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Reghel : | Want Reden leert deucht,oock ſich ſelfs ver-
winnen. | 
(drukkersmerk) | TOT HAERLEM, | By David Wach-
tendonck Boeck-drucker / woonende inde groo- | te 
Hout-ſtraet / in ’t Kasteel van Wachtendonck. Anno 
1614. 
4º; (XXVIII, 276) pp.

¶ blind bestempeld perkament, rug met (latere) be-
lettering in inkt, met name voorplat wat vergoord.
 € 3250,-

STCN 3 (zie daar ook voor dezelfde uitgave met andere 
adressen); als tekst ook verschenen onder de titel 
Springh-Ader (Haarlem, Pieter Arentsz. 1614). Schee-
pers I, 67 en 68.
Zie voor spel Welcome in Haerlem door L. van Ger-
wen, Hummelen 4: 39; verder Refereynen en Liedekens 
(1 voor elk) van de deelnemende kamers: Amsterdam 
(2x), Leiden (2x), Haarlem (2x), Schiedam, Zoetermeer, 
Warmond, Den Haag, Brugge, ’s Hertogen-bosch (2x), 
Breda, Oudenaerde, Dordrecht, Gouda, Middelburg, 
Ketel, Haastrecht, Antwerpen, meeste bijdragen van 
particulieren kwamen uit Brugge (10 + 5 Liedekens) en 
Haarlem (9 + 4 Liedekens); met op Q6 verso: ‘Hier na 
voolghen sommighe onvolmaecte wercken’: kamer uit 
Diksmuiden, particulier uit Edingen en idem uit Am-
sterdam.

¶ blind stamped vellum, especially the frontcover unfresh.

only 2 copies further recorded in the Low Countries
44. Numan, Philips 1590
DEN | STRIIT DES GE- | moets inden wech der | 
deuchden: | Door Philips Numan van Brueſſele.| 
10 B 7. | Militia est vita hominis | ſuper terram. | 
(drukkersmerk) | TOT BRVESSEL, | By my Jan Mom-
maert/ achter het | Stathuys/ inde Druckerije. | M. D. 
XC. (1590)
colophon :Gheprent inde Princelijcke Stadt | van 
Brueſſele, by Jan | Mommaert. |
(drukkersmerk) | Anno M. D. XC. (1590)
4º ; (II), 109 bladen (= 218 pp.) (II) (1 blanco pp.) ; titel-
pagina in versierd kader; kopvignetten en drukkersmer-
ken: houtsneden. 

¶ band ontbreekt; aantekeningen in handschrift op 
schutbladen € 4500,-

NCC: (slechts) 1 exemplaar (UB Leiden), echter volgens 
Bibliotheca Belgica 14: (ook) KB Den Haag. Belgica Ty-
pographica: nr. 2235 (slechts) 2 exemplaren. Scheepers 
I, 45: ‘zeer zeldzame oorspronkelijke uitgave.’
Bevat: Privilege (p. 2); dedicatie (p. 3-7); voorsprake des 
Autheurs (p. 8-10); J.B. Houwaert tot den Goetwillighen 
Leser, opt werck des Autheurs (p. 12-14); Den Striit des 
Gemoets Ierste – Vijfde Deel (p. 15-217); Fauten 
(p.218); Colophon (p. 219).

¶ no binding.

another Emblem book printed by Plantin
45. Paradin, Claudius & Symeoni, Gabriel 1583
SYMBOLA | HERO[I]CA | M. CLAVDII PARA- | 
DINI, BELLIIOCEN- | SIS CANONICI, | ET D. 
GABRIELIS SYMEONIS, | 
Multo, quàm antea, fi deliùs de Gallica | lingua in Lati-
nam conuerſa. |
(drukkersmerk) | ANTVERPIÆ, | Ex offi cina 
Chriſtoph[ori] Plantini: | M. D. LXXXIII. ( 1583) | 
Cvm privilegio.

uit nr. 44 – Numan

uit nr. 45 – Paradin & Symeoni

uit nr. 45 – Paradin & Symeoni
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16º; 319 pp; 216 emblematische illustraties van verschil-
lende grootte: houtsneden, vaak in de tekst (waarvan 
179 bij Paradin en 37 bij Symeoni).

¶ gebonden in oude perkamenten band, doorgehaal-
de rug, blinde fi leten, (uiteraard) nieuwe schutbla-
den; eerste en laatste pagina’s licht vergoord. Verder 
fris exemplaar met goede afdrukken van de houtsne-
den. € 1850,-

Landwehr 605.
¶ boud in old vellum, new endpapers; very good impressions of  
the woodcuts.

fi rst edition of an Emblematic bestseller 
46. [Pers, Dirck Pietersz.] 1614
Bellerophon, | OF | LVST TOT VVYSHEYD. | Be-
grijpende | Veel zeedighe, ſtichtlijcke en leerlijcke | Sin-
ne-beelden met haere ver- | klaringhen. |
(emblematische illustratie: gravure) | T’AMSTELRE-
DAM. | By Dirck Pieterſz. Boeck-verkooper op t’ water 
in de | vvitte Perſſe. Anno 1614.
4º; (72 pp.); 1 + 31 emblematische illustraties: gravures 
[: Joos de Bosscher]: rechthoeken circa 6 x 7.5 (soms 5) 
cm, gevat in een kader (houtsnede), en genummerd No. 
1 (op titelpagina), de overige, de nummers 2 tot 31 zijn 
in het boek niet geheel in juiste volgorde opgenomen; 
aan het eind: 2 Liederen.

¶ halfl eder: lederen rug met hoeken, rug met ribben, 
platten overtrokken met gedecoreerd papier, rug wat 
afgesleten, papier wat verbruind, een enkel klein 
wormgaatje.  € 1850,-

STCN 1. De Vries 58. Scheepers I, 368. Landwehr 618: 
‘fi rst issue of  Editio princeps’. Landwehr p. 28: ‘More 
old wine in new sacks, anno 1614 Pers publishes his 
own emblembook (...) Bellerophon adorned with illus-
trations by Joost de Bosscher, used before in Damma-
nus’ Sinne-beelden.’ Porteman en Smits-Veldt p. 252: 
‘Pers gebruikte, zoals vaak, zestiende-eeuws humanis-
tisch Zuid-Nederlands materiaal. In dit geval ging het 
om een serie van een dertigtal embleemprenten, in de 
jaren zeventig in het Keuls bannelingenmilieu bedacht 
door de hervormde Gentse polyhistor Adriaan Dam-
man. De prenten waren daar en nadien (...) in Antwer-
pen (...) uitgegeven’.

¶ halfl eather binding.

a very interesting and scarce Emblem book 
by a friend of the great poet P.C. Hooft. 

47. Plemp, Cornelis Gijsbertsz. 1618
CORNELII GISELBERTI | PLEMPII | AMSTERO-
DAMVM | MONOGRAMMON. |(wapen van Am-
sterdam, plus kroon en leeuwen) | AMSTERODAMI | 
Apud Ioannem VValſchardum | (M) (D)C XVI. (1616)
(waarin, met eigen titelpagina’s doch doorlopende 
signatuur en paginering:)
(II.) QVISQIVLLAE. | ſeu | ELEGIARVM | LIBER 
VNVS. | (...)
(III.) EMBLEMATA | QVINQVAGINTA. |(...)
4º; 191 pp; 50 ronde eenderde paginagrote emblemati-
sche illustraties: houtsneden.
Alle titelpagina’s met vermelding Hans Walschaert, 
1616. 
Tezamen gebonden met:
CORNELII GISELBERTI | PLEMPII | MVSIVS, | 
ſive | RHYTHMI. | Cum Poëmatijs. |(drukkersmerk) 
Amſterodami, | Venales reperiuntur apud Ioannem | 
VValſchart, 1618. 

uit nr. 46 – Pers, Bellerophon

uit nr. 46 – Pers, Bellerophon

uit nr. 47 – Plemp
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4º; 48 pp; ronde eenderde paginagrote emblematische 
illustratie: houtsnede [ontleend aan zijn Amsterodamum 
Monogrammon 1616. nr. 50] 

¶ tezamen gebonden in negentiende-eeuws goud be-
stempeld halfl eder met hoeken, rug met ribben, rijke 
versiering, titelschild, platten met marmerpapier 
overtrokken, rood geverfde snede, hoeken gebutst
. € 4250,-

I: STCN 1. Landwehr 637. Emblem Books in Leiden 
407. II (Musius): STCN 2. 
In (II.) gedicht bij het huwelijk van zijn vriend P.C. 
Hooft, voor wiens Emblemata Amatoria, 1611, hij de 
vertalingen in het Latijn maakte. (III.) Bevat tevens Ta-
bellae en Lectori. 

¶ goldstamped nineteenth century halfl eather with rich marbled 
paper. 

a most important steppingstone in the formation of 
the Netherlands, again a combination of rhetorics 

and politics, pro Orange
48. Refereynen 1581
REFEREYNEN Ghepronunchieert opte | Intreden 
binnen der Stede van Delft byde | thien naervolghende 
Cameren van Rhetorijcke in | Hollandt ghedaen: den 
XXen. Junij/ | Anno xvc. lxxxj. |
Mitſgaders de Refereynen ghepronunnchieert op de 
Vraghe: |
VVat het ſvvaerſte is en t’beſte binnen ſvverelts Ron-
den, | Dat deur ſmenſchen verſtant oyt is gheuonden? 
|
Noch inſghelijcx de Refereyneen op den Reghel: | 
VVant Godt haet den menſchen die booſlick leuen. |
Met de Liedekens, die op den ſeluen ſin/tuſſchen deſes 
Reghels | Refereynen gheſonghen zijn gheweeſt. | 
(Blazoen) | TOT DELFT, | By Aelbert Heyndrickſz. 
woonende aent Merckt-velt. Anno 1581
4°; (108) pp. Het blazoen van ontvangende kamer De 
Rapenbloem nog 4 maal herhaald, benevens afbeelding 
van Rhetorica op de troon: houtsneden. In civilité en 
gotisch.

¶ (later) roodgespikkeld karton, wat los, rug ont-
breekt gedeeltelijk; Ex Libris V[ictor] de la Montag-
ne; titelpagina met enkele onderstrepingen; zeer 
goed exemplaar.  € 7250,- 

STCN 2. Eerst bekende uitgave. 
Deelnemende kamers: Monster, Noordwijk, Naaldwijk, 
Leiden, Den Haag, Maasland, Schiedam, De Lier, Rot-
terdam, Geervliet; bevat ook 10 +1 Liedekens.
Zie voor de politieke betekenis van dit grote referein- 
en liedfeest Porteman en Smits-Veldt p. 114, 115 en 
daar ook de afbeelding van Rhetorica op de troon. 

