – dient om te vertellen dat in de loop van volgende week op onze 
website www.antiquariaatschuhmacher.nl van alle boeken van Emants (met uitzondering van een 
aantal toneelstukken, die alleen een beletterd omslag hebben) bij ons nu scans en foto’s van de 
banden en omslagen te zien zijn. Wij nodigen u uit om – indien u ons onbekende banden/omslagen 
van boeken van Emants t/m 1923, het jaar van zijn dood (Geuren is posthuum uitgegeven in 1924) 
bezit – ons daarvan ter plaatsing op onze website (liefst met vermelding van uw naam of anonieme 
collectie) scans of foto’s te sturen (schuhmacher@xs4all.nl). Waarvoor alvast dank. 
 
 
Wilma Schuhmacher 
 
PS 
Onze voorraad Nederlande Literatuur – opgebouwd vanaf de jaren vijftig – zit niet of nauwelijks 
in de ‘computer’ – de boeken en de tijdschriften staan in principe rustig (te slapen) in de 
magazijnen en af en toe maak ik of maakt onze AIO Mark Leenen er een Vlugschrift (dat per e-
mail verspreid wordt – de vluchtige vlugschriften dus) of een Catalogus op papier uit. We 
bedenken een onderwerp – zoals Mark Debuten, hetgeen tot de gekste vondsten leidde en waarvan 
hij tot nu toe een 60-tal beschreven en becommentarieert heeft – en ik kluif af en toe aan een 
schrijver, waarvan ik denk – we hebben veel (Max) en deze is om welke reden dan ook interessant. 
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Marcellus Emants 
deel II (vanaf 1892) 

 

 24  
 
 

24. Dood., Een Tweetal Novellen.  
 Haarlem, H. D. Tjeenk Willink 1892; Eerste druk [oplage: 650 Exx.]; 

 A.  lichtgrijs papieren omslag, sierrand en belettering in zwart; snede en enkele pagina’s 
   met roestvlekken,  klein hoekje van het omslag ontbreekt, maar verbluffend fraai  
   exemplaar. € 300,- 
 B.  donkerblauw fijn linnen, decoratie en belettering in goud [industriële band]; op de 
   knepen iets gesleten, maar verder fraai en gaaf exemplaar. € 250,- 

   *  Inhoud: Spreken|Zwijgen. In 1916 herdrukt onder de titel Afgestorven. 
 



 

25. Lichte Kost, Novellen.  
 Amsterdam, Van Holkema en Warendorf 1892; Eerste druk; halfleder met hoeken, 
 platten met groen linnen overtrokken, belettering in goud, bijzonder fraai exemplaar, 
 nauwelijks gesleten op de knepen. € 325,- 
 
26. Hij., Dramatisch Tafreel.  
 Amsterdam, van Holkema & Warendorf [1894]; Eerste druk [oplage: 750 Exx.]; 
 lichtgroen papieren omslag, belettering in zwart.  € 12,- 

  * In 1937 overgenomen door F. Mulder, Groningen. 
 

27. Een Nagelaten Bekentenis.  
 Amsterdam, Van Holkema en Warendorf [1894]; Eerste druk [oplage: 1000 Exx.]; 

 A.  [eerste band, industriële band] donkerbruin fijn linnen met afgeplatte randen,  
   decoratie (gecompliceerde sierrand en versiering rug) en belettering in goud, randen 
   met blinde versiering; rug aan boven- en onderkant iets gebutst, echter fraai  
   exemplaar.  € 750,- 
 B.  [eerste band] (idem) rug ontbreekt, ligt los. € 175,- 
 C.  [latere, eveens industriële band] grijsgroen linnen, decoratie in zwart, belettering in 
   goud; op de knepen wat vermoeid.  € 550,- 
 

28. Artiest., Tooneelspel in Drie Bedrijven.  
 Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [1895]; Eerste druk; [oplage: 750 Exx.]; 
 lichtgroen papieren omslag, belettering in zwart; op titelpagina en omslag stempeltje  
 F. Mulder, Groningen.  € 15,-  

  * In 1937 nam F. Mulder, Groningen deze uitgave over. Sommige exx. zijn van zijn stempel 
  voorzien. 

