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Prijzen zijn in euro’s en exclusief  porto. 
Wij zijn vrijgesteld van BTW. 
Prijzen zijn in verband met de aanhoudende crisis tot 
30% lager. 
Voorwaarden volgens die van de Nederlandse 
Vereniging van Antiquaren (zoals omschreven op: 
http://www.nvva.nl/terms.php). 
Men kan betalen door overmaking op onze rekeningen 
bij de ABN AMRO (IBAN  NL 09 ABNA 0545310342) 
of  ING (IBAN NL59 INGB 0000388801). 
Eventueel is gespreide betaling mogelijk. 
Over het algemeen alleen op donderdag van 9.00 tot 
17.00 en op afspraak geopend. 
Wij zijn van plan in de (nabije) toekomst elke maand 
ook op 2 zaterdagen geopend te zijn. 
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Onze voorraad van ca. 100.000 delen bestaat voor een groot deel uit Nederlandse literatuur in de goedkope(re) prijsklasse. 
Deze wordt voorlopig alleen via onze per e-mail verspreide Vlugschriften aangeboden en op onze website:
www.antiquariaatschuhmacher.nl. 
Tevens zijn op deze website, geheel volgens onze traditie, wetenswaardigheden over boeken te vinden.

Het maken van deze catalogus - oorspronkelijk op 
advies van een bevriende notaris: “doe wat met het 
meer kostbare deel van je voorraad als leidraad voor je 
opvolgers” – heeft me veel vreugde bezorgd. 
Dit deel van onze voorraad, nu door mij zelf  verzameld, 
gaf  tijdens het werken aan beschrijving en annotatie 
een diep inzicht in deze, zo betekenisvolle en boeiende 
periode van de (cq. onze) geschiedenis. 
Ik ben al jaren gefascineerd door het verschijnsel 
Landjuwelen, en heb daarnaast een grote liefde voor 
de kunst van deze periode in de Lage Landen. De 
concentratie, volheid – in de zin die Marjoleine de Vos 
(NRC/ Handelsblad 1 maart 2013) hieraan geeft – ‘er is 
niets dat gelukkiger maakt!’ En dat, ondanks het grote 
gemis aan mijn broer en deelgenoot in ons antiquariaat.

Gebruikt naslagwerk:
- De STCN (Short Title Catalogue, the Netherlands) en 

idem STCV (Short Title Catalogue, Vlaanderen)
- Bibliotheca Belgica, herdruk in 6 delen
- John Landwehr, Emblem and Fable Books, printed in the 

Low Countries 1542-1813, A Bibliography, 1988, third 
revised and augmented edition

- Karel Porteman & Mieke B. Smits-Veldt, Een nieuw 
vaderland voor de Muzen,. Geschiedenis van de 
Nederlandse Literatuur 1560-1700, 2008

- Scans ons ter beschikking gesteld door de 
universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Gent en 
Utrecht.

Geraadpleegd werden tevens:
- Elly Cockx-Indestege, Geneviève Glorieux en Bart Op De 

Beeck, Belgica typographica 1541-1600, 1994
- Paul Valkema Blouw, Typographica Batava, 1998
- diverse artikelen en oude catalogi

Met veel dank aan: 
- de familie Hummeldink in wiens gastvrije huis het 

fundament voor deze catalogus werd gelegd 
- Joanna Rozendaal voor assistentie bij het invoeren van 

beschrijvingen, en weer naar de UB snellen om nog 
eens iets voor me na te kijken

- Birgit Maane, Mark Leenen en Arno Kuipers voor hun 
hulp en hulpvaardigheid

- Pim van Pagée voor adviezen inzake de prijzen
- Alain Giebens voor foto’s, Jan Depover voor druk en 

drukkunst
- UB Amsterdam, UB Utrecht en D.E. Baestaens voor 

scans
- Bernard Asselbergs, Ernst Braches en Dirk De Geest 

voor hun aandacht en aanmoediging, waarbij E.B. 
speciaal voor kennis van zaken genoemd moet worden.



Antiquariaat Schuhmacher
catalogus / catalogue 245

To all scholars of  now and then 
but especially: In memory of  Paul Breman, 
our friend for over half  a century.
I’ll miss his criticism and his wit.



antiquariaat schuhmacher    tel. 00-31-20-6221604    schuhmacher@xs4all.nl

2

Let wel:
STCN gevolgd door nummer betekent: onder dit num-
mer opgenomen wanneer men zoekt op auteur, gesor-
teerd op jaar van publicatie. Afwijkingen worden aange-
geven.
Meer illustraties op onze website: www.antiquariaat-
schuhmacher.nl

first Plantin edition of the grandfather of all 
Emblem books

1. Alciati, Andreus 1565 
EMBLEMATVM | CLARISSIMI VIRI D. | AND-
REÆ ALCIATI | LIBRI II. | In eadem ſuccincta com-
mentariola,nunc | multo,quàm antea,caſtigatiora & lon-
ge | locupletiora , Sebaſtiano Stockhamero Germano, 
auctore. | 
(drukkersmerk) | ANTVERPIAE, | Ex officina 
Chriſtophori Plantini: | (M). (D). LXV. (1565)
16º; (VIII), 229 pp; 111 [van 112] meestal eenderde pa-
ginagrote emblematische illustraties: houtsneden [: A. 
Nicolai & G. Janssen van Kampen naar G. Ballain]. 

¶ gebonden in oud perkament; titelpagina licht ver-
goord; sommige illustraties in oude hand met bruine 
inkt van kader of  zelfs ‘aanvulling’ voorzien; enkele 
inktvlekken; wat ezelsoren. Pp. 11/12 (met 1 illustra-
tie) en blad met impressum (P8 recto) ontbreken. 
Op P7 verso: ‘Ego Innocentiy Bottioni clarissimi 
Viri D. Andreae Alciati Emblemata uni viginti obu-
los sovery seseto Kalendas Novembry’ (?) in oud 
handschrift.  € 1750,-

Landwehr 12: editie Stockhamer: ‘first plantin-edition’ 
en ‘Emblem 90 not illustrated’.

¶ rebound in old vellum; p.11/12 and leaf  with impressum 
missng; some old ‘additions’ to woodcuts.

a later Plantin edition with more illustrations
2. Alciati, Andreus 1574
OMNIA | ANDREÆ | ALCIATIV.C. | EMBLE-
MATA. | 
Adiectis commentariis | & ſcholiis, in quibus Emble-
matum | fermè omnium aperta origine, mens | auctoris 
explicatur,& obſcura omnia, | dubiaque illuſtrantur; | 
Per Clavdivm minoem | Diuionenſem. |
(drukkersmerk) | Antverpiae, | Ex officina Chriſtop-
hori Plantini, | Architypographi Regii. | M. D. LXXII-
II. (1574)
16º; 558 (van 559) (I), (29 + 1: Index + Errata) pp; met 
166 [van 169 volgens Landwehr] meestal eenderde pagi-
nagrote emblematische illustraties: houtsneden [: A. Ni-
colai & G. Janssen van Kampen naar G. Ballain].

¶ goud bestempeld kalfsleder, rug met titel en fileten; 
rug zeer beschadigd, bovenste stuk ontbreekt. M1 
(pp. 177/178) ontbreekt. € 1350,-
Landwehr 16: Ed Mignault: ‘new title edition’ van 
Antw. 1573; met de illustraties en tekst aangevuld en 
in een geheel andere volgorde dan in de Ed. Stockha-
mer (1565).
¶ goldstamped calf, spine severely damaged; p.177/178 mis-
sing.

result of one of the 1613 meetings of the Chambers 
of Rhetoricians

3. Antwoort 1613
Antwoort | Op de | Uraghe/uytghegeven | by de Bra-
bandſche Reden-rijck | Camer ‘tWit Lavender, Uyt Le-
ven- | der Ionst tot Amsterdam. |

uit nr. 1 - Alciati

uit nr. 1 – Alciati uit nr. 1 – Alciati 

uit nr. 1 - Alciati

nr. 3 –Antwoort (band)
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Vrage. | Wat’s d’Oorſaeck meeſt,waerom’tverkeerde 
Werelts Rond, | Sich Waenwijs ſo bedrieght,en bloeyd 
in alle ſond? |
Ende op den Reghel: | 
De ſulcke die zijn dwaes,en d’Werelt achtſe wijs. |
(drukkersmerk) | ’t Amsterdam, | Ghedruckt by Paulus 
van Raveſteyn. | Voor Abraham Huybrechtſz. Boeck-
vercooper/ | wonende by de Oude Kerck/inden 
Dortſen Bybel. | ANNO 1613.
colophon: (drukkersmerk) | ‘tAMSTERDAM, | Ghe-
druckt by Paulus van Ravesteyn. | ANNO 1613.
4º; (XX, 176 pp.); blazoen (3x hetzelfde) van de ontvan-
gende kamer: houtsneden.

¶ achttiende-eeuws goud bestempeld gesprenkeld 
kalfsleder, versierde platten, rug met ribben, rijke 
versiering, titelschild ontbreekt; kanten versierd, sne-
den rood en blauw gesprenkeld; aan hoeken gebutst, 
een hoek (voorplat) beschadigd.  € 3250,-

STCN Antwoort 26. Bibliotheca Belgica A 77. Schee-
pers I, 52.
Zie voor Welcomspel (I.S. Colm) Hummelen 4:26 (p. 
254-255), verder bevat het 2 x 28 Refereynen (op Vrag-
he en op Reghel) en 1 x 28 Liedekens, steeds (3x) inge-
leid door een sonnet en elke maal (3x) met dezelfde 
opgave in dezelfde volgorde van deelnemende kamers, 
of  ‘int particulier’, de laatsten wel of  niet onder de aegis 
van een kamer. 
Deelnemende kamers: Haarlem (2x), Leiden (2x), War-
mond, Noordwijk, Breda, Sluis, Antwerpen (2x), Mid-
delburg, Gouda, Hazerswoude.

¶ richly ornamented gilt eighteenth century calf  – one corner 
damaged.

the first of two books of the poet Van Borsselen, 
this praising living in the countryside; only one 

edition was issued 
4. [Borsselen, Philibert van] 1613
DEN | BINCKHORST, | OFTE | HET LOF DES 
GELVC- | SALIGHEN ENDE GHERVST- | moe-
dighen Land-levens. | AEN | Jonck-heer Jacob Snovc-
kaert, Heere van den Binckhorst. |
(illustratie, motto) | Dirck Pieterſz. [Pers] Boeckver-
kooper, op’t water in de witte pers. | Anno (M) (D) 
CXIII. (1613)
4º; 36 pp; titelillustratie: gravure.

¶ recentelijk gebonden in blind halfperkament met 
hoeken, platten met marmerpapier overtrokken; om-
slag mee ingebonden, evenals 2 pagina’s gegevens 
over dit gedicht in 19e eeuws handschrift. Tekst met 
vochtkringen. € 3850,-

STCN 3. Eerst (en enig) bekende uitgave.
¶ rebound in halfvellum – some nineteenth century annotati-
ons bound in; slightly waterstained.

one of Breero’s most famous plays in its first edition, 
scarce like all his firsts

5. Bredero, Gerbrand Adriaensz. 1617
G. A. BREDEROOS | Moortje/ | Waar in hy | TE-
RENTII | EUNUCHUM | heeft Nae-ghevolght. |
En is Gheſpeelt op de Oude Amstelredamsche | Ka-
mer ANNO M.DC.XV. |
(Wapen van Amsterdam) | t’Amsterdam, | Voor Cor-
nelis Lodewijckſz. vander Plaſſe/ Boeckverkooper op 
den hoeck vande Beurs | in d’Italiaanſche Bybel. 1617. 
| Met Privilegie.
4º; (XII, 90 pp.).

uit nr. 3 – Antwoort

uit nr. 4 – van Borsselen

uit nr. 5 – Moortje
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¶ later halfperkament met hoeken, perkamenten rug, 
platten met roodgeaderd marmerpapier overtrok-
ken; Ex Libris G. Stuiveling. € 1250,- 

STCN 7: (slechts) 3 exemplaren. Eerst bekende uitgave.
¶ later halfvellum.