¶ somewhat later boards, spine partly missing; titlepage with 
some old underlinings.

with this translation Rodenburgh introduces in 
the Netherlands the Revenge Tragedy

49. [Rodenburgh, Th.] 1618
WRAECK- | GIERIGERS | Treur-ſpel. | [naar Cyril 
Tourneur].
Op de Reghel. | De dulle woeſte menſch, die al zijn leet 
wil wreken, | Blijft inde nickers wenſch,, ellendelijcke 
ſteken. |
(drukkersmerk) | t’Amstelredam, | Ghedruckt by Pau-
lus van Ravesteyn. | Anno 1618. 
4º; (VIII), 62 pp; blazoen In Lieft bloeiiende: houtsne-
de.

uit nr. 47 – Plemp

uit nr. 48 – Refereynen 1581

uit nr. 50 – Rodenburgh, Eglentiers Poetens Borst-weringh
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¶ marmerpapieren omslag; omslag los; papier ver-
bruind, ezelsoren; wat roest.  € 550,-

STCN Wraeckgierigers 1: ‘also issued in T. Rodenbrugh 
Drama, 1618’.

¶ cover of  marbled paper, loose; rust, dog-ears.

not only Sidney’s Defence of Poetry, but also 
theories by Thomas Wilson were translated and 
introduced in this; Rodenburgh’s most important 

book, beautifully printed
50. Rodenburgh, Theodore 1619
EGLENTIERS | POËTENS | Borſt-weringh. | 
DOOR | THEODORE RODENBVRGH, | Ridder 
van de Ordre van den huyze | van Borgongien. |
(drukkersmerk) | T’AMSTERDAM, | Ghedruckt by 
Paulus van Ravesteyn, | Voor Ian Evertz. Cloppen-
burgh, 1619.
4°; (XXXII), 440 pp; versierde initialen en drukkers-
merk herhaald op p. 287. In civilité en romein.

¶ perkament met omgezette randen, doorgehaalde 
rug, resten van belettering in inkt; nieuwe schutbla-
den, handtekening van Buisman; band zeer fraai (op-
geknapt?).  € 2850,-

STCN 20. Scheepers I, 147. Landwehr 688, aldaar be-
schrijving voorwerk, bevat verder naast Poetens 
Borst-weringh, de vertaling van Sidney’s Defense of  
Poetry (dit in civilité, volgens de STCN ook afzonderlijk 
verschenen) en diverse Tafelspelen, vele Bruiloftsliede-
ren, Liefdes-zinne-beelden en (200) stichtige zinne-beel-
den, deze laatste als teksten bij Rollenhagen, Nucleus 
Emblematum en ook bij zijn Selectorum Emblematam: 
Centuria Secunda (zie de hierop volgende nummers in 
deze catalogus). 

¶ vellum, very good copy.

my favorite book of Emblems, drawn and 
engraved by the unsurpassable Crispijn de Passe 

the Elder in an very contemporary binding
51. Rollenhagius, Gabriel; Crispijn de Passe [de
Oude] [1611]
NVCLEVS | EMBLEMATVM SE- | LECTISSI-
MORVM,QVÆ | ITALI VVLGO IMPRESAS | vo-
cant priuata in- | duſtria ſtudio ſin- | gulari, vndique | 
conquiſitus, | non paucis venuſtis in- | uentionibus 
auctus, | additis carminib, | illuſtratus.
A | Gabriele Rollenhagio | Magdebvrgense. |
Coloniæ | E Muſæo cœlatorio | Crispiani Passæi. (Cris-
pijn de Passe [de Oude]) | Prostant | Apud Ioannem 
Ianſonium | Bibliopolam Arnhemienſem (z.j.) [1611]
4º; (XLVIII) pp; gegraveerde titel, portret, plus 100 bla-
den (genummerd 1-100) aan een zijde bedrukt: ronde 
tweederde paginagrote emblematische illustraties met 
bijbehorende teksten: gravures: Crispijn de Passe [de 
Oude].

¶ contemporain perkamenten omslag; alleen aan bo-
ven- en onderkant doorgehaalde rug; 2 gaatjes (voor 
linten); opnieuw in de band gezet; portret mogelijk 
ingevoegd; titelpagina wat onfris; excellente afdruk-
ken, nergens tegendruk.. € 4500,-

Landwehr 690: 1611 en ‘The collection of  100 emblems 
(gedrukt in Keulen, z.j, zie Landwehr 689) is now ex-
plained with Erffens quatrains in French.’

¶ contemporary vellum covers, re-attached; portrait added?; 
with very good impressions.

meer illustraties op onze website: www.antiquariaatschuhmacher.nl

Al deze illustraties uit nr. 52 – Rollenhagen & de Passe (bovenste ook nr. 51)
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together with his second book of Emblems

52. Rollenhagius, Gabriel & Crispijn de Passe [de 
Oude] [1611] en 1613
NVCLEVS | EMBLEMATVM SE- | LECTISSI-
MORVM,QVÆ | ITALI VVLGO IMPRESAS | vo-
cant priuata in- | duſtria ſtudio ſin- | gulari, vndique | 
conquiſitus, | non paucis venuſtis in- | uentionibus 
auctus, | additis carminib, | illuſtratus.
A | Gabriele Rollenhagio | Magdebvrgense. |
Coloniæ | E Muſæo cœlatorio | Crispiani Passæi. (Cris-
pijn de Passe [de Oude]) | Prostant | Apud Ioannem 
Ianſonium | Bibliopolam Arnhemienſem (z.j.) [1611]
4º; (VIII [van XLVIII]) pp: gegraveerde titel, portret, 
plus 100 bladen (genummerd 1-100) aan een zijde be-
drukt: ronde tweederde paginagrote emblematische il-
lustraties met bijbehorende teksten: gravures: Crispijn 
de Passe [de Oude]. 
tezamen met:
Gabrielis | ROLLENHAGII | ſelectorum | Emblema-
tum | CENTURIA | SECUNDA. | Ao M D C XIII. 
(1613). | Ultraiecti ex offi cina Criſpiam Paſsæi, | Pros-
tant apud Joan. Janſſonium Bibli.Arnh.
4º; (VIII [van XXVIII]) pp, gegraveerde titel, portret 
[gelijk aan dat in Nucleus], plus 100 bladen (genum-
merd 1-100) aan een zijde bedrukt: ronde tweederde 
paginagrote emblematische illustraties met bijbehoren-
de teksten: gravures: Crispijn de Passe [de Oude]. 

¶ van beide bundels het voorwerk incompleet; alle 
illustraties en portretten aanwezig; tezamen in kalfs-
leder, rug vernieuwd, oud titeletiket, resten van plak-
band op schutbladen; band geschaafd; titelpagina 
Nucleus Emblematum wat onfris, titelpagina en por-
tret aangeheeld (geen enkel tekstverlies), contempo-
raine aantekeningen in inkt; bladen hier en daar wat 
verbruind en met ‘Abklatsch’ (tegendruk), enkele 
bladen verkeerd ingebonden. € 6500,-

STCN 2. Landwehr 690: 1611 en ‘The collection of  100 
emblems (gedrukt in Keulen, z.j, zie Landwehr 689) is 
now explained with Erffens quatrains in French’ en 
Landwehr 692: ‘sole edition’.

¶ of  both titles the preface incomplete; but portraits both times 
and all engravings complete; some impressions with ‘abklat-
sch’. 

a late Flemish Rhetorician gathering, with the 
shields that marked the chambers – each made 

into a different rebus!
53. Schadtkiste 1621
DE SCHADT-KISTE | DER | PHILOSOPHEN 
ENDE POETEN |
WAER INNE TE VINDEN SYN | VEEL 
SCHOONE LEERLYCKE | BLASOENEN, | RE-
FEREYNEN ENDE LIEDEKENS | 
Gebracht ende geſonden | op de Peoen-Camere binnen 
Mechelen | van d’omliggende ſteden in Brabant , | 
Vlaenderen , Hollandt | ende Zeelandt: |
Geprononciert ende geſonghen | op henlieder Feeſte 
den 3. Mey vanden Iaere 1620 | Achteruolghens den 
eysch der Caerten | te voren by henlieder wt geſonden 
. | 
Gedruckt tot Mechelen by Hendrick Iaye. A°. 1621.
2°; (XXIV), 327, (I) pp, plus 3 dubbele bladen, waarop 
3 illustraties over de volle breedte (Intochten Kamers): 
gravures (aan 5 van 6 keerzijden bedrukt); 1 eenderde 
paginagrote illustratie )De Philosophie): gravure en 16 

uit nr. 53 – Schadtkiste

uit nr. 53 – Schadtkiste

uit nr. 53 – Schadtkiste
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ten dele bijna paginagrote blazoenen (rebussen, waar-
van 1 op keerzijde dubbel blad): gravures.
(II:) (Thieullier, Jean) PORPHYRE | EN | CYPRINE 
| TREVR-SPEL | VERTHOONT | 
By de Redenrijcke Gulde die PEOEN binnen | Meche-
len , op hen-lieder heer-lijcke Blasoen-Feest: | Gehou-
den den derden Mey anno 1620. | 
Ter eeren van alle | PRINCEN, HOOFTMANNEN, 
DEKENS, OVDERS, | FACTEVRS, ende COMPO-
NISTEN, van alle onliggende | Steden, die op deſe hae-
rlieder Feeſte de PEOEN ſijn comen | beſoeken ende 
vereeren. | 
(illustratie: gravure) | TOT MECHELEN, | Gedruckt 
by HENDRICK IAYE, | Anno M. DC. XXI. (1621)
colophon: TOT MECHELEN | Ghedruckt by Hend-
rick Iaey, vvoenende inde | Keyſer Straete, by het nievv 
Paleys. | Anno M. DC. XXI. (1621)
2°; (LXXII = LXVIII), (IV) pp; 1 eenderde paginagrote 
illustratie: gravure.

