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Kijk toe: woord en beeld bij Daniël Heinsius

Als kunsthistoricus trof het mij dat een van de kleine
persoonlijke terzijdes die Wilma Schuhmacher zich
in haar inleiding en commentaar bij de bundels van
Daniël Heinsius veroorlooft, betrekking heeft op de
schilder Wim Schuhmacher (1894-1986), haar vader.
‘Ook als dochter van een schilder’, zo voert ze aan,
voelde ze de drang om de illustraties in het werk van
Heinsius nader te bestuderen. Al eerder – in ‘Over de
Couperus-collectie van de Schuhmachers’ – schreef
ze over haar overleden broer Max en zichzelf als ‘kinderen van een schilder en daardoor gevoelig voor esthetiek’.
Heinsius lijkt zelf ook groot belang te hebben gehecht
aan het visuele deel van zijn publicaties. Hij verwoordde dit expliciet op de titelpagina van een waarschijnlijk
in 1601 verschenen oblong emblematabundel, die eigenlijk geen echte titelpagina is maar wel als zodanig
fungeert. Ze bevat een in een cartouche opgenomen
Latijns kwatrijn dat begint met de woorden Quaeris quid
sit amor? – ‘Wil je weten wat liefde is?’
Het gaat mij vooral om de laatste vijf woorden van
het gedichtje: Inspice; sculptori est ingeniosa manus. In Een
nieuw vaderland voor de muzen, waarin een mooi hoofdstuk
over Heinsius staat, vertalen Karel Porteman en Mieke Smits-Veldt dit als volgt: ‘Kijk toe, vindingrijk is de
hand van de graveur’. Deze graveur, mogelijk Zacharias
Dolendo, maakte zijn prenten naar tekeningen van Jacob de Gheyn II. De illustratoren van de dichter waren
niet de minsten.
‘Kijk toe’, dat betekende in dit geval dat men niet alleen
moest lezen, maar ook op een andere manier zijn ogen
de kost moest geven. Achter deze aansporing schuilt
een algemeen beginsel waaraan in talloze geschriften uit
de Renaissance aandacht wordt besteed en dat wel werd
aangeduid als het zusterschap van schilderkunst en
dichtkunst. Of een variant van deze familiale metafoor.
Kijk toe, met Heinsius in het achterhoofd, naar bijvoorbeeld de volgende formulering van de schilder-schrijver
Adriaen van de Venne, een vingerwijzing om tot een
ideale kunstvorm te komen: ‘Reden-kunst, en Beelden-kunst, moeten nootsakelick by een; ende voeghen,
en moeten te samen, ghelijck de Ziel by het Lichaem.
Gheen Schilder kan sonder Poëtschen Gheest, noch
gheen Poët kan sonder Schilderschen Gheest yets teelen, voldragen, baren ende op-voeden …’
Quaeris quid sit amor? (deze woorden worden vaak bij
wijze van titel gebruikt) is het eerste Nederlandse
boek met uitsluitend liefdesemblemen. Heinsius was
twintig of eenentwintig toen hij het schreef en het
lijdt geen twijfel dat hij aan de combinatie van liefde
en letteren veel plezier heeft beleefd. Het duurde overigens enige tijd voordat hij zich volledig op de literatuur kon storten. Aanvankelijk volgde hij op instigatie
van zijn vader een rechtenstudie, eerst in Franeker en
daarna in Leiden, maar beide zonder succes vanwege

een te geringe geestdrift van de student. Uiteindelijk
gaf zijn vader hem in het najaar van 1600 toestemming om in Leiden klassieke letteren en filologie te
studeren. Daar lag zijn primaire belangstelling, al op
jonge leeftijd. Aan grammatica echter had hij een hekel, althans op de Latijnse school, zo lees ik in Jan
Bloemendals dissertatie over Heinsius’ tragedie Auriacus. Heinsius’ oriëntatie op poëzie was op school mede
gestimuleerd doordat hij voor straf gedichtjes moest
maken. De speelsheid die hij aan de dag legde, aldus
een in het Latijn schrijvende Leidse tijdgenoot, ‘beviel
de docenten niet helemaal, maar ze zagen die graag
door de vingers, aangezien hij al zijn misdragingen
meestal met versregels boette …’
Die speelsheid heeft een snelle academische carrière geenszins in de weg gestaan. Al in 1603 werd hij
buitengewoon hoogleraar in de poetica aan de Leidse
Academie, twee jaar later volgde zijn benoeming tot
hoogleraar Grieks. Zijn kennis van de Griekse en Latijnse literatuur en cultuur was van een verbluffend
niveau. Zijn colleges trokken volle zalen en hij werd
al spoedig een internationale beroemdheid alsook zeer
invloedrijk, in de eerste plaats vanwege zijn vele wetenschappelijke publicaties in het Latijn. Tegelijk bleef hij
gedichten schrijven, in het Latijn en het Nederlands.
Na de Quaeris zouden nog diverse bundels volgen (zie
de catalogus). Behalve om zijn uitzonderlijke brille
werd hij in zijn tijd ook bekend om zijn periodieke
onberekenbaarheid en iets te grote sympathie voor de
wijnfles.
Helaas heeft de mist van de geschiedenis Heinsius voor
de gemiddelde literatuurliefhebber grotendeels aan het
oog onttrokken. In dat opzicht is deze ooit zo gevierde auteur een uit tallozen. Des te meer valt het toe te
juichen dat enkele neerlandici en neolatinisten diepgaand studie van zijn werk hebben gemaakt en een gerenommeerde antiquaar hem nog eens boekhistorisch
en boektechnisch scrupuleus in analyse heeft genomen.
Heinsius vormt bepaald geen gemakkelijk onderwerp
en alleen al zijn embleembundels hebben een zeer ingewikkelde drukgeschiedenis. Dat indringend onderzoek
loont en de nodige verrassingen aan het licht kan brengen, daarvan getuigt deze catalogus op verschillende
plaatsen.
Men kan zich voorstellen dat een persoonlijkheid als
Heinsius die in het gelukkige bezit was van een zekere
eigenzinnigheid, tot de verbeelding van Wilma Schuhmacher spreekt, al houdt ze zich in haar subtiele manier
van werken verre van psychologie. De woord-beeld-esthetiek van Heinsius’ bundels wekt op zichzelf plezier
genoeg om zielenpeiling terzijde te laten en vooral, in
de geest van de auteur blijvend, om aandachtig toe te
kijken.
Eddy de Jongh
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uit nr. 1: Quaeris