In onze aanstaande catalogus die de periode 1621-
1670 zal bestrijken meer latere drukken van toneel-
spelen van Bredero.

poetry by Breero in the scarce fi rst edition
6. Bredero, Gerbrand Adriaensz. 1620
G. A. BREDEROOS | Nederduytſche Rijmen/ | Als 
is: | Verſcheyden Brieven/ ſoo in en buy- | ten Rijm; 
oock het Loff  van | Rijckdom en Armoede: | Ende 
vele dergelijcke ſinrijcke ghedichtſelen | meer, by hem 
beſchreven. |
(portret [naar Hessel Gerritsz.], tekst: ’t kan verkeeren) 
| ’t AMSTELDAM, | Voor Kornelis Lodewijckſz van-
der Plaſſe/Boeckver- | cooper/woonende op de Beurs 
in d’Italiaenſche Bybel. | ANNO M. DC. XX. (1620)
4º; (IV, 48 pp.).

¶ karton, platten met marmerpapier overtrokken, 
rug ontbreekt, voorplat los; 

Ex Libris V[ictor] de la Montagne, en dat van 
Garmt Stuiveling. € 2250,-

STCN 25. Eerst bekende uitgave. 
Hierin – ten onrechte - de kwatrijnen in volkstaal uit de 
editie 1607 van Vaenius, Emblemata Horatii, met Ne-
derlandse en Franse teksten, welke laatste niet van Bre-
dero bleken te zijn, Porteman & Smits-Veldt p. 273. 
Terecht zijn opgenomen kwatrijnen uit Thronus Cupi-
dines, Amsterdam, Blaeu 1618, zie hiervoor H. de la 
Fontaine Verwey in zijn inleiding bij de facsimile van 
Thronus, 1968: (echter) ‘niet zonder fouten herdrukt’.

¶ boards, spine missing, slightly damaged.

his book of songs, it has been sung from, 
so an used copy

7. Bredero, Gerbrand Adriaensz. 1622
Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh | Groot Lied-
boeck | VAN | G. A. BREDERODE, | AMSTEL-
DAMMER. | 
Verçierd | Met vele Klinckers, oock Bruyds-lof  en 
Klaeg- | Dichten. Door-mengeld met Sin-rijcke Beelte-
niſſen. Alles tot | vermaeck en nut der Ieughet, Sampt 
allen | Lievers der Rijm-konſt. |
t’ AMSTELREDAM, | Voor Cornelis Lodowijckſz: 
vander Plaſſe, Boeck-verkooper, wonende op den | 
hoeck van de Beurs, in d’Italiaenſche Bybel. 1622. | Met 
Privilegie voor ſes Iaren. 
4º oblong; (voorwerk: XXX [van XXXII] pp.); gegra-
veerde titel.
(waarin elk met eigen signatuur en eigen (soms on-
regelmatige) paginering:)
 (I.) Boertigh Liedt-boeck | Van | G. A. BREDERODE, 
| AMSTERDAMMER. | 
(vignet) | t’ AMSTELREDAM, | Voor Cornelis Lodo-
wijckſz: vander Plaſſe, | Boeck-verkooper, wonende op 
den hoeck vande Beurs, | in d’Italiaenſche Bybel. Anno 
1622. | Met Privilegie voor ſes Iaren. 
112 pp; 1 paginagrote en 8 half  paginagrote illustraties: 
gravures [: J. van de Velde, M. le Blon e.a.].
(II.) DE | GROOTE BRON | Der Minnen. | Van | G. 
A. Brederoo | Amſterdammer. |(vignet) | T’ AM-
STELDAM, | Voor Cornelis Lodewijckſz vander 

uit nr. 6 – Breero

uit nr. 7 – Groot Liedboeck

uit nr. 7 – Groot Liedboeck
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Plaſſe/Boec-verkoo- | per/woonende op de Beurs in 
d’Italiaenſche Bybel. 1622. | Met Privilegie voor ſes Ia-
ren. 
104 pp; 1 paginagrote en 3 half  paginagrote illustraties: 
gravures [: J. van de Velde, M. le Blon e.a.].
(III.) Aendachtigh Liedt-Boeck | VAN | G. A. BRE-
DERODE, | AMSTERDAMMER. | (vignet [gelijk 
aan dat op titelpagina Boertigh Liedt-boeck]) | t’ AM-
STELREDAM, | Voor Cornelis Lodowijckſz: vander 
Plaſſe, | Boeck-verkooper, wonende op den hoeck van-
de Beurs, | in d’Italiaenſche Bybel. Anno 1622. | Met 
Privilege voor ſes Iaren.
63 pp; 1 paginagrote en 2 half  paginagrote illustraties: 
gravures [: J. van de Velde, M. le Blon e.a.], en 2 (dezelf-
de) paginagrote calligrafieën: houtsneden. Alle met ver-
sierde initialen, vignetten: houtsneden. In civilité, ro-
mein, gotisch.

¶ gegraveerde titel uit ander exemplaar ingevoegd; 
perkament, rug geplakt en bovenaan overplakt, nieu-
we schutbladen; band gevlekt en gebruikt; tekst zeer 
beduimeld. Uit het voorwerk ontbreekt * 3 [= Tot 
den Sang-gierighen Leſer door C.L. van der Plasse].
 € 3250,-

STCN 37, 38, 39. Scheepers I, 272: ‘zeer zeldzaam en 
gezocht.’

¶ engraved title from another copy inserted; vellum, unfresh 
and *3 (dedication to reader by publisher) lacking. 

plays 1617, this title covers a miscellany of plays, 
here also one of his 

scarce firsts: poetry: Nederduytsche Rymen 
8. Bredero, Gerbrand Adriaensz. 1617 [etc.]
De | SPELEN | Van | GERBRAND ADRIAENSZ | 
BREDERO | Amſterdammer. |
(Drukkersmerk?) | t’Amsterdam, | Voor Cornelis Lo-
dewijckſz. vander Plaſſe/ | Boeckverkooper op den 
hoeck vande Beurs | in d’Italiaenſche Bybel. 1617. (6 
pp.)
(= voorwerk, hierna volgen verschillende uitgaven van 
steeds afzonderlijke spelen, uiteraard met eigen signa-
tuur en paginering:)
GRIANE. | Op zyn Spreuck | Het kan verkeeren. | 
Eerſt Gheſpeelt t’ Amstelredam Sondaghs | voor Ker-
mis/ ’t Jaer 1612. doch gedruckt | vier Jaren na dat ‘t 
gheſpeelt is. | 1621. (VIII, 64) pp. 
en met:
Treur-ſpel | Van | RODDRICK | ende | ALP-
HONSVS. | Op de reghel: | De Vrunden mogen 
kyven, | Maar moeten Vrunden blyven.| 1620. (XII, 32 
pp.) STCN 18.
en met:
Over-geſette | LVCELLE. | Gheſpeelt by d’Oude Ka-
mer | IN LIEFD’ BLOEYENDE | t’Amsterdam. | 
1616. colophon: 1618.
Voorwerk uit 1616: eerste uitgave, tekst tweede 1619 
(druk 1618). (X, 66) pp. STCN 4 en 15.
en met:
Moortje/ | Waar in hy | TERENTII | EUNUCHUM 
| heeft Nae-ghevolght. | Op ’t Woort: Ongeſien/kan 
geſchien. | 1620. (XII, 78) pp. STCN 26.
en met:
Spaanſchen Brabanber | IEROLIMO | Geſpeelt op 
de eerſte Duytſche | ACADEMIE, | Op het Woort | 
Al ſietmen de luy men kenſſe niet. | 1621. ( XVI, 56) 
pp. STCN 28.
en met:

G.A. BREDEROODS | STOMMEN | RIDDER. | 
Geſpeelt op de | Nederduytſche Academie. | 1620. ( 
IV, 60) pp. STCN 19.
(en met doorlopende signatuur:)
Lijck-dichten | Over’t af-ſterven des aardighen’ende 
vermaarden Poeets/ | GARBRANT ADRIAENSZ. | 
BREDERODE
(portret [: Hessel Gerritsz.] in lauwerkrans; tekst: ’t kan 
verkeeren | Gerbrand Adriaensſz Brederode Amstel-
dammer | is gheboren in ’t Jaer 1585, den 16.en Maert: | 
ghestoruen den 23.en Aug.ti des Jaers 1618, op duer | 
zyns gheboortes, tusschen 9. ende 10. ueren ’s Voormid-
daghs.) (20) pp.
Gedeeltelijk voor en achter de Stommen Ridder inge-
bonden; lijkdichten rondom Stommen Ridder inge-
voegd (zowel voor- als achterin). 
Opbouw: SR: IV, Lijkdichten: 8, SR: 60, Lijkdichten: 12 
en met:
KLUCHTEN: | Als | Vande Koe. | Symen ſonder 
Soetigheyd. | Den Molenaer. Ende den | Quackſalver. 
| (...) 1620. (VI, 18) pp. STCN 23.
en met:
Klucht/ | VAN | SYMEN | Sonder Soeticheyt. | 
1620. (16) pp. STCN 22.
en met:
KLVCHT | Van | Den Molenaer. | Gerymt in ’t Jaer 
1613. | 1620. ( IV, 16 pp.) STCN 21.
(en met doorlopende signatuur:)
Klucht/ | Vanden | HOOGDVYTSCHEN | 
Quackſalver. | 1620. (12) pp.
en met:
Nederduytſche Rijmen/ | Als is: | Verſcheyden Brie-
ven / ſoo in en buy- | ten Rijm; oock het Loff  van | 
Rijckdom en Armoede: | Ende vele dergelijcke ſinrijcke 
ghedichtſelen | meer, by hem beſchreven. | (1620). (IV, 
44) pp. STCN 25. Eerst bekende uitgave.
4º. 

¶ gebonden in negentiende-eeuws halfleder: goud 
bestempelde lederen rug, met platten met marmer-
papier overtrokken, band versleten, eerste en laatste 
pagina groezelig. € 2750,-

STCN 6. De Spelen 1617, bestaat uit, zoals wel meer 
boeken in de zeventiende eeuw: voorwerk waarachter 
men vrij willekeurig en in willekeurige volgorde een 
conglomeraat van stukken in allerlei verschillende druk-
ken kan aantreffen. In dit geval een zeer interessante 
Lucelle en de eerste bekende uitgave van Nederduyt-
sche Rijmen 1620. 
Alle stukken en Nederduytsche Rijmen zijn uitgegeven 
door C.L. van der Plasse. Een aantal stukken heeft col-
ophon: T’ AMSTELDAM, | Ghedruckt by Paulus van 
Raveſteyn. 

¶ nineteenth century halfleather: binding worn. 

a lovely little booklet, beautifully printed with 
lovely woodcuts, alas one leaf missing; a nice 

binding (but damaged)
9. Brontius, Nicolaus, 1541
LIBELLVS | DE VTILITATE ET HARMONIA AR 
| tium tum futuro iuriſconſulto,tum liberalium diſcipli-
na | rum politioriſue literaturæ ſtudioſis utilißi-| 
mus,authore Nicolao Brontio Duacenſi. |
(bijna paginagrote illustratie: drukkersmerk) | μηδε 
γλυκετεζομ ή ώχυτα ειδενα



antiquariaat schuhmacher    tel. 00-31-20-6221604    schuhmacher@xs4all.nl

6

colophon: wapen [van Karel V] (houtsnede) | ANT-
VERPIAE APVD SIMO- | nem Cocum, Anno M. D. 
XLI. (1541) 
8º; (134) pp; vele versierde initialen en 12 (waarvan 1 
driemaal en 1 tweemaal voorkomt) bijna paginagrote 
illustraties, waarvan enkele duidelijk qua stijl afwijken. 
In cursief, titels in kapitalen, tevens Griekse en He-
breeuwsche letters. 
Tezamen met:
LIBELLVS | COMPENDIARIAM TVM VIRTVTIS 
| adipiſcendæ tum literarum parandarum rationem per-
docens, | bene beateque uiuere cupienti,aprimis uti-
lis,authore Ni- | colao Brontio Duacenſi,Adiecta ſunt 
ab eodem car | mina,facilem ſtudendi Iuri modum tra-
dentia. | 
(drukkersmerk) | καλλομ φυευδι καζωομ οι δεμνοι 
τζοωοι
colophon: wapen [van Karel V] (houtsnede) | ANT-
VERPIAE APVD SIMONEM | Cocum, An. M. D. 
XLI. (1541) 
8º; (98 [van 100] pp.); 18 [van 19] (waarvan eenmaal 2 
op 1 pagina en 1 tweemaal voorkomt) illustraties van 
verschillend formaat tot bijna paginagroot: houtsneden, 
[waarvan enkele duidelijk al eerder gepubliceerd zijn]. 
In cursief, titels in kapitalen, tevens worden Griekse en 
Hebreeuwsche letters gebruikt. 