 

 27-A  27-C 



 

 

 
29. Van Heinde en Verre.  
 ’s Gravenhage, Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij [1897]; Eerste druk; 
 [oplage: 800 Exx.]; contemporain gebonden in halflinnen met hoeken, platten met 
 marmerpapier overtrokken; rug met blinde bestempeling, bestempeling en titel in goud; 
 rug aan de bovenkant wat beschadigd; nieuwe schutbladen. € 150 ,- 
   *  13 Reisschetsen. 
 

30. Een Kriezis, Blijspel in Vier Bedrijven.  
 ’s Gravenhage, Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij 1898; Eerste druk; 
 gelig roze beige papieren omslag, belettering in rood en zwart; wat lossig, omslag sterk 
 gerafeld, inliggend: velletje met aankondiging Tooneelvoorstelling ten Voordeele der 
 Schiedamsche Gezondheids-Kolonie (op) 22 Februari 1906 (van dit Blijspel) met in 
 potlood de namen der acteurs bij opgave personen ingevuld. € 125,- 
 
31. Loevestijn., Dramatisch-historisch Tafereel met Naspel.  
 ’s Gravenhage, Haagsche Boekh.- en Uitg.-Maatschappij/ Gebr. Belinfante/ Zuidholl. 
 Boek- en Handelsdrukkerij 1898; Eerste druk; 
 A.  wit papieren omslag, belettering in rood en zwart. € 12,- 
 B.  Luxe exemplaar, groot formaat, 4º; op een soort geribd (doet aan Strathmore  
  denken) Hollandsch (?) papier, gebonden in een fraaie rood geitenlederen band met 
  fileten, versiering en belettering in goud, inslagen versierd in goud; schutbladen van 
  marmerpapier. € 850,- 

 * Waarschijnlijk is dit exemplaar van Marcellus Emants zelf geweest. 
 
32. Op Zee.  
 ’s Gravenhage, Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij 1899; Eerste druk; 
 [totale oplage: 800 Exx.];  

 A.  groenig grijs linnen, decoratie in groen, lichtbruin en zwart, belettering in zwart;  
   bandontwerp: [J. G.] v.[an] C.[aspel]; aan boven- en onderkant: rug wat ingedeukt 
   en iets gerafeld; scheef in de band.  € 185,- 
 B.  lichtgrijs stevig papieren omslag, belettering in zwart; op achterblad opgave welke 
   titels van Emants leverbaar zijn; keurig exemplaar. € 145,- 
 C.  lichtgrijs papieren omslag (etc., als B); rug beschadigd en onfris. € 85,-  

    * Bevat, naast Op Zee, drie andere verhalen. 
 **  Met totale oplage wordt bedoeld de uitg. Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-  
   Maatschappij + de titeluitgave bij Van Holkema & Warendorf samen. 

 

33. Op Zee.  
 Amsterdam, Van Holkema & Warendorf z.j. [Titeluitgave eerste druk, 1899];  

 A.  groenig grijs linnen, decoratie in groen, bruin en zwart, belettering in zwart;  
   bandontwerp: [J. G.] v.[an] C.[aspel = uitgave ’s Gravenhage, zie vorige  
   nummer A]; uitermate fraai en fris exemplaar.  € 225,- 
 B.  groenig grijs linnen (etc., zie A); rug op achterste kneep doorgescheurd, slordig. 
    € 110,-  



 

  * De bibliografie (Doc. Dienst Ned. Letterk. Museum) vermeldt dat 215 exemplaren van de 
  oorspronkelijke uitgave in 1907 door Van Holkema & Warendorf werden overgenomen. Het 
  nieuwe titelblad, dat op een smal, verticaal strookje (kimblad), overgebleven van de  
  oorspronkelijke titelpagina, geplakt is, is van een duidelijk dunnere en gladdere kwaliteit  
  papier. 
  Ter voorkoming van misverstanden: het werk van Van Caspel is niet in de Nieuwe Kunst  

  Documentatie door Ernst Braches opgenomen. Hij geeft slechts enkele voorbeelden van  
  diens werk. Ook zal men Van Caspels werk niet in zijn dissertatie aantreffen, de vermelding 
  in catalogi bij banden door Van Caspel ontworpen van ‘Niet in Braches’ geeft dus een  
  verkeerde indruk.  
 