¶ A. goudbestempeld gesprenkeld kalfsleder, rug 
met ribben, rijke versiering en titeletiket, kanten ver-
sierd; rug geplakt; iets slordig.  € 3250,-
¶ B. contemporain perkament, doorgehaalde rug, 
met (resten van) belettering in inkt; 2 gaatjes (voor 
linten); band groezelig (gebruikt), rug onderaan ver-
sterkt; titelpagina is onderplakt en rafelig; wat vocht; 
wat slordig.  € 2850,-

Bibliotheca Belgica S 228. Scheepers I, 61. Hummelen 3 
R (p. 224-226), als Spelen: Willecom spel (: Hendrick 
Fay-d’Herbe), en in II, naast het in de titel genoemde 
treurspel ook Esbatement van vier personagien (: Hen-
drick Fay-d’Herbe), verder in I en II Refereynen, Liede-
kens etc. door de deelnemende kamers: Brussel (3), 
Antwerpen (3), ’s Hertogenbosch (4), Vilvoorde, Diest, 
Aarschot, Halle, Helmond, Bergen op Zoom, Turn-
hout, Mol, Geel, Arendonk, Brugge, Asse, Tergouden, 
Haastrecht, Haarlem (2), Leiden, Goes.
Teksten van: F. van Steensel, N. Perclaes, P.L. van 
Hooghstraten, Guil. van Nieuwelandt, Alexander van 
Fornenberch, H.D.H, I.V.M, Adriaen Wils, Hans Reyn-
niers Rogghen, Ian Peters, B. Hootman, M. Lemmens, 
Merten van Wichelen, Anthoen Huaert, Nicolas Beri-
ott, Ghoosen Corneliss Bot, Andries Crynen Verreen, 
Lucassoon Sas, Dirck Crynen Verreen, I. Adriaensz. 
Schoon, Pieter Alchas Melchiorszoon, I.F. Stam, Iacob 
Verbrugghe, A. Taelman, Claude Fonteynde, verder – 
zoals meestal – zijn de bijdragen anoniem.
Voornamelijk Refereynen en Liedekens (o.a. op de wijs 
van het Wilhelmus) evenals Sonnetten.

¶ A. goldstamped calf, spine richly decorated (restored).
¶ B. contemporary vellum, used so very grubby; titlepage part-
ly strengthed.

a fi rst edition of a many times reprinted Emblem 
book

54. Schoonhovius, Florentius van 1618
Emblemata | Florentii Schoon- | hovii I.C. Goudani, | 
Partiim Moralia | partim etiam Civilia. | Cum latiori 
eorundem ejuſdem | Auctoris interpretatione. | 
Accedunt et alia quædam | Poëmata in alijs Poëma- | 
tum ſuorum libris non | contenta. | Goudæ, | Apud 
Andream Burier. | (M). (D). C. XVIII. (1618).
4º ; (XII), 251 pp; gegraveerde titel, portret en 74 recht-
hoekige half  paginagrote emblematische illustraties: 
gravures.

uit nr. 54 – Schoonhovius, Emblemata

uit nr. 54 – Schoonhovius, Emblemata

uit nr. 54 – Schoonhovius, Emblemata
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¶ A. half  roodgeverfd schapenleder met hoeken, 
rug met ribben en naam schrijver in goud, platten 
met gesprenkeld papier overtrokken; rug wat ge-
schaafd; papier met enkele vochtkringen, afdrukken 
gravures van verschillende kwaliteit (als vrijwel al-
tijd).  € 1950,-
¶ B. negentiende eeuws goud bestempeld kalfsleer, 
rug met ribben, rijke versiering en titeletiket, platten 
met fi leten; kanten en inslagen versierd; alle sneden 
rood geverfd; schutbladen van marmerpapier; rug 
gerestaureerd?, aan hoeken gebutst, op de randen 
van de band verdonkerd, met enkele bruine vlekken 
(afdrukken gravures als in A). € 2250,-

STCN 2. Landwehr 707: ‘Editio princeps’, ‘engraved 
title plus 74 copperplate engravings by Crispijn de Passe 
the Younger’, echter niet in Veldman, Crispĳn de Passe 
and his progeny (1564-1670) : a century of  print production 
2001. 

¶ A. half  sheepleather.
¶ B. goldstamped nineteenth century calf, marbled endpapers, 
binding with some stains, but still attractive.

a great help for poets, this book
55. Smyters, Anthoni 1620
EPITHETA, | Dat zijn | Bynamen oft Toenamen, | 
Beſchreven door | Anthoni Smyters | van Antvverpen. 
| 
Een Boeck / niet alleenlijck be- | quaem ende dienſtlij-
ck voor alle die de | Poëten-konſte beminnen / maer 
oock | om alle andere Nederduytſche compo- | ſitien 
te vercieren. | Met oock korte wtlegghinghe van zom-
mighe | ſware namen ende woorden. |
(drukkersmerk) | Tot Rotterdam, | By Jan van Waes-
berghe / aen de | Merct / inde Fame. 1620.
8º; (XVI, 184) pp.

¶ perkament met omgezette randen, doorgehaalde 
rug met (latere) belettering in inkt, band wat ver-
goord; vrije schutbladen ontbreken. € 600,-

STCN 9. Eerst bekende uitgave.
¶ vellum somewhat unfresh; free fl yleaves missing.

a somwhat later edition of the Ghent plays of 
1539, also famous for its heretic character

56. Spelen van Gent 1539, 1564
Spelen van ſin- | ne byden. xix. ghe- | confi rmeerden 
Cameren van | Rehtorijcken. | Binnen der Stede van 
Ghendt comparerende / | verthoont/
Volghende den Octroye vander | K. Mayeſteyt/Graue 
van Vlaendren/ | Onſen gheduchten Heere/ Schepe- | 
nen der ſeluer ſtede/ende Came- | re van Rhetorijcke 
van- | der heylige Drieuul | dicheyt / gheſeyt | de Fon-
tey- | iſten/ verleent/ | Ende der Charte wt- | gheſon-
den op de queſtie/ | 
Welck den menſche ſteruende/ | meeſten trooſt is; | 
Die ſelue ſpelen beginnende | by ordre/ ſo hier na | 
volcht/den.xij. Ju- | nij/int Jaer | M.CCCCC.xxxix. 
Ende werden volſpeelt ende ghe | eyndt/ den xxiij. van-
den Jare ende maent voort. 
colophon: Ghedruct ende voleynt int | Jaer M. D. LXI-
III. (1564) den XII. Mey. | Ende men vintſe te coope te 
Weſel | op de Marct teghen ouer Stadt- | huys/ by my 
Hans | de Braeker. 
8º; (436 [van 440]) pp; 2 voorlaatste bladen: ee1 en ee2 
ontbreken.

¶ vroeg twintigste-eeuws, goud bestempeld geitenle-
der, platten met fi leten, rug met ribben, rijke versie-

linksboven: nr. 56 
– Gent (band)

Rechtsboven: uit nr. 57 
– Spelen Antwerpen

uit nr. 57 – Spelen Antwerpen

uit nr. 57 – Spelen Antwerpen
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ring, titel en 1539, kanten en inslagen versierd, alle 
sneden verguld; marmerpapieren schutbladen, etiket 
binder: P. Eenhaes, Brussel; tekst wat kort afgesne-
den met enig tekstverlies in marginale teksten; 2 
voorlaatste bladen ontbreken: ee1 en ee2.  € 4250,-

Bibliotheca Belgica S 223. Scheepers I, 63: ‘zeer zeldza-
me werk.’ Zie Hummelen 3 B (daar alleen de quarto 
druk van 1539), in deze editie van 1564 is volgorde van 
de kamers (met hun spelen) wat veranderd: eerst de 
winnaars, in volgorde van belangrijkheid prijs: Antwer-
pen, Winoks-bergen, Tielt, Loo, Brussel, Kortrijk, voor 
de overige werd de volgorde van de uitgave van 1539 
aangehouden. Overige deelnemende kamers: Leffi nge, 
Brugge, Meesen, Ieper, Nieuwkerke, Nieuwpoort, Axel, 
Tienen, Meenen, Kaprijke, Oudenaarde, Edingen, 
Deinze.

¶ early twentieth century goldstamped morocco, richly decora-
ted; 2 penultimate leaves missing.

the famous Antwerp plays, this ‘Landjuweel’ 
comprised the peak of all Rhetorician gatherings, 

in one of Antwerp’s Miracle years
57. Spelen van Antwerpen 1561, 1562
Spelen van ſinne | vol ſcoone moraliſacien vvt- | leg-
gingen ende bediedeniſſen op alle loefl ijcke conſten 
vvaer | inne men claerlijck ghelijck in eenen spieghel/ 
Figuerlijck/Poetelijck ende Re- | torijckelijck mach ae-
nſchouwen hoe nootſakelijck ende dienſtelijck | die ſe-
lue conſten allen menſchen zijn. |
Gheſpeelt met octroy der Con. Ma. binnen der ſtadt van 
Andtwerpen op dLant- | Juweel by die veerthien came-
ren van Retorijcken die hen daer ghepreſen- | teert heb-
ben den derden dach Auguſti int Jaer ons Heeren M. D. 
LXI. |
Op die Queſtie. |
VVat den menſch aldermeeſt tot conſte vervvect. |
Tot groote onderwijſinghe van allen liefhebbers der 
Poeterie ende Retorijcke | gheciert met diuerſſe ſchoone 
Figueren. |
(uitgeversmerk) | Tot Antwerpen by M. Willem Silui-
us/ Drucker der Con.Ma An. M. CCCCC. LXII. (1562)
4º; (XVII, 605) pp. + 1 (uitslaande) plaat (Haechspel) 
[van de 2 platen buiten de paginering]; 15 meestal half  
paginagrote blazoenen, 2 half-paginagrote illustraties 
(waarvan een ‘Het Theatrum’ in ‘Tot den Leser’ en één 
in een bijdrage van ‘Sout-Leeuwen’) en 14 paginagrote 
illustraties: ‘Poëtelijcke Puncten’ (van de deelnemende 
kamers op de Olijftack na): houtsneden. Plaat: ’t Speel-
tanneel ontbreekt. Sommige illustraties zijn ten dele 
(oud) ingekleurd. In gotisch, civilité, romein.
Tezamen met (met eigen signatuur):
Spelen van ſinne | vvaer inne alle oirboirlijcke | ende 
eerlijcke handvvercken ghepreſen ende verhaelt vvor- | 
den/tot grooter ſtichtinghe ende onderwijſinghe van 
eenen | yeghelijcken van wat ſtaten | hy is. |
Gheſpeelt met Octroy der Co. Ma. binnen de ſtadt van 
Antwerpen op Thaech-ſpel | naer Dlandt-Juweel/by 
die vier Cameren van Rhetorijcke die hen daer | ghe-
preſenteert hebben den vierentwintichſten dach | Au-
guſti int Jaer ons Heeren | 1561. |
Op de Queſtie: |
VVelck handtvverck,oirboirlijcſte is van doene, | En 
eerlijcſte,nochtans ſeer cleyn gheacht? |
(uitgeversmerk) | Tot Antwerpen by M. Willem Silui-
us/Drucker der | Con. Ma. An. M. D. LXII. (1562)

uit nr. 57 – Spelen Antwerpen
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4º; (VII, 123) pp; 4 blazoenen (waarvan één T Coren-
bloemken van Brussel, een rebus), een paginagrote il-
lustratie: (ook een) rebus: houtsneden. In gotisch, civili-
té, romein. 