¶ van II ontbreekt blad G1 [met 1 illustratie]. Goud 
en blind bestempeld, fraai zeventiende-eeuws licht-
bruin kalfsleder, rug met ribben en versiering, plat-
ten met blinde fileten en versiering; voorplat ligt los, 
rug zwaar beschadigd; enkele pagina’s wat verbruind, 
sommige met wat aantekeningen in inkt (oude hand), 
inwendig echter een opvallend fris en fraai exem-
plaar. € 1850,-

NCC: 2 exemplaren (KB en UBA)
¶ seventeenth century richly decorated calf, but alas, front cover 
loose, spine almost gone; of  II one leaf: G1, lacking.

one of the highlights: De Castelein’s Conste van 
Rhetorijcken, a 

copy of the second edition 1571, updated, but in 
this one, 

the 2 leaves removed are not replaced
10. Castelein, Matthijs de [na 1571] 
DE | Conſte van Rhetorijcken/al- | (...) ancommers 
ende beminders der zel- | uer/een zonderlinghe Exem-
plaer/ ende lee- | rende voorbeelt/ niet alleen ſoorten 
ende ſneden van | dichte/nemaer oock/in alles dat der 
edelder conſt | van Poëſien competeert/ ende aen-
cleeft. | Wtgheſtelt in dichte/ by wylent | H. Matthijs 
de Caſteleyn/ | Priester ende excellent | Poëte moder-
ne. |
(drukkersmerk) | Te Ghendt, | By Jan van Salenſon/ 
wonende | op de Hoochpoorte/inden gau- | den By-
bel. | Met Gratie ende Privileg(...) (z.j.) [na 1571]
8º; (X [van XVI]) 176 pp. + Het ‘ſchaeckbert’. 
 (met doorlopende signatuur doch ongepagineerd:)

Baladen van Doornijcke | ghemaect door H Matthijs 
de Caſtelein | Prieſter / ende excellent Poete moder-
ne. | ¶ Incarnatien. | Notabel ingienen Edel Artiſten 
| Wien ick hiernaer wenſche Chriſtus choor rijcke | 
Neemt in dancke/ als Philomercuriſten | Dit cleen 
boucxken/ ghedicteert op Doornijcke. |

(portret [Karel V]) | Matth. | Wacht wel tSlot Castelein. 
| Te Gendt/ | (...) de Weduwe van Gheeraert van Sa-
lenſon in den | Bybel/ door Gillis vanden Rade.

uit nr. 9 – Brontius

uit nr. 9 – Brontius

uit nr. 9 – Brontius
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(32) pp. plus 1 blad (buiten de paginering) met 2 illustra-
ties (recto en verso) over de hele pagina: houtsneden, 
verder in de tekst 1 half  paginagrote illustratie: houtsne-
de. 

¶ contemporain perkamenten omslag, vlakke rug, 
platten met elk 2 gaatjes (voor de linten); nieuwe 
schutbladen; beide titelpagina’s, schaakbord en 7 bla-
den uit de Balade van Doornick aan de rand verste-
vigd, band ‘zeitgemaß’ vergoord. Uit dit exemplaar 
ontbreekt, naast de kennelijk weggesneden maar 
nooit aangevulde bladen *7 en *8, het blad *2. Enke-
le stempels vorige eigenaar A.J. de Jong op de nieuwe 
schutbladen. 

 € 5250,-
NCC: deze uitgave: 1 exemplaar (UBA). Belgica Typo-
graphica tezamen met uitgave 1571: 3 exemplaren. 
Deze druk is volgens Bibliotheca Belgica (C 156) geen 
nieuwe druk maar de druk van 1571 (C 155) waarvan 
enkele bladen en ook een katern in de Balade van Door-
nijcke verwijderd/ cq. veranderd werden, waarbij delen 
van de oorspronkelijke tekst van 1571 of  uitgesneden 
zijn en door andere teksten vervangen, of  juist alleen 
maar ‘verwijderd’ werden, en in het geval van katern O, 
vermeerderd. Ook werd aan de Balade van Doornijcke 
een blad met 2 paginagrote illustraties: houtsneden toe-
gevoegd. Volgens Van Leeuwen, Matthijs de Castelein 
en zijne Const van Rhetoriken, 1894, is de uitgave van 
1571 hiermee geactualiseerd omdat er inmiddels een 
vermeerderde editie in 1573-1574 bij Ghileyn Manilus 
te Gent verschenen was. 
Een vergelijking tussen een exemplaar van 1571 (UB 
Utrecht) en een exemplaar van de hierboven beschre-
ven in de UB Amsterdam aanwezige editie Jan van Sa-
lenson z.j. leverde het volgende op: 
Nieuw gedrukte of  veranderde bladen (alle dus recto en 
verso) zijn: titelpagina, verso in plaats van Octroy: ‘Be-
minde leſer’ plus inhoudsopgave (waaraan niet geheel 
voldaan wordt in de uitgave), *2 recto en verso: Den 
Drucker, in het exemplaar UBA van de uitgave z.j. wor-
den de laatste 4 regels enigszins gewijzigd (duidelijk op 
de pers gebeurd), * 7: laatste pagina met Tafel [deze 
blijft zo gehandhaafd, in het exemplaar UBA: daar 
nieuw blanco stuk erin gezet waardoor in dat exemplaar 
echter van beide pagina’s de onderste helft vervalt, bij 
verso Author ad librum sum: alle regels na de regel Et 
quum Cecropian en het jaartal 1548], *8 in 1571: 
Guillaume van Hauweghen en verso: Tot de leſer, dit 
blad *8 wordt in het exemplaar UBA achterin geplakt en 
wordt dan: De regulen vā de Refereynen, en verso hier 
hendt de Tafel. Katern O in 1571 met tekst t/m 3r (ver-
so = drukkersmerk) wordt niet alleen opnieuw gezet 
maar ook, waarbij 1 half  paginagrote illustratie (hout-
snede) wordt toegevoegd, uitgebreid tot O8. Het druk-
kersmerk vervalt hier. Ook wordt in de uitgave z.j. een 
nieuw (doch slordiger) gezet Schaeckbert aangetroffen 
(in ons exemplaar conform exemplaar UBA). Met veel 
dank aan UB Utrecht.

¶ apart from *7 and *8 not replaced, so lacking, *2 is mis-
sing; contemporary vellum covers, used (as usual).

Colm’s, painter and factor of the Amsterdam 
Chamber Het Wit Lavendel, 

famous and scarce play
11. (Colm, Ian Sievertsen) 1615
BATTAEFSCHE: | Vrienden-Spieghel: | WT LE-
VENDER IONSTE. | 

nr. 10 – de Castelein uit nr. 10 – de Castelein

uit nr. 10 – de Castelein

nr. 10 – de Castelein
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(blazoen Brabandse kamer ’t Wit Lavendel) | t’Amſtel-
redam, By Gerrit H.van Breugel.1615.
4°; (84 pp.).

¶ zonder omslag; ligt los, slordig, papier vermoeid; 
wat stukjes uit titelpagina ontbreken. € 750,-

STCN 2. Eerst bekende uitgave. Scheepers I, 22: ‘zeer 
zeldzaam’ [met als opbrengst fl . 55,- (terwijl de meeste 
toneelstukken tussen fl . 3,- en fl . 8,- opbrachten, met 
enkele uitschieters naar fl . 18,- (Rodenburgh)].
Met lofdichten van o.a. G.A. Bredero.

¶ no covers, loose.

a digest of what happened at Leiden at the 
meeting of the Chambers of Rhetoricians, with 

even a chamber of Flanders attending; most 
poetry: ‘Refereynen’ and songs

12. Const-Riick Beroep 1614
Const-Riick Beroep | Ofte | Antwoort/ op de Kaer- | 
te uyt-geſonden by de Hollantſche | camer binnen Ley-
den, onder t’woort Liefd’| Es t’Fòndament, aen alle 
nabuerighe | Reden-rijcke vrye cameren in Nederlant/ 
| tegens den 6. Octob. Anno 1613. | Op de Vraghe 
ende Regels | als volght. |
Vraghe. | Waer door ter Werelt meeſt, en alder ſtercxt 
Godt s Wet, | Van waerheyt ende Vree, den voortgang 
wert belet. | 
Reghel. | Door yver blint,. veel twiſt men vint,,in plaets 
van vreden. | 
Regel op t’Liedt. | D’ervarentheyt die is, Meeſterſſe van 
de vvaen. |
(drukkersmerk) | Tot Leyden. | By Jacob Janſzoon Pae-
ts/ woonende in de | Sonnevelſteegh. Anno 1614.
4º; (XX, 128) pp. STCN 1. Bibliotheca Belgica B 122. 
Scheepers I, 53. 
met (met eigen signatuur):
NEGENTHIEN | Refereynen int Sot/ | Ghepron-
oncieert om Prijs/na de | beroepinghe van alle de vrye 
Cameren in | Leyden, den 8. October, Anno 1613. | 
Op den Reghel, | Voor al te wijs,, en valt gheen Prijs,, 
als Sot gheacht. | 
(drukkersmerk) | Tot Leyden. | By Jacob Janſzoon Pae-
ts/ woonende in de | Sonnevelſteegh. Anno 1614.
4º; (56 = 40 + 16) pp. (plus titelpagina); 2 circa drie-
kwart paginagrote illustraties (als voorstelling aan elkaar 
gelijk, waarvan de een op tussentitel: Elf  Balladen): 
houtsneden, plus ingevoegd 2 kleine illustraties (iden-
tiek): gravures, verso daarvan blanco. STCN 1. Biblio-
theca Belgica B 122.

¶ negentiende-eeuws halfl eder, rug goud bestempeld 
met titel, fi leten en versiering, platten met marmer-
papier overtrokken; marmerpapieren schutbladen; 
titelpagina I gedoubleerd, Ex libris V[ictor] de la 
Montagne. € 3850,-

Zie voor I en II: STCN (beide) 1. Bibliotheca Belgica B 
122. Scheepers I, 53. Voor I: Hummelen 4: 27: voor het 
voorwerk met p. XI-XIX: slecht rouvv (...) door H. van-
den Berch, verder bevat het Refereynen en ook Liede-
kens door de deelnemende kamers uit Gorinchem, 
Haarlem (3x), Amsterdam, Zoetermeer, Gouda, Den 
Haag, Katwijk, Warmond, Vlaardingen, Ketel, Leiden 
(2x), Scheveningen, Brugge (2x), Noordwijk, Middel-
burg, Rotterdam, ’s Hertogen-bosch, Rijnsburg;
voor II: het merendeel van de deelnemende kamers van 
I, echter hier ontbreken Brugge, Gorinchem, Rotter-
dam, ’s Hertogen-bosch, Rijnsburg. 

uit nr. 12 – Const-Rijck Beroep

uit nr. 12 – Const-Rijck Beroep

uit nr. 11 – J.S. Colm
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Over de gravures in II: Bibliotheca Belgica ‘tres belle et 
sans nom de graveur mais probablement J. de Gheyn.’