 

34. Vijftig. ’s Gravenhage, Haagsche Boekhandel- en  Uitgevers-Maatschappij 1899; 
 Eerste druk; [totale oplage: 800 Exx.]; 
 A.  beigebruin linnen, decoratie in groen, lichtbruin en zwart, belettering in zwart;  
   bandontwerp: [J. G.] v.[an] C.[aspel] [gelijk, qua ontwerp maar wel in een wat  
   andere kleurstellling, aan band Op Zee, uit hetzelfde jaar, verschenen bij dezelfde 
   uitgever], zeer fraai en fris exemplaar. € 225,- 
 B.  lichtgrijs stevig papieren omslag, belettering in zwart, rug vernieuwd. € 125,- 

     * Op achterblad omslag zijn ook hier de overig te verkrijgen titels van Marcellus Emants  
   vermeld. In alle opzichten doet deze uitgave aan die van Op Zee denken.  
 C.  lichtgrijs stevig papieren omslag (zie B), rug ontbreekt, voorblad en eerste schutblad 
   liggen los. € 75,- 

   *  Met totale oplage wordt bedoeld de uitg. Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-  
   Maatschappij + de titeluitgave bij Van Holkema & Warendorf samen. 
 **  Bevat naast Vijftig twee andere verhalen. 

 

35. Vijftig.  
 Amsterdam, Van Holkema & Warendorf z.j. [Titeluitgave eerste druk 1899]; beigebruin 
 linnen (etc.); bandontwerp: [J. G.] v.[an] C.[aspel = gelijk aan A.]; aan boven- en 
 onderzijde rug iets ingedeukt. € 185,- 

  * Ook hier, evenals bij Op Zee, vermeldt de bibliografie (Doc. Dienst Ned. Letterk. Museum) 
  van dat deze titel ook in 1907, en wel 250 exemplaren daarvan, door Van Holkema &  
  Warendorf werden overgenomen, die er, net zoals met Op Zee, een titeluitgave van maakte. 
  De nieuwe titelpagina is van hetzelfde gladde en dunne papier als die van Op Zee. 

 

 
36. Inwijding, Haags Leven, Eerste (- Tweede) Deel.  
 ’s Gravenhage, Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij 1901; Eerste druk 
 [oplage: 500 Exx.]; 2 delen in 2 banden; rozig lichtbruin dun papieren omslag, decoratie 
 in rood, groen, geel en wit, belettering in (uitgespaard) wit; omslagontwerp: [J. G.] 
 v.[an] C.[aspel]; gehavende exemplaren, enigzins los, omslag van deel II ontbreekt.  
    € 95,- 

  * Bandontwerp gelijk aan dat van de in linnen gebonden exemplaren. 

 

 



 

37. Inwijding, Haags Leven. Eerste (- Tweede) Deel.  
 Amsterdam, Van Holkema & Warendorf z.j; Tweede, goedkope druk [Titeluitgave van 
 de tweede druk, ’s Gravenhage, Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij 
 1901]; [totale oplage: 1000 Exx.]; 2 delen in 1 band; lichtgrijs linnen, decoratie in rood, 
 groen, goud en wit, belettering (titel en auteursnaam) in wit, [aangevuld met een] 
 uitgeversvermelding in donkergroen [bandontwerp naar J. G. van Caspel = eerste druk]; 
 wat scheef in de band, verder goed exemplaar. € 125,- 

   *  Gedrukt van het zetsel van de eerste druk 1901. 
 **  Volgens de bibliografie (Doc. Dienst Ned. Letterk. Museum) werden 500 exemplaren van 
   de tweede druk, die vlak na [en met het zetsel van] de eerste druk, in 1000 Exx. verscheen, 
   ook in 1907 overgenomen door Van Holkema & Warendorf die door middel van een  
   nieuwe titelpagina er een titeluitgave van maakte. 
 