Voorwoord
In bijgaande catalogus heb ik ook – uitgaand van de
exemplaren in ons bezit, aangevuld door bezoeken aan
de Bijzondere Collecties van de UB Amsterdam (met
dank aan de gastvrijheid van Adriaan Plak) en scans en
foto’s van boeken in andere bibliotheken – een aantal
aanvullingen en zelfs wijzigingen kunnen aanbrengen
op wat bekend was over de boeken in het Nederlands
van Daniel Heinsius
Deze houden bijvoorbeeld in:
Quaeris quid sit Amor
Een tot nu toe onbekende hele vroege, nog 1601 (?)
druk van de eerste bundel Emblemata van Heinsius,
tevens de eerste Emblematabundel ter wereld aan de
wereldse liefde gewijd. Het zetsel van de tekst stemt niet
overeen met de zetsels van de twee tot dusver bekende
drukken, dat wil zeggen niet met dat van de druk die
als eerste wordt beschouwd (2 exemplaren bekend:
UB Amsterdam, dit echter ingekleurd en met goud
gehoogd, en Rijksprentenkabinet) en ook niet met dat
van de latere (4 exemplaren bekend: UB Amsterdam,
UB Gent, UB Groningen en KB Den Haag; de overige
ergens vermelde exemplaren bleken op kopieën te
berusten). Scans werden nauwkeurig eerst met elkaar en
daarna met ons exemplaar vergeleken.
Vergelijking wat de afdrukken van de prenten betreft
met het exemplaar Rijksprentenkabinet en het exemplaar
van de latere druk in UB Amsterdam deed ons besluiten
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ons exemplaar tussen deze twee in te situeren, dit mede
gesteund door het grote verschil in kwaliteit van de
afdrukken tussen de prenten in ons exemplaar van
Quaeris en die van het eveneens in ons bezit zijnde
exemplaar van de druk onmiddellijk volgend (volgens
Breugelmans en Landwehr) op de latere Quaeris,
de eerste onder de titel Emblemata Amatoria, een
uitgave zonder vermelding van uitgever noch jaar. De
afdrukken daarin zijn nog zeer goed (bevestigd door
Huigen Leeflang) maar missen wat ik noem de warmte
van die in Quaeris. Zie hiervoor de nummers 1 en 2 in
onze catalogus.
Daarnaast of daarenboven is dit exemplaar ook nog
een cadeauboek voor geliefden geweest. Het boek,
contemporain doorschoten met wit papier, heeft
op 74 pagina’s daarvan ook nog 29 gedichten in (29)
verschillende handschriften, waarvan de eerste van een
datum is voorzien (1629), vele met een aanduiding van
de zangwijze erbij. Mark Leenen, onze A(ntiquaar) I(n)
O(pleiding), neerlandicus, nam het onderzoek op zich
en vond in de Liederenbank van het P.C. Meertens
Instituut dat 11 daarin voorkwamen. De overige 18
waren niet te traceren, al leek het er soms op, dan bleek
bij controle dat slechts de eerste regels overeenstemden.
Achterin het exemplaar liggen 2 losse velletjes waaruit
de naam van de bezitter blijkt, voor hem en zijn geliefde
zijn deze liederen (als in een Album Amicorum)
opgeschreven. Op die velletjes staat vermeld: Daniel