¶ nineteenth century halfleather, with marbled endpages.

an almost unique copy (A) with the complete 
entry-plates in parts, as issued originally

13. Const-thoonende Iuweel 1607
CONST-THOONENDE | IVWEEL, | By de loflijcke 
ſtadt Haerlem/ ten ver- | ſoecke van Trou moet blijc-
ken, in’t licht gebracht. | 
Waer inne duydelick verclaert ende | verthoont wordt 
alles wat den Menſche mach | wecken om den Armen 
te trooſten/ | ende zijnen Naeſten by te ſtaen. |
In twaelf  Spelen van Sinne / ſoo veel Intreden/ | Refe-
reynen ende Liedekens gheſtelt in Leden- | rijck naerde 
volgende voorgegevene Caer- | te van ’t Speel-koren-
ken. |
(illustratie: gravure) |
TOT ZWOL, | By ZACHARIAS HEYNS, | Drucker 
des Landſchaps van Over-ijſſel, 1607. | Met privilegie.
4º; (XX, 512) pp; 2 paginagrote illustraties (toneel), en 
12 (+ eventueel 1) blazoenen: gravures; met 12 bladzij-
den met muziek (notenschrift).
Deze tekst komt vaak voor samengebonden met 
Het Haerlems Juweel, waarvan 2 drukken bestaan, 
te weten: 
I: de editie in 2 kolommen gedrukt: 
Haerlems Juweel/ | Tot nut vande oude Arme uyt lief-
den | ten thoon gheſtelt nae de voorgegevene Caerte | 
vant Speelcorentken. | 
(illustratie: gravure) |
Tot Zwol/ | By Sacharias Heyns/Drucker | des 
Landtſchaps van Over-yſſel. | Anno 1608.
4º; (24) pp; blazoen; geen muziek, ook hiervan worden 
exemplaren met uitklapplaat aangetroffen.
II: niet in 2 kolommen gedrukt:
HAERLEMS | IVWEEL | Tot nut vande oude Arme 
uyt liefde | ten thoon gheſtelt nae de voorghegevene 
Caerte | van ‘tSpeelcorentken. | 
(illustratie: gravure) |
TOT ZWOL, | By Zacharias Heyns, | Drucker des 
Landſchaps van Over-ijſſel, | Anno 1608. 
4º; (IV, 58) pp; blazoen. Deze versie wel met muziek bij 
Liedeken. Ook hiervan worden exemplaren met uit-
klapplaat aangetroffen.
Voor uitvoerige beschrijving van de platen, zie de Ap-
pendix.
A. Exemplaar met het Haerlems Juweel (I: in 2 kolom-
men) en alle platen, deze echter niet, zoals vrijwel altijd, 
per kamer aan elkaar geplakt, maar los – elke ‘koperen’ 
plaat gezet op een strook, zo mee ingebonden. De 2 
Leidse Kamers zijn, zoals wel meer, van plaats verwis-
seld, de andere ‘koperen’ platen niet altijd precies op de 
juiste volgorde – maar een bijzonder exemplaar zo – en 
met de meeste blanco marges per plaat nog intact ook.
Ook heeft dit ex. (A – zie appendix) een (enkele) ‘kope-
ren’ plaat, die in de meeste exx. – zo ook niet in Biblio-
theca Belgica – niet voorkomt. 

¶ perkament, met doorgehaalde rug; van sommige 
(zeer) brede platen de randen naar binnen gevou-
wen, hier en daar platen met Abklatsch (tegendruk).
  € 5850,-

B. Exemplaar zonder Haerlems Juweel en niet alle pla-
ten compleet; maar met de uitklapplaat van Haghe com-
pleet en à rebours (spiegelbeeldig), dus nieuw gegra-

veerde platen, onderschrift tekstplaat: kop romein, er-
onder: cursief  (zie hierover Bibliotheca Belgica) de op-
tocht loopt hier duidelijk van links naar rechts in plaats 
van zoals in de oorspronkelijke versie (en alle andere 
platen) van rechts naar links.

¶ blind bestempeld perkament, voorplat met centrale 
versiering en fileten, doorgehaalde rug met belette-
ring in inkt; precieze opgave van geheel of  gedeelte-
lijk aanwezige uitklapplaten op aanvraag beschik-
baar.  € 2850,-

C. Exemplaar zonder de uitklapplaten (die afzonderlijk 
erbij te krijgen waren) met Haerlems Juweel (I: in 2 ko-
lommen).

¶ negentiende-eeuws halfleder: goud bestempelde 
vlakke rug met rood titeletiket waarop: Zacharias | 
Heyns | Poëzij , platten met ..... overtrokken; hier en 
daar wat geschaafd en iets gebutst. Verder goed ex-
emplaar.  € 850,-

STCN Const-thoonende: 2. Eerst bekende uitgave. 
Scheepers I, 55. Hummelen 3 L. Bibliotheca Belgica J 7. 
Bevat steeds naast welkomstgedicht(en) door de ont-
vangende Kamer, Antwoort, Presentatie, Balade, Refe-
rein, Liedeken (met Muzieknoten), van de deelnemende 
kamers: Leiden (Orangie Lelie: Jacob Celosse, Witte 
Acoleyen), Katwijk, Schiedam (: I. Dwinglo), Hazers-
woude, Vlaardingen, Amsterdam (: Zacharias Heyns), 
Noordwijk, Haastrecht (: Rijssaert van Spiere), Gouda (: 
I. Lucassoon Sasch), ‘s-Gravenhage, Ketel (: J. Schout). 
Voor Haarlems Juweel: Haarlem, Vlaamse Kamer: Het 
wit Angierken (: Zacharias Heyns); (eventueel) met: 
Haerlems Juweel (van Het wit Angierken) waarvan 2 
verschillende drukken bestaan, en waarvan of  de een of  
de andere druk hierbij gebonden aangetroffen kan wor-
den. Bibliotheca Belgica : ‘Les exemplaires complètes 
de ce recueil (...) sont tellement rares’. Voor meer infor-
matie over de ‘uitklap’-platen, zie de Appendix.

¶ A. with Haerlems Juweel, copy with the complete en-
try-plates in parts, not glued together like in most copies (com-
plete or not complete), as printed - and bound in; vellum.
¶ B. without Haerlems Juweel, and entry-plates not complete, 
and the parts glued together like usual; the entry of  The Ha-
gue, complete à rebours (newly engraved); vellum.
¶ C. copy with the Haerlems Juweel, but no entry-plates ad-
ded; halfleather.

zie voor uitvoerige opgave, illustraties en beschrij-
ving uitklapplaten de Appendix! Verdere illustra-
ties omslag en titelpagina.

the first edition of Coornhert’s Homer translation, 
one of his first books 

14. Coornhert, Dirck Volkertszoon; Homerus 1561
Deerſte twaelf  boecken | Odyſſeæ, dat is de dolinghe 
van Vlyſſe, be | ſcreuen int Griecx door den Poeet 
Homerum | vadere ende fonteyne alder Poeten,nv | 
eerſtmael wten Latijne in rijm | verduytſcht door Die-
rick | Coornhert. |
(drukkersmerk) | Tot Haerlem, | By Ian van Zuren, | 
1561. | Met Gratie ende Priuilegie. 
8º; (VIII), 93 bladen (=185 pp.), (VII) pp. In cursief  (en 
romein).

¶ gebonden in de oud perkament, nieuwe schutbla-
den, doorgehaalde rug met belettering in inkt (on-
leesbaar); band met enkele vlekken; eerste en laatste 
pagina’s wat vergoord.  € 5250,-

STCN 1: hierin als zijn eerste boek, eerst bekende uitga-
ve. Geerebaert XLVIII, 1. Bibliotheca Belgica C 80.
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Titelpagina verso: Octroy (van de Conicklijcke Majesteit); 
Aenden verstandighen (...) Willem Dircxen (p. III – V), 
Het leuen Homeri (p. VI-XI), totten goedwillighen Le-
ser (p. XII-XVI), Had[rianus] Iuni[us] Hornano Lof-
dicht (p.XVI), Odysseae Eerste – twaelfste Boeck, (blad 
1-93), Tafel: (6 pp.), op laatste pagina tevens approbatie.
Elk boek wordt voorafgegaan door een korte ‘Inhout’, 
begint met een versierde 
initiaal en eindigt met een vignet.

¶ only the fi rst 12 books were here translated; old vellum, new 
endpapers. 

this other Coornhert translation, of Seneca, also 
issued by Jan van Zuren, in Haarlem before the 

sacking by the Spanish troops
15. Coornhert, Dirck Volkertszoon; Seneca 1562
Lucius Anneus | Seneca vanden weldaden. | Leerende 
den rechten aert van broederlijcke | liefde/getrouwe 
vrientſchappe ende beleef- | de hueſſcheyt: voor allen 
ſtaten ſeer oorbaerlijc | om leſen.Nyeu wten Latijne | in 
nederlantſch vertaelt | duer Dierick Coornhert. |
(drukkersmerk) | Tot Haerlem by Jan van Zuren. | 
1562. | Met Gratie ende Priuilegie. 
8º; (XVI, 468) pp. In cursief  (en romein).

¶ gebonden in een wat te ruime band, perkament 
met omgezette randen; oorspronkelijk voorste vrije 
schutblad waarop aantekeningen in oud handschrift, 
gedoubleerd.  € 4850,-

STCN 3. Eerst bekende uitgave. Geerebaert CXXXIII, 
2. Bibliotheca Belgica S 85.
Bevat: Octroy (p. II), Dierick Volckaerts Coornhert 
wenscht (...) (p. III-VI), Het Leuen ende ſteruen van (...) 
Seneca (p. VII-XV), De vertaelder totten leſers (p. 
XVI), Het eerſte - ſeuenſte boeck (p. 1-468).

¶ fi rst edition; bound in vellum.

fi rst edition of Coornhert’s translation of 
De rerum usu et abusu 

16. [Coornhert, Dirck Volckertszoon] 1585
recht Ghebruyck | Ende | Miſbruyck/van | tydlycke 
Have. | Van Rijckdom/ Nodruft en ghebreck ick beluy-
ck | T’onzaligh miſbruyck/ mettet zaligh ghebruyck. |
(drukkersmerk) | Tot Leyden, | By Chriſtoffel Plantyn. 
| M. D. LXXXV. (1585)
(Hieraan gaan vooraf  2 bladen waarop 2 gegraveerde 
titelpagina’s buiten de collatie, I: recto: (met tekst: QVIS 
SIT OPVS FINIS | VEL EARVM | QVIS SIT ABVS-
VS | OSTENDO,RERVM QVIS | BENE VIVAT | 
INOPS.); verso: DE RERVM | VSV ET ABVSV. II: 
recto: blanco; verso: DE RERVM VSV ET ABVSV. | 
(met tekst: identiek aan I) | Lvgdvni Batavorvm, | Ex 
offi cina Chriſtophori Plantini. | M. D. LXXXV. (1585)).
4º; 28 pp. plus de 2 bladen met 2 gegraveerde titelpagi-
na’s plus 25 dubbele bladen, aan één zijde bedrukt met 
25 driekwart paginagrote illustraties: gravures met bij-
behorende tekst [ontleend aan Furmerius, De usu et 
abusu, 1575, illustraties J. H. Wierix].

¶ voortitel (waarschijnlijk) (zie hierboven en Furme-
rus 1575) (en dan nog in verkeerde volgorde) en 
plaat 23 (zeker) later ingevoegd; blind bestempeld 
perkament, met centrale stempel, fi leten en kleine 
versieringen, rug vernieuwd; papier hier en daar sterk 
verbruind en hier en daar vanwege kwaliteit (dun) 
wat ingescheurd; Ex libris 

G. Stuiveling. € 2850,-
STCN Recht ghebruyck 4. Landwehr 177; De Vries 16.

uit nr. 14 – Coornhert, Homerus

uit nr. 14 – Coornhert, Homerus

uit nr. 15 – Coornhert, Seneca

uit nr. 16 – Coornhert, Recht Ghebruyck

uit nr. 17 – Coornhert, Recht Ghebruyck 2de druk
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De gravures op het dubbele blad zijn twee aan twee in-
gevoegd, daarom heeft 1 als compaan een blanco blad. 
Twee gegraveerde titelpagina’s, waarvan de tekst in de 
gegraveerde versiering [identiek aan Furmerus 1575].

¶ with some additional leaves and a replacement of  one engra-
ving (from another copy); blind stamped vellum, new spine; 
inside somewhat browned, some tears.

second enlarged edition of Coornhert’s translation of 
De rerum usu et abusu

17. Coornhert, Dirck Volckertszoon 1610
Recht Ghebruyck ende Miſ- | bruyck/ van tijdlicke 
Have. | Door D.V. Cornhert, net konſtighe figuren , in 
koper gheſneden, | ende van hem ſelve in Dicht 
gheſtelt. |
Van Rijckdom/ Nodruft en ghebreck ick beluyck | 
T’onzaligh miſbruyck/ mettet zaligh ghebruyck. |
(portret Coornhert : Obijt An,º 1590 Ætat. 68) | T’AM-
STELREDAM, | By Dirck Pieterſz. [Pers] Boeckver-
cooper / woonende op ’t Water/ | in de Witte Perſſe. 
Anno 1610.
4º; (III), (2x) 25, (I), (10) pp; 25 driekwart paginagrote 
emblematische illustraties: gravures [door J. H. Wierix].