38. In de Praktijk., Blijspel in Één Bedrijf. Amsterdam, van Holkema & Warendorf 
 [1903]; Eerste druk; [oplage: 750 Exx.]; licht gelig groen papieren omslag, belettering 
 in zwart.  € 12,- 

   *  Eerder in 1903 verschenen als overdruk uit Groot-Nederland.  
 
39. Waan. Amsterdam, Van Holkema &  Warendorf 1905; Eerste druk;  

 A.  grijzig wit fijn linnen, decoratie en belettering (schrijver, titel, uitgever) in roodbruin 
   en goud [bandontwerp: Theo Neuhuys]; rug aan boven- en onderzijde iets gerafeld; 
   achterplat blind bestempeld. € 195,- 
 B.  groengrijs fijn linnen, decoratie in zwart en goud, belettering (alleen schrijver,  
   titel) in goud [bandontwerp: Theo Neuhuys, gelijk aan A, waarbij    
   uitgeversvermelding verviel]; zeer goed exemplaar, met inliggend prentbriefkaart: 
   portret van Emants (gebruikt als illustratie bij onze inleiding van deel I),   
   beschreven. € 225,- 
   Braches Doc.: 1404.1 
 C.  gebroken wit linnen, belijning en belettering in bruin [zeer late, simpele band].  
    € 110,- 
 D.  opnieuw gebonden in halflinnen. € 45,- 
 
40. Loki. 

 Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [1906]; Eerste druk; op Hollandsch papier 
 van Van Gelder Zonen; 

 A.  perkament papieren omslag, gevouwen om stijfje, belettering in rood en zwart; geen 
   rugbelettering; onopengesneden; omslag als vrijwel altijd verbruind. € 25,- 
 B.  perkament papieren omslag [als A] gevouwen om blank karton; [aan de belettering 
   is toegevoegd] belettering van de rug in zwart; verbruind [als A]. € 60,- 

    * Een Dramatisch Gedicht in Vier Zangen – bewerking door Emants van fragmenten uit  
   Godenschemering, 2de herziene druk uit 1885, oorspronkelijk ten behoeve van Albert  
   Vogel [Sr.]. Ook heeft de tekst in deze uitgave weer wat wijzigingen ondergaan t.o.v. de 
   publicatie in Groot-Nederland eerder in dit jaar. 
  ** In 1937 overgenomen door F. Mulder, Groningen die sommige van deze exx. van zijn  
   stempel voorzag. 
     *** De belettering van B is verder qua tekst gelijk aan A – deze is echter wel opnieuw gezet. 
 



 

41. Domheidsmacht, Toneelspel in Vijf Bedrijven.  
 Amsterdam, van Holkema & Warendorf 1907; Eerste druk; bruin papieren omslag, 
 decoratie en belettering in zwart; ligt wat los, omslag gerafeld. € 35,- 
   * Eerder in 1907 verschenen als overdruk uit Groot-Nederland. 
 
42. Domheidsmacht, Toneelspel in 5 Bedrijven.  
 Amsterdam, van Holkema & Warendorf 1918; Tweede druk; 
 A.  grijs papieren omslag, belijning en belettering in zwart.  € 15,- 
 B.  gelig beige linnen, belijning en belettering in groen.  
 
43. Liefdeleven.  

 Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1919; Tweede druk; lichtgrijs linnen, 
 decoratie in bruin, belettering in rood; band vermoeid. € 60,- 
    * Achterin: 2 bijdragen van Emants naar aanleiding van de kritiek van Carel Scharten,  
   Naschrift van Scharten. 
  ** Bandontwerp gelijk aan dat van de eerste druk [met dank aan René Hesselink van  
   Hinderickx en Winderickx] 
 

44. Om de Mensen, Toneelspel in Drie Bedrijven.  
 (‘Dramatisch Bijvoegsel van Groot-Nederland Maart 1917’) Amsterdam, Van Holkema 
 & Warendorf (1917); Eerste druk; rozepaars papieren omslag, belettering in zwart; 
 achterblad omslag: opgave titels 95 Cent uitgaven [Modern-Bibliotheek?]  
    € 35,- 
 
45. Om de Mensen., Toneelspel in Drie Bedrijven.  
 Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [1917; Tweede druk]; [oplage: 500 Exx.]; 
 groen papieren omslag, belettering in zwart. € 12,- 

    * Zetsel is ongelijk aan de uitgave als Dramatisch-Bijvoegsel van Groot-Nederland. 
  ** Deze uitgave is in 1937 overgenomen door F. Mulder, Groningen. 