catalogus

Roelofsen van Meerlandt, 1627. Het exemplaar is niet
fraai, de inhoud echter des te fraaier.
Het meest opwindend vond ik zelf echter het
onderzoek naar de uitgave (later bleek uitgaven) van de
Emblemata Amatoria door Willem Iansz. [Blaeu] in
24º in oblong formaat, met een boekblok van circa 7,5
x 9,5 cm. Het exemplaar dat ik als eerste in bezit had,
bleek niet alleen bij vergelijking van het zetsel (altijd van
de tekst) met de andere - op zichzelf al niet zo lang
bekende - exemplaren een andere druk te zijn (zie de
afbeeldingen in de catalogus en vooral op de laatste
pagina van de bijlage), maar ook nog, bij vergelijking
van de gravures, duidelijk de eerdere. In de bijlage
wordt overigens ook geprobeerd een duidelijk beeld
van de kwaliteit van de afdrukken in de opeenvolgende
drukken (met dank aan de fotograaf Alain Giebens en
drukker Jan Depover (Epo)) te geven. Er bestaat dus
niet één druk van dit uiterst zeldzame boekje (zie in
Landwehr onder 290: ‘C. de Baive, Niet bestaande of
uiterst zeldzaam geworden drukken van D. Heinsius’
dichtwerken’), maar ten minste twee drukken.
Daarnaast, en hierin ben ik schatplichtig aan de
boekhistoricus Ernst Braches, is dit boekje cq. zijn deze
boekjes niet, zoals tot dusver aangenomen wordt, eerder
uitgekomen dan de eerste druk van zijn Nederduytsche
Poemata (een soort verzamelbundel, in 4º eveneens bij
Willem Iansz. [Blaeu] en in 1616 verschenen), welke
dezelfde plaatjes (gravures) bevat, maar juist later. En
wel op zijn vroegst in 1618 na het verschijnen van de
tweede druk van deze Nederduytsche Poemata in
1618, ook in quarto. In deze beide quarto drukken, met
een (gedrukte) bladspiegel van meer dan 20 cm. hoog,
zijn de 2 gravure(tjes) van maar iets meer dan 4 cm. hoog
(en iets meer dan 6 cm. breed) paarsgewijs bovenaan de
pagina geplaatst, aesthetisch gezien geen succes. Men
heeft duidelijk de indruk: de plaatjes zijn niet voor een
uitgave in dit grote formaat gemaakt, maar voor iets dat
(veel) kleiner is. Bij de uitgave in octavo in 1622 had ik
zelf de indruk: voor deze !
De 2 gravures daar bovenaan, zitten ook nog duidelijk
aan elkaar zoals ze op de (koperen) plaat zijn gegraveerd,
er is geen scheidingslijn te bespeuren. In een uitgave
in 24º oblong met een dergelijk klein boekblok van
meestal wat meer dan 7 cm. hoog bij wat meer dan 9
cm. breed hadden natuurlijk nooit 2 plaatjes samen
naast elkaar gekund; met één per pagina, hadden ze
niet meer aan elkaar gezeten. Dit had men kunnen zien.
Een voorbeeld hiervan (tevens een uitzondering) is in
de uitgave 1616 (en 1618) de gravures bij nummers
35 en 36 (Emblemata Amatoria in juiste nummering 11
en 12), waarbij ik me afvraag (omdat nummer 35 (11)
zich niet houdt aan de oorspronkelijke visie van De
Gheyn): heeft vader Crispijn hier ingegrepen? Hoe dan
ook, de uitgaven in 24º oblong moeten later zijn dan de
quarto in 1618. Ernst Braches wees mij indertijd al op
het feit dat in de uitgave uit 1616 de gravures nog aan
elkaar zitten, zonder hem had ik waarschijnlijk nooit dit
spannende pad verder bewandeld.
Ik vond ook nog een aanvullend bewijs, één illustratie
(gravure) bij het gedicht ‘Adonis doot’ in een afdeling
die ook Nederduytsche Poemata heet in de gelijknamige
bundel en welke illustratie in zowel de 2 drukken van
Nederduytsche Poemata (4º) als in Emblemata
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Amatoria (24º in oblong) voorkomt, heeft na de
eerste uitgave van de Nederduytsche Poemata in 1616
een gewijzigde vorm, die men verder in alle uitgaven
daarna ziet. De linkerkant van de gravure (met Venus)
is dezelfde, maar op de rechterkant zijn de grote
mannen – jagers, die het zwijn dat Adonis gedood heeft
vasthouden – plotseling kleine cupidootjes, ter grootte
van Cupido geworden.
En met deze vroegere druk van Heinsius’ Emblemata
Amatoria, die hier voor het eerst in de publiciteit
treedt, gaat ook nog (want ermee samengebonden)
een druk van een zeer zeldzame Vaenius, onder de
titel Emblemata aliquot Selectoria Amatoria,
waar hetzelfde van te vertellen val. Ook van deze, op
zichzelf nog zeldzamer dan de Heinsius, want slechts
in één exemplaar bekend, bestaan twee drukken. Want
ook hier bleek bij vergelijking met het enig bekende
exemplaar (weer UB Amsterdam) het zetsel van de
teksten verschillend te zijn, en op grond van een verder
vergelijken, ditmaal van de afdrukken van de prenten, is
ons exemplaar dat samengebonden is met de vroege(re)
druk van deze Heinsius, ook wat de Vaenius betreft
duidelijk de eerdere, en in dit geval zelfs de eerste.
Met schitterende afdrukken van even schitterende
gravures mogelijk door – zoals De la Fontaine
Verwey veronderstelt – Michel le Blon naar Amorum
Emblemata van Vaenius uit 1608. Ook zijn deze beide,
want samengebonden, boekjes doorschoten met blanco
papier, en dit is duidelijk uit de tijd zelve. Het was dus
bestemd om een Album Amicorum te worden. Het lijkt