¶ later halfperkament met hoeken, rug met namaak 
antieke belettering, platten met gedecoreerd blauw 
papier overtrokken; band wat gesleten en wat groe-
zelig; nieuwe schutbladen. € 1850,-

STCN 87. Landwehr 178; De Vries 17.
Tekst is ten opzichte van de eerste druk te Leiden, Plan-
tijn 1585 aangevuld met Ode Horatii II. Lib. Epodon, 
Beatus ille (vertaald), en Protest teghen den Slaap en 
eenighe (= 6) Liedekens.
De gravures zijn gelijk aan die uit de vorige druk, 1585, 
deze weer aan die in Furmerus, De Rerum usu et abusu, 
1575. De teksten in 1585 daaronder in het Latijn: (uit 
Furmerus 1575), zijn nu echter vervangen door de Ne-
derlandse vertalingen van Coornhert, die in de druk van 
1585 aan Furmerus’ teksten voorafgingen. De gravures 
werden een jaar eerder door Pers gebruikt als illustraties 
bij Lubbaeus Emblemata Novatoria (Landwehr 462).

¶ later halfvellum, somewhat worn.

the third, actually the first published, classical 
author: Cicero translated by Coornhert in a later 

edition
18. (C[oornhert], D[irck] V[olkertszoon]); Cicero 
[na 1624?]
M T CICERONIS | Vande onderlinghe plichten/drie 
Boec- | ken/ ſtreckende tot eenen eerlijcken | handel 
en wandel. | 
Noch Cato Maior, hoemen d’Ouderdom | geduldigh 
dragen, en ſijne Lælius hoemen | de vriendſchap onder-
houden ſal : | 
Neffens zijne Paradoxa of  wonder-redenen aen | Bru-
tum en de droom van Scipio. | Noyt aldus in duyts by 
een ghevoeght. |
(illustratie) | Tot AMSTERDAM. | By Dirck Pieterſz. 
Boeckverkooper/ in de witte | Perſſe/over de Koorn-
merckt. (z.j.)
16º; 521, (XVII) pp; 1 tweederde paginagrote titelillus-
tratie en 5, waarvan 4 steeds aan het begin van een an-
dere vertaling en één midden in Van d’ouderdom, illus-
traties: houtsneden.

¶ perkament, doorgehaalde rug, sporen van tekst in 
inkt op rug (onleesbaar); schutbladen niet tegen de 
band geplakt. € 1250,-

STCN Cicero 134. Geerebaert CIII, 1, d, zie onder 4.
Bevat: (Opdracht aan) Erasmus (p. 3-5), De vertaelder 
totten Leser (getekend D.V.C.) (p. 6-9), Het leven MT 
Ciceronis (p. 10-15), (illustratie: marmeren borstbeeld 
van Cicero p. 16), Eerſte – Derde Boeck vanden onder-
linghe plichten (p. 17-281), (illustratie p. 282), Van 
d’Ouderdom (p. 283-353, waarin illustratie p. 325), (il-
lustratie p. 354), De Vriendtſchap (p. 355-431), (illustra-
tie p. 432), Paradoxa (p. 433-491), (illustratie p. 492), 
Beſchrijvinge van den droom Scipionis (p 493-510), 
Eenighe bladen overigh (p. 511-521), Bladtwijſer (17 
pp.) I: over de Officien of  onderlinge plichten, II: over 
de andere boeken.

¶ vellum.

Samuel Coster, a modernist, opponent to 
Rodenburgh

19. [Coster, Samuel] 1615
Hollandtſche Kamers tot | Amſterdam/ | IN LIEFD’ 
BLOEYENDE, | ITYS | TREVRSPEL
(uitgeversmerk) | t’ AMSTERDAM, | By Cornelis Lo-
dewijckſz. vander Plaſſe/ Boeck-| vercooper op de 
hoeck vande Beurſe/ inden Italiaenſchen | Bijbel. 
Anno 1615. 
4º; (46) pp.

¶ blauw papieren omslag; titelpagina gehavend (geen 
tekstverlies); kort afgesneden; zeer onfris. € 575,-

STCN 4. Biblitoheca Belgica C 659. Eerst bekende uit-
gave.

¶ blue paper wrappers; titlepage with some damages; unfresh.

another play by Coster, also in first edition
20. Coster, Samuel 1619
S. COSTERS | POLYXENA | Treur-ſpel. | Vertoont 
in de Nederduytſche | ACADEMIE. |
(auteursmotto: de schildpad) | t’Amsterdam, | Voor 
VVillem Ianſz. Cloppenburch, Boeckver- | kooper aan-
de Beurs, inde vergulde Chroniick. 1619.
colophon: (drukkersmerk) | t’Amsterdam, | By Nico-
laas Bieſtkens/ Boeckdrucker der Duytſche | Acade-
mie, in de Lelie onder de Doornen. 1619.
4º; (VIII), 85, (I) pp.

¶ gesprenkeld papieren omslag; slordig, enkele stuk-
jes ontbreken (geen tekstverlies); vocht. € 600,-

STCN 12. Bibliotheca Belgica C 679. Eerst bekende uit-
gave.

¶ original paper wrappers but a worn copy (like very often 
with plays in wrappers from that period).

two plays by Coster, also statements of the new 
Nederduytsche Academie, both firts editions

21. Coster, Samuel 1620 & 1618
Nederduytſche Academijs | Niemant ghenoemt/ | nie-
mant gheblameert. | Gheſpeelt den eerſten dagh van 
Oeſt maant, op | het derde Iaar-ghety. | 
Kneppel onder de Hoenderen. | VVanneer-men yet be-
riſpt in ’t hondert daar vvat an,,is, | Dat treckt hem nie-
mandt aan dan die de rechte man,,is. | Door S. A. Cos-
ter. |
(auteursmotto) | t’Amsterdam, Voor Cornelis vander 
Plaſſen/ 1620. 
4º; (19) pp. STCN 9. Bibliotheca Belgica C 682. Eerst 
bekende uitgave.
tezamen gebonden met:
[S.A. Coster] Ghezelſchap der Goden | vergaert | Op 
de ghewenſte Bruyloft van | APOLLO, | Vader en voe-
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der van Conſten en Conſtenaren, | Met | De eenighe 
en eerſte Nederduytſche | ACADEMIE. | 
Verzaemt op den eerſten dach der Oegſt-maent/ in’t 
eerſte Jaer der ſtichtinghe. |
(drukkersmerk) | t’Amsterdam, by Nicolaes Biestkens, 
Drucker | der Duytſer Academie, inde Lelie onder de 
Doornen. 1618.
colophon: (drukkersmerk) | t’Amsterdam, | By Nico-
laes Bieſtkens/ inde Lelie onder de Doornen. | M. DC. 
XVIII. 
4º; (II), (21) pp. 

¶ tezamen gebonden in halfperkament; met roest 
en met vochtkringen; van I: titelpagina vergoord.
 € 1250,-

STCN 8. Bibliotheca Belgica C 671. Eerst bekende uit-
gave.

¶ two of  Costers plays bound together in halfvellum, some rust 
and some waterstains.

Dene’s great Fable book, the fi rst one in Dutch; 
with beautiful engravings by Marcus Gheeraerts – 

but not complete (like very often)
22. Dene, Edewaerd de & Marcus Gheeraerts 1567
DE VVARACHTIGHE FABVLEN | DER DIEREN. 
| Pſalm. 8. a. 7. | 
Ghy hebt de menſch ghemaect een Heere ouer dijn 
wercken | Hem makende onderdaen alle dijngh dat wy 
mercken | Als de Voghels der lucht, midtſgaders al het 
Vee: | En oock alle dat zwemt int water of  de Zee. 
| (bijna paginagrote illustratie) | Met gratie ende Preui-
legie.
colophon: Ghedruct te Brugghe inde Peerde ſtrate by | 
Pieter de Clerck,ghezvvoren drucker der | CoMa. den 
xxvj. Auguſti 1567. | Om,ende ten coſte vanden voorn. 
Marcus Gheeraerts.
4º; 196 [van 216], (VI) pp; titelillustratie en 97 [van 107] 
emblematische, meer dan half  paginagrote illustraties: 
gravures door Marcus Gheeraerts.

¶ blindbestempeld kalfsleder, rug met ribben en fi le-
ten, platten met 7 fi leten langs rugzijde, 2 fi leten 
langs de randen; band versleten; titelpagina met be-
schadigingen (2 gaten) waarschijnlijk ten gevolge van 
weggeradeerde handgeschreven teksten; een enkele 
illustratie met rood krijt ingekleurd; vele bladen zeer 
beduimeld en gevlekt. Ontbrekende bladen A4, B4, 
C4, F1, K4, Q3, R4 en CC4 (= pp. 7/8, 17/18, 
23/24, 79/80, 125/126, 135/136 en 207/208).
 € 9500,-

Landwehr 189: ‘sole edition’ en ‘2 copies (both) defec-
tive’. De Vries 11. Typographica Batava 838: 4 exempla-
ren. Deze platen werden later o.a. gebruikt voor Vondel, 
Vorstelijcke warande der Dieren, 1617 (en vlgg.). 
Illustraties op pp. 176, 180 en 184 zijn onderling verwis-
seld. 
Bevat: Den conſtrijcke Hubrecht Goltz weynſcht Mar-
cus Gheeraerts schilder (p. 2), Lucas D’heere schilder, 
tot den Leſer (p. 3), EDEWAERD DE DENE BRUG-
GELINGH Tot den goedionsteghen Leſer. (Ee1r), Ta-
fel van al de Fabels (Ee1 verso – Ee2 recto), Privilege en 
colophon (Ee2 v).

¶ 10 leaves lacking; original (worn) calf; titlepage damaged; a 
few illustrations with some contemporary colouring.

For texteditions and studies in 
Dutch Language & Literature 
see our stock on: www.antiqbook.com

uit nr. 21 – Coster, Nederduytsche Academijs

uit nr. 22 – de Dene-Gheeraerts

uit nr. 22 – de Dene-Gheeraerts
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Duym was a famous rhetorician

23. Duym, Jacob 1600
EEN | SPIEGELBOECK \ INHOVDENDE SES | 
Spiegels,vvaer in veel deuchden | claer aen te mercken 
zijn. | 
Seer cortvvijlich ende stichtelijck voor | alle Menſchen 
om te leſen. | Nieu gevonden, ende Speelvvijs in Dicht 
| gheſtelt door Iacob Dvym. |
(titelvignet) | Tot Leyden, | By Ian Bouvvenſz. Anno 
M.DC. (1600).
4º; (XX, 272) pp; titelvignet.
Ieder der spiegels (Der Eerbaerheyt; Der Liefden; Der 
Rechtvoordering; Der Ghetrouvvicheyt; Der Reyni-
cheyt; Der Hoochmoets) met eigen titelpagina, maar 
met doorlopende signatuur.

 ¶ perkament, doorgehaalde rug met belettering in 
inkt, band iets gevlekt en wat groezelig; wat latere 
schutbladen waarop uitvoerige aantekeningen in ne-
gentiende-eeuwse hand, Ex Libris: Robidë van der 
Aa, met M. Buisman en 22/10/’26 in handschrift.
 € 3850,-

STCN 2: tevens met titelpagina: Leyden, J. Bouwensz. 
en Amsterdam ‘sold by’ H. Matthijsz. (= STCN 1). 
Hummelen 3 I (p. 194-198). Scheepers I, 32.

¶ a good copy in original vellum.

only one other copy recorded, but Index not 
complete

24. Erasmus, Desiderius 1531
APOPH | THEGMATVM, SIVE SCITE DI | etorum 
libri Sex,ex optimis quibuſque utriuſque lin | guæ autori-
bus Plutarcho præſertum excerptorum | cum breui 
commodaque explicatione,quæ tum lucem | addit obſcu-
ris, tum dicti ſenſum argutiamque, nonnum | quam & 
uſum indicat, per DES. ERAS- | MVM ROTERO-
DAMVM. | Opus non minus bonæ frugis quam uolu | 
ptatis allaturum ſtudioſis. | Nunc recens exæſum. |
ANTVERPIAE APVD MICHAELEM | HILLENI-
VM IN RAPO. ANNO | M. D. XXXI. (1531) Men. 
Aug. 
8º; (VIII), 616, XVI [van XXXII, waarvan 4 pp. blanco] 
(aanwezig is Index Sententiarum tot Pom, = Rr) pp. In 
cursief, verder romein, ook Griekse letters. Versierde 
initialen. 