¶ tezamen in perkament met omgezette randen, 
doorgehaalde rug met belettering in inkt, latere 
schutbladen; met lijm in de rug versterkt, sporen 
daarvan plus vochtkringen in de tekst; plaat van 
Speeltanneel ontbreekt. € 4500,-

Hummelen 3 C (p. 168-183). Bibliotheca Belgica S 224: 
illustraties A. [Nicolai] C. [Muller]. Scheepers I, 65. 
Naast de organiserende kamer Die Violieren (teksten: 
Willem van Haecht) van Antwerpen, doen de 2 andere 
kamers uit Antwerpen d’Olijftack en Goutbloeme (tek-
sten: Cornelis van Ghistele) buiten mededinging mee, 
beide ook met 2 in plaats van 3 bijdragen (Spel, Prolog-
he, Factie) zoals de bezoekende kamers. (I.): ’s Herto-
genbosch (door Jacob Justus Cassière), Bergen op 
Zoom, Diest (2x), Zoutleeuw, Vilvoorde, Brussel (Het 
Marie Cranſken), Mechelen (2x), Lier (Kamer de Groey-
enden Boom, teksten: J. van der Voort), Herenthals, 
Leuven.
(II.) De organiserende kamer Die Violieren (door Wil-
lem van Haecht) en de bezoekende kamers uit Lier (Het 
Iennette Bloemken, alleen Spel), Berchem (door Petrus 
Heyns), Turnhout (: J. de Hose), Brussel ( T Coren-
bloemken).
Zie voor deze grandioze manifestatie (Landjuweel) Por-
teman & Smits-Veldt, bijvoorbeeld p. 30-34; in dit boek 
o.a. ook dat het Maria Cranſken van Brussel iedereen 
had verbluft met zijn feeërieke nachtelijke aankomst: 
340 prachtig uitgedoste ruiters en tientallen met fakkels 
verlichte tafereelwagens (p. 26). De rijkdom van dit ge-
heel is in deze uitgave af  te lezen. Het werd door Wil-
lem Silvius in gedeelten aan diverse drukkerijen, waar-
onder die van Plantijn, uitbesteed.

¶ together in vellum, later endpapers; too much glue used to 
keep copy complete; plate: Speeltanneel missing.

the scarce morality plays of Rotterdam in the same 
year as the famous Antwerp, issued by the same 

publisher
58. Spelen van Rotterdam 1561, 1564
Spelen van Sinne | vol ſchoone allegatien, lofl ijcke | 
leeringhen ende ſchriftuerlijcke | ondervvijſinghen. | 
Op de vraghe: | 
VVie den meeſten trooſt oyt quam te baten | Die ſche-
nen te ſijn van Godt verlaten. | 
Gheſpeelt ende verthoont met octroy der Coninck- | 
lijcker Majesteit. binnen die ſtede van Rotterdam / bijde 
ne- | ghen Cameren van Rhetorijcken/ die hem daer 
ghepre- | ſenteert hebben den xx. dach in Julio/ Anno 
1561. | 
(drukkersmerk) | Tot ANTVVERPEN, | Op de Ca-
merpoort brugghe/ inden gulden Enghel/by | M. Wil-
lem Silvius/ Drucker der Con. Majesteit. | An. M. D. 
LXIIII (1564).
8º; 159 bladen (=318 pp); 1 + 9 blazoenen: houtsneden; 
met muziek. (notenschrift).
tezamen met (met eigen signatuur en bladnumme-
ring):
Drijderley Referey- | nen ghepronuncieert opte Rhe- | 
torijck-feeſt der blauvve Acoleyen | van Rotterdam. | 
1561. |
Int vroede/ opde Vraghe. | 
VVat meest gheacht , en ſchadelijcst vercreghen is. |

uit nr. 57 – Spelen Antwerpen

nr. 58 (band) uit nr. 58 – Spelen Rotterdam

uit nr. 58 – Spelen Rotterdam



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

32

Int amoreus/ opde Vraghe. | 
VVaer een amoureus hert den meesten troost in ſchept. 
| Int ſot/ elck na den veſten Reghele ſtelt. |
(drukkersmerk) | TOT ANTVVERPEN, | Op de Ca-
merpoort brugghe/ inden gulden Enghel/ by | M. Wil-
lem Silvius/ Drucker der Con. Majesteit. | An. M. D. 
LXIIII (1564).
8º; 43 bladen (=86 pp.).

¶ tezamen in goud bestempeld kalfsleder, rug met 
ribben, rijke versiering en titel etiket, kanten versierd, 
gesprenkelde snede; titelpagina: met stempels: KB 
verkochte dubbelen; wat beschadigd (geen tekstver-
lies). € 7250,-

Hummelen 3 D (p. 183-186). Eerst bekende uitgave. Bi-
bliotheca Belgica S 225. Niet in Scheepers.
Deelnemende Kamers: Noordwijk, Gouda, Rijnsburg 
(door Johan Fruytiers), Haarlem (2x: Jonge en Oude 
Camer), Leiden, Delft, Schiedam, Amsterdam (door 
Egbert Meynartsz).

¶ together in goldstamped, richly decorated calf; stamp on title-
page.

the second edition, copy from the library of Victor 
de la Montagne

59. Spelen van Rotterdam 1561, 1614
Spelen van Sinne | vol ſchoone allegatien / lofl ijcke 
leerin- | ghen ende Schriftuerlijcke onder- | wijſinghen. |
Op de Vraghe: | VVie den meeſten trooſt oyt quam te 
baten | Die ſchenen te zijn van Godt verlaten. |
Gheſpeelt ende vertoont binnen der Stadt Rotterdam/ | 
by de neghen Kameren van Rethorijcken/die hen daer 
ghe- | preſenteert hebben den xx dach in Julio/ Anno 
1561. |
(drukkersmerk) | TOT ROTTERDAM, | By Jan van 
Waeſberghe de Jonghe/ | in’t Weſt-Nieulandt. Anno 
1614.
8º; (XVI-296) pp; 1 (van de ontvangende kamer) plus 9 
(van de bezoekende kamers) blazoenen, benevens een 
driekwart paginagrote illustratie: Rhetorica op de troon: 
houtsneden.
STCN Spelen van Sinne 1 (van 1)
tezamen met (met eigen signatuur): 
Dryderley Referey- | nen ghepronunceert opte Rethorij-
ck- | feeſt der blauvve Acoleyen van Rotterdam/Anno 
1561. |
In’t vroede/op de Vraghe: | VVat meeſt gheacht, en ſcha-
delijcxſt verkreghen is. |
In’t amoureus/op de Vraghe: | VVaer in een amoureus 
hert den meeſten trooſt ſchept. | In’t zot/elck na den 
beſten Reghele ſtelt. |
(drukkersmerk) | TOT ROTTERDAM, | By Jan van 
Waeſberghe de Jonghe/ | in’t Weſt-Nieulandt. Anno 
1614. 
8º; (86) pp.
STCN Dryderley refereynen 1 (van 1)

¶ tezamen in later halfperkament met hoeken; Ex li-
bris V[ictor] de la Montagne. € 3500,-

Bibliotheca Belgica S 226. Scheepers I, 64. Hummelen 3 
D; voor meer gegevens over deze tweede uitgave zie 
vorig nummer in deze catalogus.

¶ together in halfvellum.

Mogelijk binnenkort
een laagdrempelige Academie
voor (boeken)verzamelaars!
Adhesiebetuigingen aan ons schriftelijk of  per e-mail.

uit nr. 59 – Spelen Rotterdam tweede druk
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nr. 60 B – Zeven Spelen van Bermherticheyd (band)
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the scarce Amsterdam plays of compassion

60. Spelen, Zeven, van Bermherticheyd 1591
ZEVEN | Spelen / van die | Wercken der Bermher- | 
ticheyd. | In rijm ghemaeckt/en nu tot Aemſtelredam 
opent- | lijck gheſpeelt/ Anno 1591. | 
(illustratie) | t’AMSTELREDAM, | By my, Herman 
Janſz. Muller/ Figuer- | ſnyder/woonende inde Wer-
moeſtraet/inden | vergulden Paſſer. Anno 1591. 
8°; (302) pp; titelillustratie en 6 half  paginagrote illustra-
ties: houtsneden (waarvan de laatste qua techniek en 
afbeelding afwijkt van de andere).

¶ A. contemporain perkamenten omslag, doorge-
haalde rug, (resten van) belettering in inkt; opnieuw 
in de band gezet, doorhalingen vernieuwd; band wat 
vergoord (zoals vrijwel altijd); enkele wormgaatjes 
(vrijwel geen tekstverlies); op eerste vliegend schut-
blad: naam en A° 1655.  € 6500,-
¶ B. (wat later) goud bestempeld gesprenkeld kalfsle-
der, rug met ribben, titelschild, en rijke versiering, 
kanten versierd. € 6850,-

STCN 81. Hummelen 3 G (p. 189-192), Scheepers I, 66: 
‘zeer zeldzame rederykersboek der kamer ‘de Egelan-
tier’’. Ellerbroek voor inhoud. 
Laatste 3 pagina’s: Een nieu Liedeken met een refereyn.

¶ A. vellum cover, binding re-attached; slightly wormed (no 
loss of  text).
¶ B. goldstamped richly decorated calf.

the fi rst grammar of the Dutch language 
in its fi rst edition

61. [Spieghel, Hendrick Laurensz, m.m.v. D.V. 
Coornhert, Roemer Visscher en G. Fallet] 1584
Twe-ſpraack | vande | Nederduitſche | Letterkunſt/ | 
ofte | Uant ſpellen ende eyghenſcap | des Neder-
duitſchen taals; | uytghegheven by de Kamer | IN 
LIEFD BLOEYENDE, | t’Amſtelredam. |
(drukkers- / uitgeversmerk) | TOT LEYDEN, | By 
Chriſtoffel Plantyn. | M. D. LXXXIV. (1584)
8º; (XVI), 112 pp; blazoen In Liefd’ Bloeyende: hout-
snede.
tezamen met:
Ruygh-bewerp | vande | Redenkaveling/ | ofte | Ne-
derduytſche Dialectike: | De welcke is een Rechtſnoer/ 
om van alle | dingen bewyſlick ende onderſcheydlick | 
te ſpreken/ oock waarheid van valſ- | heid te ſcheyden/ 
in alle twiſtredening | hooghnut ende nodigh zynde; | 
uytghegheven by de Kamer | IN LIEFD BLOEYEN-
DE, | t’Amſtelredam. |
(drukkers- / uitgeversmerk) | tot Leyden, | By Chriſtof-
fel Plantyn. | M. D. LXXXV. (1585)
8º; 183, (I) pp; blazoen In Liefd’ Bloeyende: houtsnede.
en met:
Kort Begrip | Des Redenkavelings: in | ſlechten Rym 
vervat/ om des | zelfs voorneemſte hoofdpuncten | te 
beter inde ghedachten | te hechten. |
(drukkers- / uitgeversmerk) | tot Leyden, | By Chriſtof-
fel Plantyn. | M. D. LXXXV. (1585)
8º; 23, (I) pp; blazoen In Liefd’ Bloeyende: houtsnede.
en met: 
Rederijck-kunſt/ | in Rijm opt kortſt vervat. | Hier by 
ghevoeght de | REDENKAVELING | ENDE | LET-
TER-KUNSTS | GRONDVESTEN. | uytghegheven 
by de Kamer | in Liefd’ Bloeyende | t’Amſtelredam. |
(drukkers- / uitgeversmerk) | TOT LEYDEN, | By 
Franchoys Raphelinghen. | M. D. LXXXVII. (1587)
8º; 31, (I) pp; blazoen In Liefd’ Bloeyende: houtsnede.