me dan ook niet onjuist om voor beide boekjes 1618
aan te houden.
Het verhaal wordt nog langer, want er valt meer over
deze Vaenius te vertellen; ook verschuiven de feiten in
ons panorama van Blaeu’s kleine boekjes, en treedt de
oude Crispijn de Passe weer meer als ‘Urheber’ naar
voren. In 1618 gaf hij, tevens een excellente graveur,
een boekje uit in dit formaat (24º in oblong) genaamd
Tronus Cupidines, Tronus misspeld want het moet
Thronus, de troon (van Cupido) zijn. Hij kannibaliseerde
daarvoor Amorum Emblemata 1608 van Vaenius
(4º oblong) voor een aantal (ongeveer de helft in zijn
uitgave, namelijk 23) emblemata, voegde daar een aantal
van zichzelf aan toe, ten dele geïnspireerd op Heinsius’
Nederduytsche Poemata in 1616 in 4º, waarvan
de kleine plaatjes uit Huize De Passe (lees: Atelier)
stamden. Dit boekje, Tronus dus, lag al in December
1617 op de markt in Frankfurt, al had hij er wonderlijk
genoeg geen privilege voor kunnen bemachtigen.
Dat boekje - niet alle gravures zijn van de oude Crispijn,
een aantal is duidelijk ook door de jongere leden van
de familie - was dus vogelvrij en Willem Iansz [Blaeu]
gaf toen niet alleen zijn eigen Thronus Cupidines (nu
wel met een h) uit, maar ook een uitgave van Vaenius.
Van zijn Thronus verschenen 2 bekende drukken – van
beide is een exemplaar in de UB Amsterdam aanwezig
– ik heb de neiging om hier ook toe te voegen: op zijn
minst. Voor de Vaenius liet Blaeu 70 (van 125 uit 1608)
emblematische gravures graveren, gebaseerd op de
illustraties in diens Amorum Emblemata; voor het
vertalen was al de medewerking van Anna Roemers (al
staat haar naam niet vermeld) door Vaenius verkregen.
In het tweede stuk worden gedichten van G.A. Bredero,
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P.C. Hooft opgenomen, daarnaast komen gedichten van
Ronsard en Marot voor, ook met hun vertaling.
Wat de latere druk van deze uitgave van Vaenius betreft
(exemplaar UB Amsterdam), gedateerd 1618, het lijkt
me niet onwaarschijnlijk dat ook de eerste het jaartal
op de (zelfde) titelpagina droeg, en de latere gewoon is
nagedrukt, waarbij per abuis de titelpagina niet wat het
jaar betreft is veranderd.
Tot mijn grote vreugde verwierven wij recentelijk een
exemplaar van de andere, latere druk van Heinsius’
Emblemata Amatoria 24º in oblong gelijk aan de
exemplaren aanwezig in UB Amsterdam en UB Leiden,
en konden ook daarvan nog foto’s van de illustraties
gemaakt worden.
In de zeventiende en trouwens ook in de achttiende
eeuw en later probeerde men heus niet een boek wat
zetsel betreft nauwkeurig na te drukken, ze hadden ook
geen zetters en drukkers van het kaliber dat men bij
Enschedé en Thieme in de eerste helft van de twintigste
eeuw aantrof, in de tijd dat men nog met loodzetsel
werkte.
Een derde, eigenlijk vierde ‘wondertje’ (deze term is
van Max, mijn broer) is een nog kleiner, want 32º in
oblong (formaat boekblok circa 6,8 x 9 cm.) boekje met
als titel: Lof-sanck van Iesus Christus (...) ende zyne
andere Nederduytse Poemata. Dit is uitgegeven, weer
bij Blaeu, in 1622, en ik ontdekte dat voor het drukken
hiervan het zetsel van de in hetzelfde jaar (tegelijkertijd?)
verschenen uitgave in een groter formaat 8º ( formaat
boekblok circa 14,1 x 9,1 cm.) gebruikt werd. Zelf
denk ik, maar dat zijn particuliere gedachten: eindelijk,
hiervoor waren de kleine plaatjes uit de Nederduytsche
Poemata oorspronkelijk bedoeld. Het boekje heeft in
grote lijnen de inhoud van de Nederduytsche Poemata maar
is vermeerderd met de Lof-sanck van Iesus Christus,
dat voor het eerst en wel afzonderlijk in 1616 verschenen
was. Ook is hierin opgenomen de voor het eerst in 1606
(4 drukken: 1606 (2x), 1606/’07 en 1615) verschenen
Spiegel vande Doorluchtige (etc.) Vrouwen. De
Lof-sanck van Iesus Christus loopt voorop, ook in de
titel, misschien om de steeds gereformeerder wordende
lezende elite (Heinsius was ook later secretaris van
de Synode van Dordrecht) minder tegen de borst te
stuiten. Zijn Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus
zal niet iedereen deugd hebben gedaan, en wat zijn
erotische poëzie betreft, die ontstond in een andere
periode en kon mogelijk nog beschouwd worden als
een jeugdzonde.
Terug naar het ‘wondertje’ in 32º oblong. Dit boekje,
maar een ander exemplaar, duikt in de twintigste eeuw
voor het eerst op in de befaamde veiling Scheepers in
1947. Daar wordt het gekocht door de even befaamde
verzamelaar Bob Luza en wordt deze later genoemd
door H. de la Fontaine Verwey in een artikel (zie
literatuuropgave). In de bundeling van diens artikelen:
Uit de Wereld van het Boek III: In en om de ‘Vergulde
Sonnewyser’ (= uitgeverij van Blaeu), 1979 wordt het
duidelijker (noot 44 op p. 113): twee exemplaren bekend:
een in de Bodleian Library in Oxford, de ander in een
particuliere verzameling (exemplaar Scheepers), is dit
laatste nu eindelijk in de UB Amsterdam aangekomen?
Daar ziet het er nu wel naar uit.