¶ deel Index ontbreekt; opnieuw (en te strak) ge-
naaid; leder, band vernieuwd, fragmenten oude band 
geïncorporeerd; titelpagina licht vergoord. € 2500,-

Uitgave in het jaar (maar in augustus) van de eerste 
druk: die Bazel, Frobenius, (maart) 1531, voorwoord 
gedateerd 4 maart (martio) 1531. Deze uitgever (Hillen) 
had al meer van Erasmus uitgegeven. 
NCC: 1 exemplaar (Rotterdam). Niet in Bibliotheca 
Belgica, wel daar andere uitgaven uit het jaar van ver-
schijnen. Niet in Typographia Batava, noch in Belgica 
Typographica. 

¶ newly bound in leather, incorporating some fragments of  the 
old one; part of  Table is lacking.

Soon: a small Catalogue devoted to 
Daniel Heinsius as Theocritus à Ganda
with many illustrations, 
showing the many versions
around the same illustrated emblem.

uit nr. 23 – Duym, Spiegelboeck

uit nr. 22 – de Dene, Gheeraerts

uit nr. 22 – de Dene, Gheeraerts
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here the Furmerus, ten years later translated by 
Coornhert and there with the same engravings 

(see nrs. 16 and 17)

25. Furmerus, Bernardus Gerbrandus 1575
DE RERVM | VSV ET ABVSV, | AVCTORE BER-
NARDO | FVRMERO PHRYSIO. |
(titelillustratie waarin:) QVIS SIT OPVS FINIS | VEL 
EARVM | QVIS SIT ABVSVS | OSTENDO,RERVM 
QVIS | BENE VIVAT | INOPS. |
ANTVERPIÆ, | Ex offi cina Chriſtophori Plantini | 
Architypographi Regij. | M. D. LXXV. (1575)
4º; (IV, 50, I (blanco)) pp; titelillustratie en 25 driekwart 
paginagrote emblematische illustraties: gravures: J. [H.] 
W.[ierix]. Voor illustraties zie nr. 16.

¶ gebonden in oud perkament, doorgehaalde rug, 
rug met belettering in inkt; titelpagina gedoubleerd, 
enkele pagina’s aangeheeld, papier hier en daar wat 
roest, toch zeer goed exemplaar. € 4850,-

Landwehr 241: ‘sole edition’. Bibliotheca Belgica F 15 : 
‘est assez rare’. Woldcat: ‘500 copies were printed, half  
for Plantin, and half  for (Philips) Galle (who printed 
the engravings).’ [dit ontleend aan Bibliotheca Belgica.]

¶ bound in old vellum; some leaves restored, but a very nice 
copy with fi ne impressions of  the engravings.

a not that great copy of a very interesting and 
early book 

(for an interesting price)
26. Ghistele, Cornelis van; Vergilius 1583
Die twaelf  boec- | ken van Aeneas / ghenaemt int | 
Latijn AEneidos , beſchreuen door den | alderge-
leerſten ende vermaerſten Poeet Vergilius | Maro/ Nv 
eerſt in onſer duytſcher talen door | Cornelis van 
Ghiſtele Retorijckelijck | ouergeſet/plaiſant ende weer- 
| dich om leſen. |
(portret Vergilius Maro) | T’ HANTVVERPEN, | By 
Niclaes Soolmans op onſe Vrouwen Kerc | hof/byde 
lijnwaet-merct inden Gulden | Leeu. An. M. D. LXXXI-
II. (1583)
8º; (IX), 307 bladen (= 615 pp.), (II [van IV]) pp; 12 half  
paginagrote illustraties: houtsneden [ontleend aan de 
edities verschenen in 1556, Antwerpen, bij de weduwe J. 
van Lievelt, Bibliotheca Belgica 13 & 14].

¶ perkament met omgezette randen, nieuwe rug van 
oud perkament met nieuwe belettering; laatste 2 pa-
gina’s van de Tafel ontbreken, schutbladen ontbre-
ken; papier verbruind en/of  met enkele wormgaat-
jes, titelpagina vergoord; slordig exemplaar, dat van 
en met plaksel aan elkaar hangt, van een toch erg 
leuk boek.  € 1850,-

Bibliotheca Belgica G 16: ‘c’est l’edition d’Anvers, M. de 
Riche 1583, avec un changement d’adresse met au titre.’ 
Geerebaert CXLIII, II Ba. 
Titelpagina verso: kort gedicht van Den Tranſlateur, 
vervolgens Totten Leſer, Het leuen van Vergilius Maro, 
dedicatie aan Gerardo Delio. Elk boek wordt voorafge-
gaan door een half  paginagrote illustratie: houtsnede, 
en een Begrijp int corte vanden (...) Boeck.

¶ old vellum, but new spine; last 2 leaves (part of  table/ in-
dex) missing; too much glue is used to keep this copy together.

Also catalogues on 
20th-century Dutch Literature
(mainly on one author) and
Dutch Private Presses and Typography.

uit nr. 24 – Erasmus 

nr. 24 – Erasmus (band)

uit nr. 26 – van Ghistele, Vergilius
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a late edition (1608?) of Haecht’s Microcosmos

27. [Haecht Goidtsenhoven, Laurens van, 1608?] 
Μικροκόσμοσ (Microcosmos) | PARVVS MVNDVS
colophon: Arnhemi. | Apud Ioannem Ianſonium bi-
bliopolam ibidem, | ſumptibus Theodori Petri biblio-
polæ | Amſtelrodamienſis. z.j. [circa 1608?]
4º; 77 bladen ( = 154 pp. + II blanco); gegraveerde titel-
pagina en 74 tweederde pagina-grote emblematische il-
lustraties: gravures [: Gerard de Jode].

¶ kalfl eder met blinde dubbele fi leten, rug vernieuwd, 
platten liggen beide los; aantekeningen in oud hand-
schrift op schutbladen; klein gaatje in titelpagina.
Voor illustraties zie nr. 42. € 1250,-

STCN 29. Landwehr 266.
Platen werden eerst gepubliceerd in 1579 (zelfde titel), 
daarna voor Moerman, 1584, daarna door D.P. Pers ge-
kocht en hiervoor en voor zijn uitgave van Moerman, 
Cleyn Wereld, 1608 gebruikt en later ook voor Vondel, 
Den Gulden Winckel, 1613 (en vlgg.). 

¶ fi rst issued with the Jode’s interesting engravings in 1579; 
calf, both covers loose, new spine.

another but more conventional Crispijn de Passe, 
the Elder

28. Hillaire & Crispijn de Passe [de Oude] 1613
SPECVLVM HEROICVM. | Principis omnium tem-
porum | Poëtarum. | HOMERI, | Id eſt argumenta 
xxiiij. librorum Iliados | in quibus veri Principis Imago 
Poëticè, | elegantißime exprimitur. | 
LES XXIIII. LIVRES D’HOMERE. | Reduict en ta-
bles demonſtratives fi gurées,par | Creſpin de Paſſe,ex-
cellent graveur. | Chacque livre redigé en argument Po-
etique. | Par le Sieur I. Hillaire,Saint de la Riviere reuen-
nois. | 
(titelillustratie) | Proſtant in Offi cina CR. PASSAEI cal-
cographi. | TRAIECTI BATAVORVM, | Et Arnhe-
miæ apud Ioannem Ianſſonium,Bibliopolam. | Anno 
MDCXIII. (1613)
4º; (XX, 48, 8) pp; eenderde paginagrote titelillustratie 
met portret Homerus, portret Hillaire en 24 half  pagi-
nagrote emblematische illustraties: gravures: Cr. de Pas-
se [de Oude].

¶ negentiende-eeuws halfl eder met hoeken, rug met 
ribben en fi leten, platten met papier overtrokken, 
rug wat geschaafd, hoeken gebutst, etiket van voor-
plat verwijderd; papier wat kort afgesneden met enig 
tekstverlies. € 4850,-

STCN 1. Landwehr 331: ‘sole edition’.
De bladen met gravures zijn eenzijdig bedrukt.

¶ nineteenth century halfl eather, leaves somewhat cut too much, 
with some loss of  text, but with very good impressions of  
Crispijn the Elder’s engravings (only book known with these).

the sweetness of living in the country made into 
a long poem, with a laudatory poem by Daniel 

Heinsius (an insert)
29. Hondius, Petrus 1621
Petri Hondii | Dapes inemptæ, Of  de | Mouſe-ſchans/ 
| dat is, | De ſoeticheydt | DES BVYTEN-LEVENS, 
| Vergheſelſchapt met de | Boucken. | AFGEDEELT 
IN X GANGEN, | Nieuwe editie. | Nu eerſt by den 
Autheur uyt | laeten gaen. T’ſamen met zijn Hof-wet-
ten. |
(drukkersmerk) | Tot Leyden, | Voor Daniel Roels 
Boeckvercooper/ | Anno 1621.

uit nr. 28 – Hillaire, Homerus, de Passe

uit nr. 28 – Hillaire, Homerus, de Passe

uit nr. 29 – Hondius, de Mouse-schans
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Colophon: Tot Leyden, | By Joris Abrahamſz. vander 
Marſce/ | Anno 1621. 
8º; 32 + (II), 534, (II) pp.

¶ perkament met omgezette randen, doorgehaalde 
rug met belettering in inkt; geheel los in de band.
 € 3850,-

STCN 4. Scheepers I, 108: ‘zeer zeldzaam werk’ [sic].
Bevat: Inhovt (p. 2), dedicatie (p. 3-14), voor-reden (p. 
15-12[28]), De mouſe-schanſe: Den eersten ganck (d.i. 
de opdracht van) (p. 13[29]-31), Daniël Heinsius – Ter 
Eeren (Lofdicht p. (33)), Mouſe-schans: Den eersten 
ganck – Den X ganck (p. 1-522), Hof-wetten (p. 523-
534). 
Elke ‘ganck’ wordt voorafgegaan door een ‘opdracht’. 
Een aantal pagina’s is verkeerd gepagineerd. Het lof-
dicht door Daniël Heinsius is een ingevoegd blad.

¶ loose in its original vellum binding.

a very good copy of a typographical miracle
30. Hout, Jan van 1602
DER | STADT LEYDEN | DIENST-BOVC, | Inne-
houdende verclaringhe van tvvezen ende ghe- | legen-
theyt vande zelve Stadt, gelijck die van outs ghe- | 
weeſt,ende verdeelt is:vande vermeerderinghen | ende 
vergrootinghen van dien: | Mitſgaders vande geſtift en 
tot geeſtelicken of  te godſvruch- | tighen zaecken,al-
daer,met namentlicke verclaringe van de | gene die van 
outs her, in regeeringe zijn geweeſt. | T’ſamen gevoucht 
ende by een getrocken | door | Ian van Hovt Secretari-
is: |
(wapen van Leiden) | Ende | Gedruct opt Raedthuys 
der voorſchreven Stede, | inden Iare zeſtien-hondert 
ende tvvee. (1602).
2º; (XIV), 58 pp. Zeer fraai gedrukt in civilité, romein 
en gotisch, waarbij plekken werden opengelaten ten be-
hoeve van nooit niet afgebeelde illustraties.

¶ blind bestempeld perkament, platten met centrale 
versiering en fi leten, doorgehaalde rug; zeer goed ex-
emplaar.  € 4500,-

STCN 2. Eerst (en enig) bekende uitgave. 
Bevat onder andere een gedicht van 19 strofen door 
Van Hout.