uit nr. 61 – Spiegel c.s, Twe-Spraeck e.a.

uit nr. 61 – Spiegel c.s, Twe-Spraeck e.a.

uit nr. 62 – Spiegel c.s, Twe-Spraeck e.a. tweede druk
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¶ tezamen in perkament, doorgehaalde rug; nieuwe 
schutbladen. Goed exemplaar.  € 3500,-

Drukkers- / uitgeversmerk en blazoen steeds hetzelfde. 
Bij I en IV wordt het blazoen gecombineerd met een 
gedicht: I: Den verſtandighen lozen beriſpers [...], IV: 
Ghy Rijmers wildy Rederijcken [...]. 
Elke titel met eigen signatuur en paginering, zij bevat-
ten: 
I. Toe-eyghenbrief  (p. III-VIII), Voorreden (D.V. 
Koornhert) (p. IX-XIV), Verzinning (p. XV), On-
derſcheydlycke veranderingh (p. XVI), Twe-ſpraack (p. 
1-112); 
II. Opdracht (p. 3-7), Totten kunſtgheleerden Lezer (p. 
8), Eerſte-Vijfde Boeck vande Redenkaveling (p. 9-182), 
Verzinning int drucken (p. 183); 
III. Toe-eyghen-brief  (aan Jan van Houten) (p. 3-4), 
Kort begrip [...] in Rym (p. 5-18), Kunſtwoorden des 
Redenkavelings (p.19-23), Miſſtelling inden druck (p. 
23); 
IV. Allen Rederyck-kamers (p. 3-4), Rederyck-kunſt (p. 
5-28), Rederijxe kunſt-woorden (p. 29-31).

¶ the 4 together in vellum, new endpapers; very good copy.

the second edition
62. [Spieghel, Hendrick Laurensz, m.m.v. D.V. 
Coornhert, Roemer Visscher en G. Fallet] 1614
Twe-ſpraack | vande | Nederduitſche | Letterkunſt/ | 
ofte/ | Uant ſpellen ende eyghenſcap | des Neder-
duitſchen taals; | uytghegheven by de Kamer | IN 
LIEFD BLOEYENDE, | t’Amſtelredam. |
(uitgeversmerk) | TOT AMSTELREDAM. | By Hen-
drick Barentſz.Boeckvercoper/ | inde Warmoesſtraat/
int vergulde | Schrijf-boeck. 1614. 
(en ook, met eigen titelpagina doch doorlopende 
signatuur en paginering:
(II.) Ruygh-bewerp | vande | Redenkavelingh/ | ofte 
| Nederduytſche Dialectike: | De welcke is een 
Rechtſnoer/ om van alle | dinghen ghewyſlick ende on-
derſcheydlick | te ſpreken/oock waarheid van valſheid 
te | ſcheyden/in alle twiſtredening hooghnut | ende 
nodigh zynde; | (...).
(III.) Kort Begrip | Des Redenkavelings: in | ſlechten 
Rym vervat/om des zelfs | voorneemſte hoofdpuncten 
te | beter inde ghedachten | te hechten. | (...).
(IV.) Rederijck-kunſt/ | in Rijm opt kortſt vervat. | 
Hier by ghevoeght de | REDENKAVELING | ENDE 
LETTER-KUNSTS | GRONDVESTEN. | (...).)
8º; (XVI), 1-256, (IV), 257-283, (I), pp. Met (voorin) 2 
en (achterin) 1 uitslaande tabel(len); met doorlopende 
signatuur en paginering maar met 4 verschillende titel-
pagina’s; vignetten en sierranden: houtsneden. In go-
tisch, romein, cursief.

¶ perkament met doorgehaalde rug en belettering in 
inkt, band met grote bruine vlek, boekblok wat los in 
band, vastgezet met strookjes (middeleeuws hand-
schrift); 2 tabellen wat ingescheurd, geen tekstverlies. 
Schutblad voor: aantekening in oud handschrift, ge-
dateerd 1650. € 1850,-

STCN 6 ‘and 3 folding tables’.
Uitgeversmerk en blazoen 4x hetzelfde: houtsneden. 
Bij III geen expliciete vermelding van de Kamer In 
Liefde Bloeyende.
Bevat: I. Toe-eyghenbrief  (p. III-VIII), Voorreden 
(D.V. Koornhert) (p. IX-XIV), Onderſcheydlyke veran-
dering (p. XV), Twe-ſpraack van’t ſpellen ende eyg-
henſchap des Nederduytſchen taals (p. 1-92); 

Illustraties op p. 34 en 35 zijn uit nr. 63 – 
Vaenius, Horati Flacci Emblemata.
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II. Opdracht (p. 95-98), Totten Kunſtgheleerden Lezer 
(p. 98), Eerste - Vijfde Boeck vande Redenkaveling (p. 
99-238); 
III. Toe-eyghen-brief  (aan Jan van Houten) (p. 241-
242), Kort begrijp (p. 243-252), Kunſtwoorden des Re-
denkavelings (p. 253-256); 
IV. Allen Redenryck-kamers (p. III-IV), Rederyck-kunſt 
(p. 257-279), Rederijxe Kunſt-woorden verduytſcht (p. 
280-283).

¶ vellum (stained); re-attached with pieces of  a Mediaeval 
manuscript.

fi rst edition, second issue of Vaenius’ fi rst Emblem 
book with its great illustrations, beautifully 

engraved; good copy with very good impressions
63. Vaenius, Otto 1607
Q. horatI fl acci | EMBLEMATA. | Imaginibus in æs 
inciſis, | Notiſque illuſtrata, | Studio Othonis VænI | 
Batauolugdunenſis. |
(portret Horatius in medaillon) | Antverpiæ, | Ex Offi -
cina Hieronymi Verduſſen, | Auctoris ære & cura. | M. 
DC. VII. (1607).
groot 4º; 214 pp; 103 paginagrote emblematische illus-
traties: gravures (naar O. Vaenius [: C. van Veen en C. 
Bool]). 

¶ slap perkament, band licht gevlekt en iets bescha-
digd; aantekeningen in oud handschrift, enkele brui-
ne vlekken; fraai exemplaar met brede marges, met 
13 door de uitgever vrijwel onzichtbaar overplakte 
illustraties ter kwalitatieve verbetering.  € 4250,-

Landwehr 818: ‘re-edition of  817 with text additions: 
Dutch verse and French quatrains.’ De Vries 35. Porte-
man & Smits-Veldt: gelijktijdig verschenen met editie 
met alleen Latijnse teksten.

¶ limp vellum, binding only slightly stained, but very good copy 
with good impressions (13 glued on to improve the quality of  
the prints).

fi rst edition of Roemer Visscher’s Brabbeling, 
published without his permission

64. (V[isscher], R[oemer]) 1612
T’LOFF VANDE MVTSE, | ende van | EEN BLAEV 
VVE SCHEEN; | 
Met noch ander | GHENOEGHELICKE BOER-
TEN ende QVICKEN, | Soo uyt het Grieckx, Latijn, 
en Franchoys in rijm overgheſet, | als ſelffs Poeetelick 
ghedicht: | 
Tot vermaeckelickheyt van alle luyden nieuwelickx | in 
druck ghebracht. |
(vignet) | TOT LEYDEN, | By Ian Paets Iacobſzoon. 
Anno 1612.
4º oblong; (XII), 32, 148 (met eigen signatuur en pagi-
nering, doch geen eigen titelblad: Roemers Brabbeling.) 
pp. In civilité en romein.

¶ laat negentiende-eeuws imitatie antieke band: 
blindbestempeld perkament, platten met centrale 
versiering, fi leten; op titelpagina stempels? weggera-
deerd, ten dele gewassen, laatste blad een enkel 
scheurtje; fraai exemplaar. € 6500,-

STCN 1. Zonder toestemming van de dichter, Roemer 
Visscher, uitgegeven. Eerst bekende uitgave.
Bevat: Voor-reden. Den Drucker tot den verſtandighen 
Leſer (p. III-X), Inhout (p. XII), t’Loff  der Mutſe, door 
R. V. (p. 1-12), t’Loff  van een Blaeuvve Scheen door R. 
V. (p. 13-24), Van den Os op den Eſel (p.25-31), (met 
eigen signatuur en paginering:) Roemers Brabbeling, 

Illustraties op p. 34 en 35 zijn uit nr. 63 – 
Vaenius, Horati Flacci Emblemata.
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Alle illustraties op deze pagina zijn uit nr. 65 – Roemer Visscher, Sinnepoppen [1614].
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Oft ghenoeghelicke boerten, Eerste- Derde Boeck: res-
pectievelijk 111, 108 en 119, tezamen 338 ‘Quicken’ 
(p.1-146), Raetsels (p. 147-148).

¶ late nineteenth century imitation of  contemporary vellum, 
good copy, but washed?

second edition of Roemer’s famous Sinnepoppen 
issued at the same time as the fi rst edition and 

printed with the same typesetting
65. Visscher, Roemer [1614]
Sinnepoppen | VAN | Roemer Viſſcher. | 
(illustratie: embleem) | T’AMSTERDAM | By willem 
Ianſz. opt’water inde Sonne | wyſer met privillegie voor 
vyf  Iaren. z.j. [1614]
12º; (VI), 184 bladen (= 368 pp.); titelillustratie (sterk 
gelijkend op embleem II: 1), 1 (= Nar Elck heeft de 
Zijn) + 3 x 60 (:Eerste – Derde Schock) + 3 x 1 (= 
‘Beſlach’), totaal dus 184 emblematische illustraties: gra-
vures [door Claes Jansz. Visscher].

¶ ontbreken: blad *1 (voortitel) en aan het eind ** 
pp. II-IX (Q5-8 = tafel); perkament, doorgehaalde 
rug met belettering in inkt; papier hier en daar wat 
verbruind, enkele kleine scheurtjes en vlekken; 
Embleem III: 4, op de kop afgedrukt; overplakte 
goede versie ruw verwijderd (waardoor bescha-
digd). € 5500,-

STCN (slechts) 1 exemplaar (UBA); Landwehr 872. De 
Vries 54.
Deze tweede druk is op voorwerk (en tafel) na gedrukt 
van het zetsel van de eerste druk in quarto en is dus 
ongeveer gelijktijdig verschenen. Nummering van de 
emblemata stemt dus overeen met de eerste; excellente 
afdrukken van de fraaie platen.