4

Ons exemplaar is dan dus de derde. Het boekje staat
niet in De Vries, noch in Landwehr en is wat wij
noemen ‘stinkend zeldzaam’. Waarschijnlijk toch nog
iets minder zeldzaam dan de vroegere en betere uitgave
van de (minstens) twee iets grotere kleine in 24º oblong
van Heinsius’ Emblemata Amatoria. Het lijkt mij niet
dat van de uitgave in 32º oblong formaat meer drukken
zijn; want tegelijkertijd kon men de uitgave in 8º kopen,
en mogelijk nog of weer de Emblemata Amatoria,
dat natuurlijk hét geschenk voor gelieven bleef. Zowel
de een, als de ander, als de derde worden vermeld in de
catalogus van Blaeu in 1633.
Wat mij zelf qua schoonheid van de gravures het meest
aan het hart ligt, is de uitgave in 4º oblong formaat
(de derde volgens Moerman) van de bewuste Spiegel
der doorluchtige (...) Vrouwen. De gravures zijn van
Zacharias Dolendo naar voortekeningen van dezelfde
Jacques de Gheyn [II], uitermate gevoelig en van
groot talent getuigend. Veldman schrijft de gravures in
Quaeris/ Emblemata Amatoria, naar tekeningen van
dezelfde De Gheyn, ook eind zestiende eeuw ontstaan,
ook toe aan Dolendo. Ik heb neiging te zeggen – daar –
misschien, en dan niet alle, hier wel. Van deze druk - alle
drukken zijn uitermate zeldzaam - is maar één ander,
ook een incompleet exemplaar bekend, want aangevuld
met platen uit de editie uit 1615, en dat is in het bezit
van de British Library.
De overige uitgaven die de 12 volmaken, zijn belangrijk
in dit verband, men heeft nu eenmaal een flink aantal
verschillende exemplaren nodig om zinvol onderzoek
naar chronologie op basis van prenten te doen. Al
deze uitgaven zijn te vinden in de catalogus. Zou een
samenwerking van experts in beide disciplines (boeken
en prenten), liefst met kenners van papier, banden en
ook nog filologen erbij, niet van het grootste belang zijn
om tot een juiste chronologie te kunnen komen, en ook:
laten we gezamenlijk in onderzoek verdergaan.
In de hierbij ingesloten bijlage niet alleen illustraties
die kwaliteitsverschillen in afdrukken van gravures
demonstreren, maar ook een aantal voorbeelden uit
alle bundelingen waarbij uitgewerkt: de verschillende
versies van illustraties bij een en hetzelfde embleem
(emblematisch gedicht).
Deze catalogus is opgedragen aan de
oude en nieuwe vrienden, voor de
laatsten, extra dankbaar!
Wilma Schuhmacher
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Preface
This catalogue is devoted to Daniel Heinsius, who, as a
gifted child, came from Ghent, became professor, first
of Greek, and later librarian of the Leiden University. He is known as the poet of the first erotic emblem
book.
In the last number of decades we collected a good number of his books in Dutch. These are now presented in
a catalogue and I wish to share some of my fascinating
discoveries by including an additional publication. In
this I will show a selection of the different versions of
the illustrations to one particular emblem (an emblematic poem). I will use visual examples to illustrate this.
The unmistakable highlights are:
An up to now unrecorded, unknown edition of his
first emblem book, named after the first part of the first
line of the poem on the engraved title page – Quaeris
quid sit Amor? (in later editions Emblemata Amatoria).
Up to now only two other editions are known to exist.
Our edition follows the first more closely in my opinion.
According to Veldman, Zacharias Dolendo is the engraver (as in Spiegel vande Doorluchtige (...) Vrouwen,
also after De Gheyn). Seeing the distinctive soft touch
of this engraver, I am inclined to agree with her, but
probably not all the engravings are his.
This copy, interleaved is also used as Album Amicorum, with 29 mainly anonymous (21 Dutch; 8 French)
poems, often with an indication to which existing tune it
can be sung too. We could trace 11 in the Liederenbank
of the P.C. Meertens Instituut. Included are poems by
Hooft, Starter and Heinsius himself (see illustration).
The first is dated 1629. On a loose leaf included in the
book, a strong Amsterdam ownership of this copy is
indicated.
The other known editions under this title are printed
by Herman de Buck, dated between 1601 and 1602 and
thought to be published by Hans Matthysz.
Especially with the addition of so many manuscripts
of songs it makes it a monument to the period.
The second book of utmost rarity offered in this catalogue is the small 24º oblong edition under the title
Emblemata Amatoria. This booklet published by
Willem Iansz. [Blaeu] includes also his Het Ambacht van
Cupido and a choice of his ‘Nederduytsche Poemata’. It is
thought to be issued before the edition in 4º format and
that consists of all of his works in Dutch (title Nederduytsche Poemata) 1616 with exactly the same engravings [by the De Passe’s family].
But the book historian Ernst Braches drew my attention to the fact that in the 4º edition the emblematic illustrations, 2 of each were engraved together on
one plate, are still attached to one another (without any
dividing line). Examining the second 4º edition (1618)
this is still the case. The 4º must therefore be the earlier
one; in the 24º edition the illustrations are used separately on each page so the 24º cannot be before 1618.
Furthermore, in Nederduytsche Poemata the illustration with the poem ‘Adonis Doot’ in the 1616 edition,
shows 2 tall male hunters who keep the swine under