¶ a very good copy in blind stamped vellum.

the highlight of this catalogue, written in support 
of and dedicated to William (the fi rst) of Orange, 

only 2 other copies in the Netherlands
31. Houwaert, Jan Baptista 157(8)
Milenus clachte, | Waer inne de groote tirannye der Ro-
meynen | verhaelt/ ende den handel van deſen tegen- | 
woordighen tyt claerlijck ontdect wordt. |
Met ghelijcke Clachte, | Vanden Ambaſſadeur der He-
breen vermellende hoe | ſchadelijck, de tirannighe gou-
verneurs ſijn. |
d’Antijcke Tafereelen, | Daer in men claerlijck gheſchil-
dert ende beſchreven ſiet de | godlooſe regeringe der 
tirannen, midſgaders den rechten | middel om dlant in 
goeden voorspoet te gouverneren. |
Ghecomponeert doer Jan Baptiſta Houwaert/ ende | 
toegheſchreven den doorluchtighen Prince | van Oran-
gien. |
(drukkersmerk:) ANNO 1577 (met pen is de laatste 7 
veranderd in 8: 1578). | TOT LEYDEN, | By VVillem 
Silvius Drucker der Co. Majeſteyt. | Met Privilegie voor 
x. Jaren.
(Privilege gedateerd 18 Mey 1577.)

uit nr. 30 – Jan van Hout, Dienst-bouc

uit nr. 30 – Jan van Hout, Dienst-bouc

uit nr. 31 – Houwaert, Milenus Clachte
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colophon: Ghedruckt ’t Antwerpen by | Chriſtoffel 
Plantin, Hooft- | drucker der Co. Majesteit. in t’jaer | 
ons Heeren 1577. den ſeſten | dach van Nouembre.
4º; (IX,) (3 blanco) – 153, (II) (1 blanco) pp; wapen-
schild: Nassav; 3 illustraties, waarvan 1 bijna, en 2 pagi-
nagroot: houtsneden [: Ant. van Lent], vele (in Antijcke 
Tafereelen) kop- en sluitvignetten van verschillende 
grootte, versierde initialen: ook houtsneden. Gedrukt in 
civilité, gotisch, romein, letter(s?) van Aimeet Tavernier.

¶ negentiende-eeuws goud bestempeld halfgeitenle-
der met hoeken; rug met ribben, titel en fi leten; plat-
ten met marmerpapier overtrokken, vooral rug enig-
zins beroet [ex bibliotheca J.B. Scheepers]. Verder 
uitermate fraai exemplaar. € 12.500,-

STCN 1: (slechts) 3 exemplaren, waarvan (maar) 2 in 
Nederland: Haarlem, UB. Leiden (Thysiana). Bibliothe-
ca Belgica H 13: daar Antwerpen. Scheepers I, 37. Eerst 
bekende uitgave. Hiernaast komen exemplaren voor 
met op de titelpagina het jaartal 1578 gedrukt, en ook 
exemplaar waar Leyden vervangen is door de vermel-
ding Antwerpen, dat ook met gedrukte jaartal 1578. De 
versie met 1577 waarvan met pen de laatste 7 veranderd 
is in 8, waarvan hier een exemplaar beschreven wordt, is 
duidelijk die met de als eerst gedrukte titelpagina. Mo-
gelijk ten overvloede: aan het zetsel van de titelpagina is 
verder niets veranderd.
STCV: zie daar de uitvoerige literatuurvermelding.
Toegevoegd blad A5-6 (alleen A5 bedrukt met laatste 
stuk lofdicht en ondertekening Per Haecht, rest blanco); 
opgave in STCN hierover niet duidelijk, in STCV wel; 
Bibliotheca Belgica: ‘A5 manque souvent’. 
Bevat: Dedicatie aan Wilhelm, Prince van Orangien; ge-
dateerd Jaers-avont 1576 (p. III- VI); Lofdicht Willem 
van Haecht; gedateerd laesten Oct. 1578! (p. VII-IX); 
illustratie (p. 1), Milenus Clachte (p. 1-51), illustratie (p. 
53), Wtsprake vanden Hebreeusschen Ambassadeur (p. 
53-72), (26) Antijcke Tafereelen (p. 73-153) op p. 133 de 
illustratie; Extract uyt Privilegie (p. 154), colophon (p. 
155). 
Feitelijk een politiek ‘pamfl et’ waarin Willem de Zwijger 
op allerlei mogelijke manieren verheerlijkt wordt. Bi-
bliotheca Belgica: ‘Milenus Clachte est une paraphrase 
politique’. 

¶ nineteenth century halfl eather, a very good copy indeed.

a later edition of Houwaert’s Vier wterste
32. Houwaert, Jan Baptista 1614
DE VIER WTERSTE, | Van de doot, | Van het oor-
deel, | Van d’eevwich leven, | Van de pyne der hellen | 
Waerinne een jeghelijck (als in eenen claren spieghel) 
mach ſien, ende leeren, | hoe hy wel ende deughdelijck 
leven, ſalich ſterven, ende in d’eeuwighe glo- | rie co-
men [...], ſtichtelyck, ende uyter maten proffi jtelijck, | 
voor alle ster [...] gheleſen. |
Schriftuerlijck ghein[vent]eert,ende Rhetorijckelijck 
ghecomponeert, | by Iehan Bap[tista] Houvvaert 
Conſeillier, ende Meeſter ordinaris, | van de Rekening-
hen des Hertoghdoms van Brabant. |
D’Annotatien ſijn byden voorſ. Autheur daer naerden 
hant bu ghestelt. | Syrach 7. Memorare noviſſima tua, 
& in æternum nonpeccabis. | Wilt wel op u uyterſte 
ſtonden// achten / | Ghy ſult u inder eeuwicheyt van 
ſonden//wachten. |
(uitgeversmerk?) | Ghedruckt | Tot Leeuwarden, | By 
Abraham vanden Rade/Boeck- | Drucker Ordinaris/ 
Anno | M. DC. XIV. (1614)

uit nr. 31 – Houwaert, Milenus Clachte

uit nr. 31 – Houwaert, Milenus Clachte

uit nr. 31 – Houwaert, Milenus Clachte
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4º; XVI, 335,I pp; één paginagrote illustratie: portret 
van de auteur: houtsnede. In civilité.

¶ opnieuw ingebonden in perkament, voorplat en 
deel oorspronkelijke rug erop geplakt, nieuwe belet-
tering van de rug in rood; nieuwe schutbladen, oude 
ook aanwezig, met aantekening in oud handschrift; 
titelpagina met schaafplek, waardoor een stuk van de 
tekst onleesbaar, sporadisch wat gevlekt. € 2250,-

De eerst bekende uitgave: Antwerpen, Plantijn 1583. 
Deze beschrevene: STCN 11. 3 Exemplaren, waarvan 2 
in Nederland (UBA en Haarlem). Bibliotheca Belgica H 
23.
Bevat: Epigramma van Bochus en Coppens, Antwoord 
van Houwaert (p. II-V), D’auteur totten [...] leser (p. 
VI-XIII), sonnet Jan vander Noot (p. XIV), portret van 
de auteur (p. XVI), De vier wterste (p. 1-335), colophon 
(I).

¶ rebound in vellum with some fragments of  the old binding 
glued on, new endpapers.

the second edition of one of the earliest Plantin 
Emblem books with very good impressions

33. Junius, Hadrianus, 1566
HADRIANI | IVNII MEDICI | EMBLEMATA, | 
AD D. ARNOLDVM COBELIVM. | EIVSDEM | 
ÆNIGMATVM LIBELLVS, | AD | D. AARNOLD-
VM ROSENBERGVM. | 
(drukkersmerk) | Antverpiæ, | Ex offi cina Chriſtopho-
ri Plantini. | M. D. LXVI. (1566) | CVM PRIVILE-
GIO.
8°; 134, (I) pp; drukkersmerk, begin- en sluitvignet, ver-
sierde initiaal en 68 half  paginagrote emblematische il-
lustraties: houtsneden [de laatste door G. Janssen van 
Kampen (de meeste), en A. Nicolai naar G. Ballain en P. 
Huys].

¶ perkament met belettering van de rug in inkt, op-
nieuw in de band gezet, vergoord; bladen hier en 
daar met stroken Japansch papier vastgezet; gewas-
sen?; titel en eerste paar pagina’s met bruine vlekken; 
van ‘Ad Lectorem’ zijn pp. 65-128 zeer verbruind; 
enkele wormgaatjes, vrijwel geen tekstverlies. Laatste 
en eerste bladen vakkundig opnieuw vastgezet; som-
mige bladen gebobbeld (water?).  € 1750,-

Landwehr 400: ‘second edition and the last one in a lar-
ge format’. NCC: (slechts) 2 exemplaren (UB Gronin-
gen en Tresoar Leeuwarden).
Goede en duidelijke afdrukken van de illustraties, mi.i. 
beter dan die (in mij bekende exemplaren) van de eerste 
druk, eveneens Plantijn, 1565. 

¶ bound in old vellum, some leaves re-attached; very good im-
pressions of  the engravings.

a rather common sixteenth century book by 
Hadrianus Junius, interesting because of its 

illustrated archeologica
34. Junius, Hadrianus 1588
HADRIANI IVNII | HORNANI, MEDICI, | BATA-
VIA. | In qua præter gentis & inſulæ antiquitatem, ori-
gi- | nem,decora,mores, aliaque ad eam hiſtoriam per- | 
tinentia,declaratur quæ fuerit vetus Batauia, quæ | Pli-
nio , Tacito, & Ptolemæo cognita : quæ item | genuina 
inclytæ Francorum nationis fuerit fedes. |
(uitgevers- / drukkersmerk) | Lvgdvni Batavorvm, | 
Ex offi cina Plantiniana, | Apud Franciſcum Raphelen-
gium. | (M). (D). LXXXVIII. (1588)

uit nr. 32 – Houwaert, Vier Uiterste

uit nr. 33 – Hadrianus Junius, Emblemata

uit nr. 34 – Hadrianus Junius, Batavia
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4º; (XX), 411 pp; p. 114 - 122: illustraties van archeolo-
gica in de tekst.

¶ blind bestempeld leder, rug met ribben en titeleti-
ket; 2 sloten waarvan 1 gedeeltelijk ontbreekt; rug 
geplakt; papier sterk verbruind, gebobbeld en met 
vochtkringen. Inscriptie gedateerd 1594 op titelpagi-
na. € 750,-

STCN 6.
¶ bound in a very original leather binding with fastenings (one 
partly incomplete), but worn.

Kiliaan’s Etymologicum in its fi rst appearance, 
used like it has to be

35. Kiliaan, Cornelis 1599 
ETYMOLOGICVM | TEVTONICÆ LINGVÆ: | 
SIVE | DICTIONARIVM | TEVTONICO-LATIN-
VM, | PRÆCIPVAS TEVTONICÆ | LINGVÆ DIC-
TIONES ET PHRASES | Latinè interpretatas, & cum 
aliis nonnullis linguis | obiter collatas complectens: | 
Studio & Opera | Cornelii Kiliani Dvffl æi. | Opus Ger-
manis tam ſuperioribus quàm inferioribus, | Gallis, An-
glis siue Angloſaxonibus, Italis,Hiſpanis, | & aliis lectu 
perutile. | Quid hic præſtitum ſit, Præfatio ad | Lecto-
rem docebit. | Editio tertia, prioribus auctior & correc-
tior. |
(drukkersmerk) | Antverpiæ | Ex Offi cina Plantaniane, 
| Apud Ioannem Moretum. | M. D. XCIX. (1599)
8º; (XVI), 764, (III) pp.

¶ contemporain perkamenten omslag, platte rug, iets 
teruggevouwen randen, gaatjes (linten ontbreken na-
tuurlijk); nieuwe schutbladen; groezelig, gebruikt.
 € 1850,-

Eerste uitgave onder de titel Etymologicum.
Bevat onder andere Praefatio door Kiliaan, lofdichten 
door Lipsius, Maximilianus Vrientius, Fr. Raphelengius, 
Balthasar Moretus. Appendix (p. 691-744), colophon 
Propria Hominvm, Præcipve Gothorvm, Vandalorvm, 
Germanorvm, Teutonum, Saxonum, Anglo-ſaxonum 
(p. 745-764).

¶ in original vellum cover.

a later play of De Koning, as author and actor in 
Het Wit Lavendel known

36. (Koning, Abraham de) 1618
SIMSONS | Treur-ſpel. | Op de Reghel : | Wie zyn leet 
met leet wil wreken/ | Simsons kracht al hem ghebre-
ken. |
Ieremia Cap.9. ver 22. | Een ſtercke en beroeme hem 
niet zijner | ſterckheyt. |
(uitgeversmerk) | Micha. Cap. 7. verſ. 5. | Bewaert de 
deure uws monts voor die in | uwen arm ſlaept. | t’Am-
sterdam, | Voor Cornelis Lodewijckſz. vander Plasse/ 
Boeck- | vercooper wonende op den hoeck vande 
Beurs/ | in d’Italiaensche Bybel. 1618.
colophon: (drukkersmerk) | ’t Amstelredam, | Ghe-
druckt by Paulus van Ravesteyn. | ANNO 1618. 
4º; (X, 32) pp.