¶ Halftitle and index/ table missing; one print damaged: cor-
rection print forcefully removed; vellum; second edition from the 
type-setting of  the fi rst in quarto; some small tears and some 
brown stains, nonetheless a good copy with very good impressi-
ons of  these most interesting and beautiful engravings by Claes 
Jansz. Visscher.

the edition rearranged and enlarged by his 
daughter Anna, published around 1620 shortly 

after his death
66. Visscher, Roemer [1620 of  iets later]
Roemer Viſſchers | ZINNE-POPPEN; | Alle verciert 
met Rijmen, en ſommighe | met Proze: | Door zijn 
Dochter | ANNA ROEMERS. | 
(illustratie) | 
T’AMSTERDAM | By willem Ianſz. opt’water in de 
Sonne | wyſer met privillegie voor vyf  Iaren. z.j. [1620 
of  iets later]
8º; (VIII), 194 [van 195] bladen (=388 [van 390] pp.), 
(IV (=Tafel)) pp; titelillustratie [+ tekst daaronder beide 
gelijk aan de tweede druk, 1614], 3 x 60 (Eerste – Derde 
Schock), plus 3 x (‘Beſlagh’) plus 10 (Minnepoppen), 
totaal dus 192 [van 193] emblematische illustraties: gra-
vures [183 gelijk aan die van eerste en tweede druk: 
Claes Jansz. Visscher]. [Derde of  vierde druk = eerste 
of  tweede in de editie Anna Roemersdochter.]

¶ negentiende-eeuws verguld half  geitenleder met 
hoeken, rug met ribben, versiering en titel; platten 
met marmerpapier overtrokken, marmerpapieren 
schutbladen; rug aan boven- en onderzijden en rib-
ben wat geschaafd; blad 158 ontbreekt. Van de Der-
de Schock is de nummering hier foutief, de nrs. 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16 en 18 (alle Romeins en niet Arabisch 

uit nr. 64 – Roemer Visscher, t’Loff  van de Mutse

uit nr. 64 – Roemer Visscher, t’Loff  van de Mutse

uit nr. 65 – Roemer Visscher, Sinnepoppen [1614]

uit nr. 66 – Roemer Visscher, 
Zinnepoppen [1620 of  iets later]

uit nr. 65 – Roemer Visscher, 
Sinnepoppen [ 1614]
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genummerd) komen tweemaal voor, de tussenlig-
gende nummers en bij 18 het opvolgende 19 ontbre-
ken dus. Van de nrs. 3, 4 = 5, 6 = 7, 8 = 9, 12 = 13, 
16 = 17 is de oorspronkelijke voorstelling (gravure) 
met een andere overplakt, waarbij 3 (Wat raedt nu?) 
ten onrechte met nr. 10 (Veeltijds) verwisseld is (dwz. 
10 niet overplakt!). Tevens is afbeelding 6 = 7 (Een 
Kleyntjen) blijven staan op nr. 14 =15 (tekst Ut Cor-
vo), welke als afbeelding dus mist. Sommige prenten 
met ‘Abklatsch’ (tegendruk). Vooral door het feit dat 
sommige illustraties overplakt zijn, zijn vouwtjes en 
scheurtjes ontstaan, tevens wat bruine vlekken, maar 
zeker in combinatie met voorafgaande nummer, de 
tweede druk van het zetsel van de eerste, een fascine-
rend exemplaar. De reprint van De Vries Emblemata 
wordt hier gratis bij verstrekt. € 3500,-

STCN: Anna Roemers 2. Landwehr 873; De Vries 55 
met daar overzicht van veranderingen door Anna Roe-
mers aangebracht, deze komen niet alleen neer op een 
vermeerdering met 10 nieuwe teksten met 10 bijbeho-
rende emblematische illustraties (ook gravures door 
Claes Jansz. Visscher) maar ook op een toevoeging van 
een 2-regelig versje onder alle illustraties. Ook staat op 
haar conto een gedeeltelijke herschikking waarbij een 
afdeling van 10 Minnepoppen gecreëerd werd, welke 
afkomstig is uit alle 3 de Schocken. Deze waren daar 
opgenomen, als in I: 29, 31, 41, 50, in II: 44, in III: 14, 
16, 17, 23, 51, deze ‘plaatsen’ worden dan door verdere 
herschikking en de 10 nieuw gemaakte opgevuld. Zij 
verving in de Eerste Schock de nrs. 29, 39, 41 en 50 
door uit de Derde Schock: nrs. 2, 3, 8 en 4 (eerste en 
tweede druk), in de Tweede Schock: nr. 44 door Derde 
Schock: nr. 6. In de Derde Schock zijn de veranderingen 
groter, hier zijn de 10 nieuwe emblematische gravures 
als nrs. 1, 3-5, 7-9, 15, 17, 18 en 51 niet alleen in onder-
gebracht, maar een ander aantal nrs. zijn iets opgescho-
ven. Aangezien ons exemplaar een foutieve nummering 
vertoont: nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18 (in Romeinse 
cijfers) komen tweemaal voor, de nummers ertussen 
ontbreken, wordt een precieze opgave te gecompliceerd 
voor een catalogus. Voor een algemener geval zie De 
Vries p. XXXVII. Niet alleen zijn van Anna Roemers 
hand de dichtregels nu onder elke gravure geplaatst en 
de bij de nieuwe emblemata behorende teksten maar 
ook verving zij nog 19 teksten van haar vader door de 
hare. De volgende drukken, 1669, 1678 (= titeluitgave) 
volgen deze versie. 

¶ Part of  the third ‘Schock’ misnumbered, probably the rea-
son why some of  its illustrations were glued over with the right 
ones, more mistakes were made in this as well. Bound in nine-
teenth-century black half  morocco, spine rubbed; paper cre-
ased, especially where new illustrations were glued on, some 
small tears, some brown spots.

the later in time – the more professional the 
authors became

67. Vlaerdings Redenrijcs-bergh 1617
Vlaerdings | Redenrijcſ’-bergh. | met middelen be-
plant, | Die noodigh sijn ’tGemeen,en voorderlijck het 
Lands |
(half  paginagrote titelillustratie, deze wordt achterin 
herhaald) |t’Amsterdam, | Gedruckt by Kornelis 
Franſz. Boeckdrucker/wonen- | de by de Zuyder Kerck 
/ Anno 1617. | Met privilegie.
4º; (XX, 239 bladen = 518 pp); 15 paginagrote blazoe-
nen: gravures.

uit nr. 67 – Vlaerdings Rederijcs-bergh

uit nr. 67 – Vlaerdings Rederijcs-bergh

uit nr. 68 – Job van der Wael
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¶ goud bestempeld halfleder, rug met ribben en titel-
schild, platten met gesprenkeld papier overtrokken 
(dit hier en daar wat beschadigd). € 3250,-

STCN Vlaerdings: 1. Scheepers I, 59. Bibliotheca Belgi-
ca V 19
Zie voor uitvoerige opgave Hummelen 3 Q (p. 217-
224), deelnemende kamers uit (auteur van spel indien 
bekend na plaatsnaam vermeld): de ontvangende kamer 
Vlaardingen [Job + A.J. van der Wael], Maasland (G. 
Lookefier), Haarlem (De Vlaemsche Kamer), Amster-
dam (Egelentier, Wit Lavendel: Abraham de Koninck, 
Refereynen en Liedeken: I.S. Kolm), ’s Gravenzande, 
Delft (G. van Hogendorp), Zoetermeer (H. V[an] A[d-
richem]), Ketel ([J.] Schovt), Rotterdam [I. L. van Was-
senburch], Gouda (I. Lucassoon Sasch), Nootdorp 
[Govert van der Eembd], Gorinchem [Abraham Kemp], 
Schiedam (Roo Rosen: S[acharias] Heyns, Vyghe-boom 
[Hans Roelandt]), Dordrecht. 
Aan het einde: Der Kameren Proef  Stuck (zelfde titelil-
lustratie), is verzameling knie-dichten van 3L verso – 
3O recto.

¶ goldstamped halfleather.

only play by Van der Wael, factor of the Chamber 
of Vlaardingen

68. (Wael, J[ob] v[an der]) 1619
SCHIEDAMS | Rood Roosjens | SPEL, Van | David 
ende Goliath, |
Op de Uraghe; | 
VVat eer den PRINS behoort, die ſyn vyandt bestrede, 
| met Waep’nen overwon’, en braght ‘tghemeent’ tot 
vrede? |
(drukkersmerk) | Tot Rotterdam, | By Matthijs Bastiae-
nſz/ Boeckverkooper op’t | Steygher in Joſephus : 
Anno 1619.
4º; (43) pp. 

¶ blauw papieren omslag. € 550,-
STCN 1 (enig). Eerst bekende uitgave.
Bevat: Spel (door Job van der Wael), Gheestelijcken-wij-
se, (2 pp.), Lied (2 pp.), Antwoordt (2 pp.), Knie-werc (2 
pp.), Vijf  vierlingh Bedanckens (1 p.), beide laatste ook 
door J. van Wael. 
In dit spel wordt Prins Maurits als evenknie van David 
voorgesteld (Porteman en Smits-Veldt).

¶ blue paper wrappers.

FINIS
(van de catalogus)

Deze catalogus wordt gevolgd door een aan Daniel Heinsius als Theocritus à Ganda gewijde kleine catalogus, met 
zeer veel vergelijkend illustratiemateriaal.

Appendix: beschrijving uitklapplaten Const-thoonende Juweel

Beschrijving der afzonderlijke ‘koperen’ platen uit ons 
exemplaar A (zie nr.13), tevens reconstructie (uit A. en 
andere exemplaren, zie verder) van de juiste ‘samenstel-
ling’ van iedere uitklapplaat. 
Het Const-thoonende Juweel uit 1606, gedrukt in 1607, 
op zichzelf  niet zeldzaam, is echter belangwekkend 
door de toevoeging van de afzonderlijk verkrijgbare 
‘uitklap’-platen. Deze, samengesteld uit verschillende 
gegraveerde ‘koperen’ platen (enkel of  dubbel), stelden 
voor de respectievelijk intochten,optochten (Entree’s) 
van de kamers die aan dit Juweel hadden deelgenomen. 
Zij verbeelden meestal mensen verkleed als allegori-
sche, maar ook bijbelse personages en zelfs een enkele 
maal een figuur aan de mythologie ontleend, velen met 
hun attributen, maar steevast met hun ‘functie’ boven 
zich (alleen bij ’t Haarlems Juweel onder zich) in de 
plaat gegraveerd. Zo heeft men Gierigheid (op meer 
dan een wijze gespeld), Liefde, Hope, goede en ‘quade’ 

Faam, maar ook Christus, Judas, Achab, en een enkele 
maal Midas.