control. In the second 4º edition of 1618, they have
shrunk to the same size as Cupid. It is this version you
will find in the 24º in oblong edition. So I concluded
that no earlier date than 1618 stands firm.
When I examined the 2 copies of this booklet in the
Amsterdam and Leiden University Libraries I found a
further new fact: our copy is a different edition from
a different typesetting than the Amsterdam & Leiden
copies (their copies are similar). By examining the engravings one can also conclude that our copy is definitely an earlier one. Only the copy in the Herzog August
library in Wolfenbüttel has the same typesetting, but is
incomplete.
Bound in with this book is another one: Vaenius
Emblemata aliquot selectoria Amatoria. This is
also published by Willem Iansz. [Blaeu], probably dated
1618. It is missing its title page and leaf A8. It is Blaeu’s
answer to Crispijn de Passe the Elder’s Tronus Cupidinis
1618, published without privilege and already seen in
late 1617 on the Market (Messe) in Frankfurt.
By again comparing the typesetting and engravings of
our Vaenius with the only copy known in the Netherlands (at the Amsterdam University Library), one can
conclude that ours is yet again an earlier edition. This
was printed from a different typesetting, with clearly
the first impressions of the beautiful engravings, partly
modelled on Amorum Emblemata, 1608, probably (H. de
la Fontaine Verwey) by Michel le Blon and his studio.
Another rarity concerns the 32º edition in oblong of all
Heinsius’ work, partly with the same illustrations and
now with the title of Lofsanck of Iesus Christus (...)
en andere Nederduytsche Poemata, which was issued
by Blaeu in 1622, together with an 8º edition with the
same title.
On comparing them, I found the same typesetting
was partly used for the text in both of them. The 32º
edition lacks one leaf with one illustration. However
now Hymnus of Bacchus and also his Spiegel vande Doorluchtige (...) Vrouwen, have both been added with the
newly made engravings in a small size suitable for these
editions.
There are only two further copies known: Amsterdam University Library and Bodleian Library, Oxford.
A copy of his Spiegel vande Doorluchtige (...) Vrouwen
1606/1607 with the beautiful engravings by Zacharius
Dolendo again after Jacques de Gheyns [II] drawings, is
the only one known apart from the copy in the British
Library, which is also incomplete.
Having had such a collection to live with for a rather long period, available for comparative study, these
books invited me to bring together a kind of anthology
(separately issued, enclosed) of the different illustrations to the same emblems.
For example you will find:
• 6 of each of his Emblematic works (Het Ambacht
van Cupido and Quaeris/Emblemata Amatoria each
originally with 24 illustrations)
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Alle uit nr. 1: Quaeris

the 4 of the brought together Nederduytsche Poemata
• 4 of 8 of Spiegel vande Doorluchtige (...) Vrouwen
• finally 6 of Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus (originally with 12 illustrations) a very special case
All of the examples followed in all different versions of
the illustrations.

that you are pleased (and maybe even happy) with the
results presented in the catalogue and appendix. I have
been happy myself in being able to ‘compose’ these
findings. If possible we would like to sell all the items,
or anyway the most important ones as a collection. In
that case there will be a reduction in price, the price we
are willing to pay to ensure these books stay together.

This type of research on books, I think is best, or even
only possible when you have a more extensive collection
of the books that you want to research at your disposal.
Even then, I have found I have to live with them around
me for the period of the research. I most sincerely hope

This catalogue is dedicated to all old and new
friends. I am more than thankful that I am still
able to get them!