¶ bruin papieren omslag waarvan voorkant ont-
breekt; eerste katern (voorwerk) ligt wat los. € 475,-

STCN 6. Eerst bekende uitgave. Bevat ook (anonieme) 
lofdichten.

¶ paper wrappers (part of  it is missing); used as most plays of  
this period.

nr. 35 – Kiliaan

uit nr. 37 - Lusthof

uit nr. 37 – Lusthof

uit nr. 35 – Kiliaan, Etymologicum
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a description of one of the politically very 
important meetings of the Chambers of 

Rhetoricians printed by Plantin’s son in law, 
describing among others the festive entries of the 

Chambers

37. Lusthof  1596
DEN | LVST-HOF | VAN | Rethorica. | 
Waer inne verhael gedaen wordt/ | vande beſchrijvin-
gen ende t’ſamen-comſten der | Hollantscher Cameren 
vande Reden-rijc- | kers, binnen Leyden geſchiedt/ den 
26. Mey / des | Jaers 1596. ende de volgende dagen/ 
met het ge- | ne aldaer gedaen/ ende verhandelt is. |
(drukkersmerk) | Gedrvct tot Leyden, | By Franſoys 
van Ravelengien/ | (M). (D). XCVI. (1596).
4º; 155 pp; blazoen: gravure. In civilité, romein en go-
tisch.

¶ gebonden in oud perkament; opmerkelijk fris en 
fraai exemplaar. € 5250,-

STCN Lvst-hof  4. Bibliotheca Belgica L 84: ‘Edition 
offi cielle.’ Scheepers I, 56 (‘bracht van alle boeken opge-
nomen in de afd. Rederijkersboeken van deze veiling 
verreweg het meeste op’). 
Deelnemende kamers: Haarlem (3x), Rotterdam, Den 
Haag, Katwijk aan Zee, Gouda, Katwijk, Vlaardingen, 
Leiden (Vlaamsche kamer).
Bevat onder andere: bij alle op bezoek komende ka-
mers: Welcom aen de poort en Antwoordt, verclaringe 
(beschrijving) van den Intrede, die van de Oude Kamer 
van Haarlem was verzorgd door H. Goltzius, welke 
hiervoor de ‘hoochste’ prijs won, verder: ‘Hier ontfangt 
Rethorica’ met onder andere Balladen door alle kamers, 
Liedekens, Refereynen, en opgave van de vertoonde (op 
1 na, Catwii opt Rhijn) oude, reeds eerder geschreven 
en/of  gespeeld, en nieuwe spelen, zie Porteman & 
Smits-Veldt p. 152-153. Deze bijeenkomst t.b.v. een lo-
terij, vertoonde in de teksten duidelijk actuele feiten en 
was van groot politiek belang.
Iets eerder in 1596 verscheen een eigenzinnige 8º editie 
bij J.J. Orlers, welke ook met titelpagina Delft, J. An-
driesz voorkomt, waarover de organiserende kamer (De 
Witte Acoleyen) dermate ontevreden was dat door hun 
toedoen deze, hier beschreven uitgave verscheen.

¶ a very good and fresh copy bound in vellum.

a poem by Karel van Mander, printed by Jasper 
Tournay

38. Mander, Karel van 1609
Olijf-Bergh | ofte Poëma van den | laetſten Dagh. |
In Nederlandtſchen dicht beſchreven | door Karel van 
Mander Schilder/ | van Muelebeke. |
(motto, drukkersmerk) | Ghedruckt by Iaſper Tournay. 
| Voor Paſſchier van Weſtbuſch / Boeckver- | cooper 
t’Haerlem inden beſlagen Bijbel. 1609.
8º; (VIII), 125 pp. 

¶ kartonnen plat met marmerpapier overtrokken; 
rug en achterplat ontbreken; voorplat en enkele pagi-
na’s liggen wat los.  € 2500,-

STCN 11. Eerst bekende uitgave. Scheepers I, 41.
Bevat een dedicatie aan Petrus Bor door de uitgever, 2 
lofdichten, Cort inhoudt.

¶ boards, only front cover, spine and back missing.

Wij staan niet op Tefaf  of
andere beurzen – maar hebben
toch (heel) leuke boeken en
maken mooie catalogi.

uit nr. 37 – Lusthof

uit nr. 37 – Lusthof

uit nr. 38 – van Mander, Olijf-Bergh
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the fi rst edition of the fi rst 12 books of the Iliad 
translated by poet-painter Karel van Mander, who 

originally came from Flanders

39. Mander, Karel van; Homerus 1611
De eerſte 12. Boecken/ | VANDE | ILYADAS | 
Beſchreven in’t Griecks door | Homerum Vader ende 
Prince | alder Poeten. | 
Wt Griecks in Franſchen Dicht vertaeld | door Meester 
Huges Salel, Abt van ſint Cheron. | Ende nu uyt Fran-
coyſchen in Neder- | duydſchen Dicht vertaeld. | 
DOOR | KAREL van MANDER | Kloeck Schilder 
ende Dichter. |
(drukkersmerk) | Gedruckt t’Haerlem, by Adriaen 
Rooman, | Voor Daniel de Keyzer,Boeckverkooper 
woonende | op’t Zand/ in’t vergulden A/B/C. | 
Anno/ 1611.
8°; (I + I), 392 pp; 12 half  paginagrote illustraties: hout-
sneden, 19 versierde initialen en slotvignet op pagina 
292 en 392. 

¶ perkament met omgezette randen, doorgehaalde 
rug met belettering in inkt, opnieuw 

en op de kop in de band gezet; nieuwe schutbla-
den; p. 11-12 ingescheurd (geen 
tekstverlies), papier wat verbruind, hier en daar een 
inktvlek. € 1850,-

STCN 3. Geerebaert XLVIII, 3.
Bevat: Lofdicht titelpagina verso, getekend Duerziet 
den grond, Toe-eygen Brief  aan I.A. Massa door uitge-
ver Daniel de Keyser, gedateerd op 4 April 1612 (inge-
voegd blad), Den Drucker tot den Goedwilligen Leser 
(p.3), Eerste t/m twaelfde Boeck der Ilyades, elk boek 
voorafgegaan door illustratie, korte Inhoud en gedeco-
reerde initiaal (p. 4-392).

¶ re-attached vellum.

‘the’ book by the staunch supporter of our fi rst 
William

(of Orange, the Silent)
40. [Marnix heer van Sint Aldegonde, Philips van
1611]
DE BYEN-CORF, | der H. Roomſcher Kercke. | 
Voorſtellende een clare ende grondelicke | uytlegginge 
des Sendt-briefs van Meeſter Gen- | tianus Hervet , 
uytghegheven in Franſoys | ende Duyts/ aen den afge-
dwaelfden | van het Chriſten Geloove. | 
By den Autheur ſelve vergroot, ende verrijckt, nae den 
| Franſoyſchen Bijen-corf, ofte Tableau, &c. by | hem 
int Licht ghebracht,int Iaer 1599. | 
(titelillustratie) | Tot Delf. | By Bruyn Harmanſz. 
Schinckel inde gecroonde B. (z.j.) [1611]
8º; (X), 274 bladen (= 548 pp.); titelillustratie: houtsne-
de.

¶ perkament, doorgehaalde rug met (latere) belette-
ring in inkt; band beschadigd, wat los, papier hier en 
daar sterk verbruind. € 750,-

STCN 49: Another issue of  the edition Delf, A. Gher-
ritsz, 1611.

¶ a worn copy in vellum.

another book on our language in its fi rst edition
41. Mijl, Abraham van der 1612
ABRAH. VANDER-MILII | LINGVA BELGICA. | 
Sive | De Linguæ illius communitate tum cum pleriſque 
alijs, | tum pręſertim cum Latinâ, Græcâ, Perſicâ ; de-
que | communitatis illius cauſis ; tum de Linguæ illius | 

uit nr. 39 – van Mander, Homerus

uit nr. 39 – van Mander, Homerus

uit nr. 42 – Moerman, Cleyn Werelt (tevens 
illustraties bij nr. 27 – van Haecht)
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origine & latiſſimâ per nationes quam- | plurimas dif-
fuſione ; ut & de ejus pręſtantiâ. |
Quâ tum occaſione, | Hic ſimul quædam tractantur 
conſideratu non indigna, | ad linguas in univerſum om-
nes pertinentia. | Additus & eſt Index. |
(drukkersmerk) | Lvgdvni Batavorvm, (Leiden) | Pro 
Bibliopolio Commeliniano, |Excudebant anno ( I ) I ) ( 
XII. (1612) | Vlricus Cornelij & G. Abrahami.
4°; (XXIV), 260, (VIII= Index) pp.

¶ gebonden in half  linnen; afgesneden; stempel op 
titelpagina (deze laatste sterk verbruind, enkele stuk-
jes ontbreken).  € 550,-

STCN 4. Eerst bekende uitgave.
Bevat: Dedicatie, (Ad) Lectore, Errata, Summæ Capi-
tum, Lof  van C. Sticke, Dan. Heinsius, P. Scriverius, P. 
Hondius.

¶ bound in halfcloth; ex library copy. 

with the engravings of Gerard de Jode made for 
Haecht’s Microcosmos 1579, plates were bought 

as were so many others by the enterprising Dirck 
Pietersz. Pers

42. Moerman, Jan 1608
DE CLEYN | VVERELT: | Daer in claerlijcken door 
ſeer ſchoone Poêtiſche,Mora- | liſche en Hiſtoriſche 
exempelen betoont vvort,alles vvat den | menſche (tot 
ſtichtinghe ende leeringhe in zijnen ſtaet) | heeft te vlie-
den ende naer te volghen. | 
Allen Liefhebberen der conſte ter eeren , | Rethorijc-
kelick uytgeſtelt door Meester. Ian Moerman , | ende 
met over-ſchoone Conſt-platen | ſeer heerlijck verciert. 
| 
(klein vignet) | t’AMSTELREDAM, | By Dirck Pie-
terſz. [Pers] Boeckvercooper, in de vvitte Perſſe, in de | 
oude brugſteegh,aen ‘twater. 1608. 
4º; (VIII, 152) pp; 74 tweederde paginagrote emblema-
tische illustraties: gravures [: Gerard de Jode].

¶ gegraveerde titel ontbreekt; perkament met (later) 
lederen rugschild; wat los in de band. € 1500,-

STCN 1. Landwehr 564. De Vries 15. Scheepers I, 363.
Voor de illustraties zijn de gravures van Gerard de Jode 
gebruikt, oorspronkelijk gemaakt voor L. van Haecht, 
Microkosmos 1579. Min of  meer tegelijkertijd met deze 
Dirck Pietersz. [Pers] uitgave herdruk Haecht met de-
zelfde illustraties. 

¶ engraved title missing; vellum, somewhat loose.

another 1613 gathering of Chambers of 
Rhetoricians, with again Flanders participating

43. Nootwendich Vertoogh 1613
Nootwendich Vertoogh, | Der alleen-ſuyverende | 
Spring-Ader | Aller kinderen Gods: Vervaet in verſchey-
den Antwoor- | den der Reden-rijcke tonghen / op de 
uytghegheven Caerte der | Wijngaertrancxkens, onder 
‘twoort Liefd’ boven al. Bin- | nen de loffelijcke Stadt 
Haerlem/ Anno 1613. |
VVelcke haer Caert hebben uytgheſonden aen alle vrye 
Kamers, en konst-lievende Ghee- | sten int Nederlant , 
waer van ſy teghen den beſtemden dach deſe naervolg-
hende | wercken hebben ontfanghen,uyt Hollant,Zeel-
ant,Brabant,Vlaende- | ren en Henegouwe, op de Vrag-
he ende Reghel als volcht : |
Vraghe : | Of  Gods ghenade door Chriſt’s lijden en’s 
gheeſts kracht | Ons ſalicheyt maer ten deel,,of  ghe-
heel,,heeft gewracht? |

uit nr. 42 – Moerman, Cleyn Werelt

uit nr. 42 – Moerman, Cleyn Werelt

uit nr. 43 – Nootwendich Vertoogh