Ons exemplaar A, dat deze platen compleet bezit en 
wel, niet zoals gebruikelijk per intocht (entree) aan el-
kaar geplakt, maar steeds afzonderlijk op een strook 
mee ingebonden, gaf  de kans en de gelegenheid om de 
figuren per ‘koperen’ plaat afzonderlijk te beschrijven. 
Omdat het tevens in de bedoeling lag uit te zoeken wel-
ke ‘koperen’ platen samen een hele ‘Entree’ (Intocht) 
(uitklap)plaat vormden, werden daartoe naast dit exem-
plaar ook andere exemplaren geraadpleegd, te weten 2 
ook in ons bezit zijnde exemplaren met de platen, al aan 
elkaar geplakt doch deze als geheel incompleet, en 3 
complete (zij het dan o.i. op een enkele plaat na) uit de 
UB Amsterdam, te weten nummers OG 63 784, O 62 
2368, O 06 1710 waarvan de laatste het meest gebruikt 
werd. 
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Een uitklap-, i.e. een samengestelde plaat (de samenge-
stelde platen bestaan uit minimaal 2 en maximaal 5 
(slechts eenmaal) ‘koperen’ platen, waarbij 3 het meeste 
voorkomt) bestaat in het algemeen uit een zogenaamde 
blazoenplaat, dat wil zeggen een meestal niet zeer brede 
plaat waarop 2 blazoendragers (één uitzondering, de 
Vlamingen uit Leiden één man, die echter vergezeld 
wordt door 3 vrouwen: één links, één rechts, en één die 
voorop gaat); een trommelaar en een man die een vlag 
draagt zijn afgebeeld. De blazoendragers zijn meestal 2 
jongetjes, eenmaal een meisje en een jongetje, eenmaal 
2 meisjes (in het afzonderlijk verschenen maar meestal 
mee ingebonden Haarlems Juweel), en eenmaal, bij 
Haghe, wordt het blazoen door 2 mannen gedragen. 
Den Haag vormt in meer dan een opzicht een uitzonde-
ring, artistiek en in technische uitvoering is deze uitklap-
plaat superieur aan de andere. 

De blazoenen zelf  zijn meestal blanco, behalve in het 
geval dat de naam van de stad waaruit de desbetreffende 
kamer afkomstig is, gegraveerd op de plaat staat; dat is 
het geval bij de ontvangende kamer: de Oude Camer 
van Haerlem, en bij die uit Schiedam, de Brabanders uit 
Amsterdam, Gouda en Den Haag. De blazoenen op die 
platen zijn alleen dan - meestal slechts ten dele - inge-
vuld - maar wel duidelijk als zodanig herkenbaar. Het 
clichématige van deze blazoenplaten wordt als het ware 
onderstreept door het feit dat die van Haastrecht en Ke-
tel exact hetzelfde zijn. De als eerste in het 
Const-thoonende Juweel vermelde deelnemende kamer 
(de Vlamingen uit Leiden) vormt een enigzins bijzonder 
geval. Op de plaat waar de ene man het blazoen draagt, 
ontbreekt de trommelaar, deze is in ons exemplaar A. 
wel aanwezig op een – eveneens zeer clichématige – en-
kele plaat, waarop ook een ruiter te paard (min of  meer 
op de rug gezien) en een fluitist voorkomen. De enige 
logische plek voor deze plaat is die voorafgaand aan de, 
als het ware incomplete en toch al afwijkende, blazoen-
plaat van deze Leidse kamer. Dit werd niet bevestigd in 
de Bibliotheca Belgica, waar deze plaat überhaupt niet 
in voorkomt, maar wel in een exemplaar in de UBA.

Eveneens altijd aanwezig is een plaat - zoals alle afzon-
derlijke platen heeft deze een aantal figuren met de 
‘functies’ erbij in de plaat gegraveerd – met een gedruk-
te tekst die eronder staat en duidelijk afzonderlijk gezet 
is. Deze tekst, veelal dezelfde per afzonderlijke plaat, 
bestaat uit kop: ‘De Entree’ (verschillende spellingen 
komen voor) van (stad kamer), ‘verthoont’ in een groter 
lettercorps, en een tekst eronder die slaat op de gegra-
veerde namen of  ‘functies’ van de personen op deze, en 
eventuele volgende plaat cq. platen, in een kleiner corps, 
komt voor in verschillende zetsels. Deze zijn vaak ge-
makkelijk te herkennen doordat ze in allerlei van elkaar 
verschillende combinaties van lettertypen - romein, go-
tisch en cursief  - kunnen voorkomen, maar ook is soms 
een wat meer getraind oog nodig om ogenschijnlijk ge-
lijke zetsels als verschillend te herkennen. 

Geen enkel onderzocht exemplaar vertoont uniformi-
teit qua lettertypengebruik in de 12 (plus eventueel 1) 
‘tekst’-platen. Binnen de onderzochte (4 complete, 2 
incomplete (qua platen dan)) exemplaren werden per 
tekstplaat tussen de 2 en 4 verschillende zetsels aange-
troffen, hetgeen ook bijdraagt tot het vermoeden dat 
van de platen veel drukken moeten bestaan. Dit wordt 

ook ondersteund door het feit dat van Haghe (gevon-
den binnen onze 1 + 2 = 3 exemplaren) duidelijk een 
opnieuw gegraveerde versie bestaat, zelfs een die spie-
gelbeeldig (= à rebours) is (dit ook in Bibliotheca Belgi-
ca). Meer onderzoek met meer exemplaren zal mogelijk 
meer opnieuw gegraveerde platen te voorschijn bren-
gen, welke natuurlijk niet allemaal spiegelbeeldig hoe-
ven te zijn, deze zijn alleen het gemakkelijkste als nieuw 
gegraveerd te herkennen. Ook zouden er bijvoorbeeld 
opgewerkte platen kunnen bestaan. In ons bestek was 
verder onderzoek echter niet verantwoord; ons onder-
zoek voegt immers niets toe aan de hoogte van de ver-
koopprijzen – noch af. Het is bij ons een combinatie 
van nieuwsgierigheid, traditie en vrolijk opgevatte 
plicht, waarbij ook de verwachtingen van mijn gestor-
ven broer en compagnon Max en mensen als Mr. 
W..H.R. Koops (voormalig bibliothecaris UB Gronin-
gen), Joost Ritman, oude vrienden als Ernst Braches en 
nieuwe vrienden als Dirk De Geest een al of  niet grote 
rol spelen. Vooral aan deze twee laatsten ben ik voor 
deze en de catalogi die recentelijk verschenen zijn en 
zullen verschijnen schatplichtig.

De plaat met een gedrukte tekst in drukletters eronder, 
tekstplaat genoemd, wordt meestal (alleen Noordwijk 
bestaat uit 2 ‘koperen’ platen: een blazoen- en een tekst-
plaat) gevolgd door een (eerste) volgplaat, waarop de 
figuren hun continuering vinden. Een tweede volgplaat 
komt ook voor, dan wordt volgens ons onderzoek de 
tekstplaat echter als ’t ware ingeklemd tussen de eerste 
en tweede volgplaat. Soms was het aantal benoemde 
personages voor degene die de tekening maakte kenne-
lijk net niet voldoende en sluiten ‘naamlozen’ (meestal 
mannen) de optocht af. 

Het papier (ook binnen één exemplaar) van de afdruk-
ken van de afzonderlijke ‘koperen’ platen is meestal van 
(sterk) van elkaar verschillende kwaliteit, evenals het ar-
tistieke en technische gehalte van de voorstellingen van 
de uitklappplaten onderling. Hoe verschillend deze ook 
zijn, toch is het geheel homogeen te noemen bij verge-
lijking met de uitklapplaat van de Vlamingen van Haar-
lem in het Haerlems Juweel. Deze heeft een geheel an-
der uiterlijk. Afgezien van het feit dat de gegraveerde 
benamingen niet boven maar onder de allegorische e.d. 
personages staan, dragen deze borden met opschriften, 
elk bord op een stok geplaatst, en verbinden linten als ’t 
ware de figuren. Het geheel maakt een ‘modernere’ zelfs 
stripachtige indruk en is zeker door een andere hand, 
c.q. handen dan die uit het Const-thoonende Juweel ge-
maakt.

Kijk op onze website
voor meer illustraties uit
het Const-thoonende Juweel.
Alle illustraties uit ons ex. A
zullen daar te zien zijn.
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Uit de afbeeldingen van de gedrukte tekst De Intree van Hazewoude (verschillend gespeld) uit drie verschillende exemplaren blijkt duidelijk dat niet alleen 
de zetsels van dezelfde tekst, maar ook de plaats daarvan verschillend kunnen zijn.
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Een enkel aanvullend gegeven:
De hoogte van de gegraveerde ‘koperen’ platen is steeds 
dezelfde – de breedte varieert – bij enkele platen varië-
rend tussen 20 cm. en 23 cm; bij dubbele platen varië-
rend tussen 27 cm. en 39 cm.

Om de platen gemakkelijker te herkennen zijn bij platen 
met veel figuren, eerst die uiterst links en uiterst rechts 
vermeld. Er onder staan tussen ronde haken op volgor-
de van optreden de overige figuren.
Deze beschrijvingen zijn gebaseerd op ons Ex.a.

Haarlem, de ontvangende, de Oude Camer tot 
Haerlem (dit op Blazoenplaat)
Blazoenplaat 5 figuren: 
2 jongetjes met blazoen (ten dele en vaag ingevuld), 
vooraf  gegaan door man met vleugels aan hoed en staf  
(Mercurius), verder trommelaar, en man met vlag.

2. Ongekostumeerde optocht van 10 heren, paarsgewijs.
Geen bovenschrift, noch onderschrift, wel het cijfer 2.

Leiden, de Vlamingen
Vlamingen Leyden
1. Blazoen- of  beter eerste plaat 3 figuren (deze plaat is 
niet in alle ‘complete’ exemplaren aanwezig): geen bla-
zoendrager(s), wel 3 figuren: ruiter te paard, tromme-
laar, fluitist.

2. Blazoenplaat 10 figuren (ongebruikelijk:) man met 
blazoen met links en rechts een vrouw, voorafgegaan 
door (weer) een vrouw en daarvoor een man met vlag 
(die dus als eerste):
Links: man met vlag, rechts: Verheuchden armen.
(vrouw, man met blazoen met zijn 2 dames, 3 mannen, 
Bermhertigen milden)

3. Tekstplaat 9 figuren:
Links: danckbaar Mensch, rechts: Wraecgierige.
(Lants welvaert, deugt verkonder, gerusten geest, liefde 
(met 2 engelen één aan elke kant en een gebakerd kind 
in de armen), onbermhertige gierigaert).

4. Eerste volgplaat 7 figuren:
Links: onverduldicheit, rechts: 2 mannen met staven
(verdoruen lant, quade fame, quade conscientie, toren 
godes).