•
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Alle uit nr. 1: Quaeris

Quaeris quid sit Amor?
an undisputable landmark:
the first book with erotic emblems
in a not recorded, probably second edition,
also an Album Amicorum of songs!
1. Quaeris [1601 of 1602]
Quaeris quid sit Amor (...)?
[Amsterdam, H. Matthijsz? gedrukt door Herman de
Buck 1601 of 1602]
4º in oblong; 29 van 30 bladen (= 58 van 60 pagina’s),
gegraveerde titepagina en 23 (van 24) ronde, paginagrote emblematische illustraties: gravures [: Zacharias Dolendo [?, Veldman] naar Jacques de Gheyn II]. Gedrukt
in een civilité.
Geheel doorschoten plus vellen achterin bijgebonden;
met vanaf blad bij embleem 20: 29 gedichten/ liederen,
vaak met aanduiding van de wijs waarop deze gezongen
moeten worden (zie verder) in (29) verschillende handschriften in inkt, het eerste gedateerd februari 1629, en
op 74 + ½ pagina’s. Enkele (2 + 2 + 1) vellen plus een
half vel midden uit de toegevoegde bladen gesneden.
Enkele velletjes los achterin (zie illustratie) waarop
naam bezitter: Daniel Roelofsen van Meerlandt gecalligrafeerd, en 1627.
¶ perkament met stukje handschrift in de rug, met
gaatjes (voor de oorspronkelijke linten); hier en daar
geknakt; vergoord en vies door intensief gebruik,
en door de inwerking van vocht: titelpagina zwaar
beschadigd (stukjes ontbreken) gravure bij 24 ontbreekt [verso blanco], en van bladen A2-B1 vooral
de (rechter) bovenhoek, zijkant en in mindere mate
de bovenkant beschadigd en ten dele ontbrekend,