 

46. Als het Getij Verloopt..., Blijspel in Één Bedrijf.  
 Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [1920]; Eerste druk; wit papieren omslag, 
 belettering in zwart; achterblad omslag met opgave titels ‘Tooneel-Bibliotheek van 
 Groot-Nederland’ de toneelbijlagen van dit tijdschrift. € 12,- 
 
47. Mensen. 
 Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [1920]; Eerste druk;  

 A.  bruin linnen, belijning, vignet en belettering in goud. € 45,- 
 B.  blauwgroen papieren omslag, belijning, vignet en belettering [als A] in zwart;  
   omslag zeer verschoten. € 25,- 
 C.  blauw linnen, (simpele) belettering in goud [latere band]; rug verschoten.  
    € 35,- 
 D.  wit gehamerd papieren omslag, belettering in zwart en donkerblauw; met tekst op 
   voorblad omslag: ‘Humoristisch realistische novellen van den bekenden schrijver 
   van: Liefdeleven, Waan enz., enz.’. € 60,- 
    * Omslag jaren ’30? 



 

 
48. Geuren, Tooneelspel in Drie Bedrijven. (Uitgegeven door M. B. Mendes da Costa.) 
 Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1924; Eerste druk; groen papieren omslag, 
 belettering in zwart.  € 15,- 

    * Eerder in 1911 verschenen als overdruk uit Groot-Nederland, daarna weer danig bewerkt 
   door Emants – en naar die (ongepubliceerde) bewerking posthuum uitgegeven door Mendes 
   da Costa. 
  ** In 1937 overgenomen door F. Mulder, Groningen. 
 
 
 
 
 

AANVULLING deel I 
 

 

   
 aanvulling: 6-C                            deel I: 11-A                                  aanvulling: 11-D  

 
 

6. Lilith., Gedicht in Drie Zangen.  
 Sneek, H. Pijttersen Tz. [1885]; (Tweede druk); 

 C.  stevig, beige papieren omslag, decoratie (sierranden) en belettering in rood en zwart; 
   plakkertjes en een enkel stempel, rug overplakt. € 35,- 

    * Bij Ex. C – in papieren omslag staat in tegenstelling tot op de titelpagina, wel Tweede druk 
   vermeld. 

 
10. Godenschemering., Een Gedicht.  
 Sneek, H. Pijttersen Tz. 1883; Eerste druk;   

 B-2. lindegroen fijn linnen, decoratie in bruin en zwart, op achterplat: blinde fileten,  
    belettering in goud, donkerbruine schutbladen; € 70,- 
 

 



 

11. Godenschemering., Een Gedicht.  
 Sneek, H. Pijttersen Tz. 1885; Tweede druk; 

 B-2. lichtgroen papieren omslag, plakkertje, stempels, nummers in rood, rug overplakt – 
    maar omslag vrij gaaf € 30,- 
     *  Omslag niet gelijk aan dat van de 1ste druk. 
 D.   donker blauwgrijs fijn linnen, decoratie in zilver en zwart, belettering in zwart, rug 
    met belettering in goud [industriële band, qua decoratie gelijk aan A]; ([andere]  
    zwart met gouden schutbladen) rug aan boven- en onderkant iets ingedeukt, enkele 
    namen, maar verder opvallend fraai exemplaar € 65,-  

 

13. Godenschemering., Een Gedicht. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon 1910;  
 Derde druk;  
 B.  zeer donkerblauw (op zwart af) linnen, belijning en belettering in goud.  
    € 22,- 
 
 
 
In de week van 21 juli staan op onze website www.antiquariaatschuhmacher.nl foto’s en 
scans van alle ons bekende banden en omslagen van het werk van Emants tijdens zijn leven 
– met uitzondering van de onversierde omslagen van zijn toneelstukken. 
AANVULLINGEN ZEER WELKOM. 
     

 

 

 

 

 