Katwijk
Blazoenplaat: 
2 jongetjes met blazoen, trommelaar, man met vlag, 2 
Moorders 

2. Tekstplaat 8 figuren:
Links: Priester, rechts: Judas.
(Lewiet, Samaritaan ende gewonden (plus paard), Wae-
rt, Christus).

3. Eerste volgplaat 7 figuren: 
Links: 2 Ouerprieſters (bisschoppen), rechts: 2 Crichſ 
knechten.
(2 Ouderlingen, Hooftman).

Schiedam (dit ook op Blazoenplaat)
Blazoenplaat 6 figuren:
2 jongetjes met blazoen (dit ten dele ingevuld), ervoor 
trommelaar, erachter man met vlag, de Menſche, en 
Doot.

2. Tekstplaat 6 figuren:
Links: Duvel, rechts: Samaritaen (met paard).
(Hel, de priester, de leuit)

3. Eerste volgplaat 8 figuren:
Links: Judas, rechts: 2 heren met kind (alle 3 naamloos).
(Giricheit, Knagende Conſientie, Deſperatie, Wanhope).

Hazerswoude (opmerking: in alle andere exempla-
ren gezien A, is in de plaat geknipt en is deze an-
ders aan elkaar geplakt.)
Blazoenplaat 6 figuren (Uitzondering: jongetjes met 
blazoen als laatsten!):
Verſekering ter ſalichheid, fontein der deuchden, man 
met vlag, trommelaar, twee jongetjes met blazoen.

2. Tekstplaat 6 figuren:
Links: Giericheit, rechts: Judas.
(Ricdom, Gierigaert, Acham, Achab).

3. Eerste volgplaat:
Links: Alle geloouige voor end onder de wet, rechts: 
Gelouighe in Chriſtum.
(Beloofte Goods, De Menſche Christus, Menſchelic 
Geſlacht, Duivel, Hel, Doot, leeringe des heiligen geests).

Leiden, Witte Acoleyen
Blazoenplaat 6 figuren:
2 jongetjes met blazoen, fluitspeler, trommelaar, man 
met vlag, man met bord op stok..

2. Eerste volgplaat 8 figuren (volgens exemplaar UBA 
geplaatst voor tekstplaat):
Links: Cranken, rechts: Afionst.
(Ghevangen, Godsalige hope, Goede faem, Volmaecten 
loon, Man met bord, Gierich hert).

3. Tekstplaat 8 figuren:
Links: Liefde met kind, rechts: Naecten.
(tgeloof, Bermhartighe, Hongerigen, Dorstigen, Vrem-
deling).

4. Tweede volgplaat 8 figuren:
Links: Knagende gewisse, rechts: 2 mannen (naamloos).
(Wanhope, Quade faeme, Loon na quade Wercken, 4 
naamlozen (waarvan 2 mannen al onder ‘rechts’ ge-
noemd).

Vlaardingen
Blazoenplaat 4 figuren (uitzondering:) jongetje en meis-
je met blazoen, waarbij jongetje met staf  (van Mercuri-
us), meisje met masker in de hand:
jongetje en meisje met blazoen, trommelaar, man met 
vlag.

De middeleeuwse Oude Kerk in Amsterdam dreigt van zijn vroeg 
17de-eeuwse houten meubilair ontdaan te worden. Een woord van 
protest zou op zijn plaats zijn (aan: Stichting De Oude Kerk, 
info@oudekerk.nl )
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2. Eerste volgplaat 8 fi guren (ook hier wordt volgorde
van het exemplaar van de UBA: O 06 1710 aangehou-
den):
Links: jongen met bord waarop: Verthooning Vande 
deuicht Werking vanden bermhertigen rechts: Naecten.
(De Wet, Bermhertigen, Rechte liefde, Hongerigen, 
Dorstigen, Vremdeling).

3. Tekstplaat 6 fi guren:
Links: geuangen, rechts: jongen met bord waarop:. 
Quaet werking vanden gierigen.
(Cranken, gehoorſaemheit, Geruſte conſcientie, loffeli-
icke fame)

4. Tweede volgplaat 7 fi guren:
Links: D’Armen (2), rechts: Wanhope.
(Girigaert, Ongehoorſaamheit, Verachtig Godes Wet, 
Cnagende Conſientie).

5. Kleine (enkele) volgplaat 3 fi guren:
Eewige haat, 2 mannen. 

Amsterdam, de Brabanders (dit op Blazoenplaat)
Blazoenplaat 7 fi guren:
2 jongetjes met blazoen (dit ingevuld), 3 naamloze man-
nen met punthoeden, trommelaar, man met vlag.

2. Tekstplaat 7 fi guren:
Links: giericheyt, rechts: Prieſter.
(2 Moordenaers, verwoetheyt, Onbarmhertichheijt, 
Eijgen eer).

3. Eerste volgplaat 11 fi guren (inclusief  paard):
Links: Onbeweechlick hert, rechts: Prins.
(Levijt, Samaritaen (paard plus man erop: Gewonden), 
Barmherticheijt, Liefde (plus kind in de arm en kind aan 
de hand), Hooftman).

Noordwijk
Blazoenplaat 6 fi guren:
2 jongetjes met blazoen, trommelaar, man met vlag, Za-
cheus, Tabitha.

2. Tekstplaat 7 fi guren:
Links: Cornelius, rechts: 2 mannen (naamloos).
(Judas, Anamas, Saphira, Midas).

Haastrecht
Blazoenplaat 4 fi guren (identiek aan Blazoenplaat Ke-
tel):
2 jongetjes met blazoen, trommelaar, man met vlag.

2. Tekstplaat 7 fi guren:
Links: Deuchdlike menſche, rechts: Afi onstich Quaet.
(bermherticheit, liefde, goede concientie, willich om 
sterven, themels verbliden).

3. Eerste volgplaat 5 fi guren:
Links : Giricheit, rechts: Helſche liden.
(Spitige daet, Vroegende Conſcientie, Doodelick 
verſchricken).

Gouda (Govde op Blazoenplaat)
Blazoenplaat 6 fi guren:
2 jongetjes met blazoen (dit ingevuld), trommelaar, man 
met vlag, keijſer, factoer.

2. Tekstplaat 9 fi guren:
Links: Liefde met 2 kinderen, rechts: Lofl ijcke memorij.
(Barmherticheijt, Duechde, Arm oudt gevanghen, Tobi-
as met op de arm: Menich verſlaghen Iſralijt).

3. Eerste volgplaat 7 fi guren:
Links: Menich onnooſele kindt in brandende De oude 
ſchuijr, rechts: quaede doot.
(In brandende De oude ſchuijr (verder:) Menich arm 
menſch en man, Deerlijck geclach Van Vrou; naast De 
oude ſchuijr: Verbittert hert, Hotto Biſſchop Van Mens, 
Giericheijt.).

Den Haag (Haghe op Blazoenplaat)
Blazoenplaat 5 fi guren (ongebruikelijk: 2 mannen met 
blazoen):
2 mannen met blazoen (dit ingevuld), trommelaar, man 
met vlag, Gelooue.

2. Tekstplaat 7 fi guren (ongebruikelijk: minimale tekst):
Links: Hope, rechts: Stercheyt.
(Liefde met 2 kinderen, Rechtueerdigheijt, Wiſheijt).

Eerste volgplaat 5 fi guren:
Links: Maticheijt, rechts: Gramſchap.
(Nidicheijt, Giericheijt, Hovaerdicheijt).

Ketel
Blazoenplaat 4 fi guren (gelijk aan Haastrecht):
2 jongetjes met blazoen, trommelaar, man met vlag.

2. Tekstplaat 10 fi guren:
Links: 2 mannen (naamloos), rechts: Ongerechticheit.
(Ootmoedich Medeliden, Behooftigen, Gerechtitheit, 
Redelick doon, Werck der Goetheit, Naesten als hem 
ſelfs (plus paard)).

3. Eerste volgplaat 4 fi guren (inclusief  hondje):
Links: Armoedich van leuen (met klein hondje), rechts: 
Valſch bedroch.
(Onuerſadige vrecheit, tſerpent).

Haarlems Juweel: 
de Vlamingen van Haarlem
Blazoenplaat 6 fi guren:
2 meisjes met blazoen (ongebruikelijk), trommelaar, 
man met vlag, 2 vrouwen (jongelinck, Maeghdeken) elk 
met bord met opschrift.

2. Tekstplaat 10 fi guren:
Links: Goet menſche, rechts: Mammon.
(Cruepelen, Blinden, Liefde, Bemhertigheydt, Weduwe, 
Weeſkint, Aelmiſse gastvryheyt).

3. Eerste volgplaat 7 fi guren:
Links: Gierighaert, rechts: Dertelen wellust.
(Vreckheyt, Wreetheijt, Oudeman, Weeskint, weduwe. 
(bijna) Allen dragen borden op stokken met opschriften).



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

44

Nog voor de zomer verschijnen: 
- een klein catalogusje gewijd aan Daniel Heinsius als Theocritus à Ganda met een bijlage waarin door middel van vele 

illustraties getoond wordt hoe deze rond hetzelfde toch niet gelijk zijn;
- originele tekeningen van letters door Jan van Krimpen;

Na de zomer:
- catalogus 246, het oeuvre van Karel van de Woestijne, alle drukken tot het verschijnen van het Verzameld Werk, in 

welke catalogus uiteraard aandacht aan band- en omslagvarianten wordt geschonken;
- catalogus 247, Paul van Ostaijen en enkele tijdgenoten waarin luxe- en opdrachtexemplaren.

Reeds verschenen: 
- 100 bijzondere boeken van P.C. Boutens, ook luxe- en opdrachtexemplaren;
- 100 uitgaven verschenen in de Halcyon Pers van A.A.M. Stols waarin ook luxe exemplaren;
- de (bibliofi ele serie) De Zilverdistel (van de beginjaren tot het optreden van J.F. van Royen);
- alle uitgaven, inclusief  prospectussen, van de Kunera Pers, pers van J.F. van Royen.

Verder geven wij Vlugschriften uit die per e-mail worden toegezonden, en waarvoor slechts een greep uit onze voor-
raad wordt aangeboden. Onze voorraad van c. 100.000 delen bestaat voornamelijk uit modernere Nederlandse, en 
Vlaamse natuurlijk, literatuur vanaf  ongeveer 1870 tot en met de eerste na-oorlogse periode. Paperbacks zal men zelden 
bij ons vinden.
Daarnaast een grote voorraad studies en tekstuitgaven van veel Nederlandse literatuur, maar ook die van andere landen 
uit West-Europa. Deze is op internet te bezichtigen via www.antiqbook.com

Ook specialiseren wij ons in zogenaamde Nederlandse ‘private press’ uitgaven, doch onze kracht ligt ook hier in de 
vooroorlogse periode, uit te verschijnen/ verschenen catalogi.
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