met tekstverlies in de 2 bovenste regels van het introducerende gedicht: Aen de Ionckvrouwen van Hollandt. Verder zijn de bladen (ook de toegevoegde)
vrij gaaf, al zijn duidelijk de sporen van de inwerking
van vocht, vooral aan de zijkant, te zien. Achterin is
deze inwerking weer wat meer merkbaar. € 32.500,Niet in de STCN, niet in de NCC. Niet in Breugelmans,
niet in Landwehr, De Vries etc.
Onbekende druk (zie verder) van deze eerste bundel
aan de wereldse – zo u wil erotische – liefde gewijd.
Bevat: A1 recto: gegraveerde titelpagina, verso blanco,
A2 recto – B1 verso: Aen de Ionckvrouwen van Hollandt (in druk ondertekend Theocritus à Ganda), B2
recto blanco, B2 verso – H1 [H2: recto illustratie, verso
blanco, ontbreekt] steeds verso tekst en recto (tegeoverliggend) illustratie.
Niet – nooit – gerestaureerd, op blad A2 na, dat ten dele
is aangeheeld.
Op een schildje in de gegraveerde titelpagina (contemporain, wat kinderlijk ingekleurd), een gedicht in het Latijn waarvan het begin van de eerste regel luidt: ‘Quaeris
quid sit Amor?’ (later komt op de plek van dit gedicht
de titel Emblemata Amatoria te staan.) 24 zinnebeeldige
illustraties: gravures volgens Veldman door Zacharias
Dolendo naar (voor-) tekeningen van Jacques de Gheyn
[II], die al in de laatste helft van de negentiger jaren van
de zestiende eeuw ontstonden (zie onder andere De la
Fontaine Verwey, aan wiens erudiete artikelen in tijdschriftvorm en gebundeld, we schatplichtig zijn).
Van de uitgaven onder de titel Quaeris (...) werden van
alle bekende exemplaren scans van steeds dezelfde pagina’s aangevraagd. Men beschouwt als eerst verschenene
twee (2) exemplaren (UBA, dat ingekleurd en met goud
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gehoogd, en Rijksprentenkabinet), en van de latere: 4
exemplaren (UB’s van Amsterdam, Gent, Groningen en
KB Den Haag, overige exemplaren in NCC bleken kopieën te zijn), deze werden onderling en met ons exemplaar wat de zetsels van de tekst betreft nauwkeurig vergeleken. Duidelijk bleek dat voor het drukken van de
tekst van het onze een heel nieuw zetsel was gebruikt,
terwijl alle anderen conform de opgaven waren.
Bij verdere vergelijking - nu met de platen, de gravures
als onderwerp – bleek dat de afdrukken van de gravures
in ons exemplaar, in het algemeen iets minder waren
dan die in het exemplaar in het Rijksprentenkabinet,
maar weer iets beter dan het exemplaar van de latere
druk in UB Amsterdam, waardoor het dus een tussenpositie inneemt, en aan de latere druk voorafgaat.
Ook klopt dit met wat ik als een (te) grote ‘gap’ tussen
de ‘touch’ in ons exemplaar in de afdrukken der gravures aanvoelde, met die in een eveneens in ons bezit
zijnd exemplaar van de onmiddelijk op de uitgaven met
Quaeris als titel volgend, eerste uitgave onder de titel
Emblemata Amatoria.
Het is van deze, voorlopig bestempeld als tweede druk,
het tot nu toe enig bekende exemplaar.
Ons exemplaar, als cadeauboek voor gelieven - het mist
misschien daarom ook het laatste blad, de gravure die
wat somber aandoet? - is doorschoten met blanco papier, gebruikt als Album Amicorum, nu niet met teksten afgewisseld met tekeningen, maar met gedichten,
bedoeld om gezongen te worden. Meestal is de melodie,
op ‘de wijze van’ i.e. bijvoorbeeld Het Wilhelmus, erboven vermeld, in totaal 74 pagina’s (de meeste bladen
aan beide kanten) beschreven. Het eerste gedicht is gedateerd: 1629. Enkele bladen (2 + 2 + 1) zijn eruit gesneden, waardoor van een gedicht alleen het laatste stuk
plus ‘Finis’ aanwezig is. Onze AIO (Antiquaar in Opleiding), de Neerlandicus Mark Leenen, heeft zich met
het onderzoek naar deze teksten belast en vond: van de
29 gedichten/liederen (in sterk van elkaar verschillende
handschriften) waren de volgende 11 te traceren in de
Nederlandse Liederenbank van het P.C. Meertens Instituut in Amsterdam:
- Loofsang des heeren op de wijs psalm (...)[auteur:
Bernardus Busschoff]
- O Agnietje Mijn Honingbietje [auteur: J.J. Starter]
- Een nieu Liedeken op de wijse alsoot beghint [in:
Princesse Liet-boec, 1605]
- Een amoureus liedeken op de voyse van d’Engelsche
fortuyn [in: Princesse Liet-boec, 1605]
- Pastorael Cephalus ende Amaryllis [auteur: P.C.
Hooft]
- Een nieu liedeken gepresen die niet singen en can
die mach lesen [met kleine varianten in verschillende bronnen: Liedbundel van Antonis Butevest, ca.
1590 / Liedboek van Herbert Beaumont, 1592-1606
/ Princesse Liet-boec, 1605 / ’t Vermaeck der ieught
(...), 1616]
- Een nieu liedeken op de wijse van Wilhelmus van
Nassouwen [in: Nieuwen Jeucht Spieghel (...), 1620]
- Elegie ofte Nachtclachte [auteur: Daniel Heinsius]
- Chanson: J’endure un facheux ennuy | Qui mon teint decolore [in: La pieUese Alouette avec son Tirelire (...),
1619]
- En nieu liet op de wijse met drouffheyt is mijn herte
bevanghen [in: Van Duyse – Het oude Nederlandsche lied, 1903-1908]
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- Een nieu liedeken op de wijse alsoo het begint [in:
Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros
der Amoureusheyt, 1602]
De volgende 18 liederen konden niet getraceerd worden in bovengenoemde Liederenbank:
- Een christelick gebet (eerste regel: Ghy groot ende goede
godt die door u sterke krachten | des hemels hoog gewelfs en ’t
aertrijks wijder schoot)
- Een nieu liedeken op de wijse soot begint (eerste regel:
Jonckvrouwe die mij doet leven in sulcken pijn | dat ick mocht
suchten en vrolijk sijn)
- [titelloos lied] (eerste regel: Een vriendelyck gesicht, doet
treu’ren en verblieden | Als ’t hertchen is verlicht, moet het
terstont vyerlieden)
- [titelloos lied] (eerste regel: Ick die te dencken sonder verstande plaegh | Dat niemant krenken myn sinnen en vermag)
- Nota Bene (eerste regel: Orpheus al Harpende door
d’lieflick gheluijt | Dede dat die blommen haer groeven vergaten)
- Inigme (eerste regel: Je suis de Schaix et suis chair eleve |
Je chair mourie)
- Les Significations des couleures selon leur ordres
- Sonnet (eerste regel : Le serf en bien grand peur | veus la
fontaine fire)
- Chanson (eerste regel : Il etait vingne dami | de noble cour
| gratieuse et sans blame)
- En adversite patience (eerste regel : Konden die Joncmans
vliegen | als zij conden liegen ende bedriegen | sij en hoefden
nimmermeer te vragen)
- Testament (eerste regel: Puis qu’en seul et tourment | Je
meurs par trop aimer)
- [titelloos lied] (eerste regel : Amour, amour, je vous
suis redevable | trop plus que nu somme viant]
- Een nieu liedeken op de wijse twas een Jonckman een
borgers Soon (eerste regel: Ick weet een dierken amoureus)
- Een nieu liedeken op de wijse wijndeken daer de bochs
afdrilt (eerste regel: Schoone Goddin die ik bemin | aen u
ben ick hangende alle mijn sin). Wel is een lied getraceerd
dat begint met Schoone Godin, die ick bemin, maar waarvan de rest van de tekst geheel anders is.
- Een nieu liedeken op de wijse Venus Godinne (eerste
regel: In mijn herte vercoren | weet ik een dierken ups en fijn)
- Een nieu liedeken op de wijse van de Engelsche Foly
(eerste regel: Staet op mijn schoon Vriendinne | U oochskens op mij slaet). Wel is een lied getraceerd dat begint
met Staet op mijn schoon Vriendinne, maar waarvan de
rest van de tekst geheel anders is.
- Een nieu liedeken op de wijse alsoo ’t begint (eerste
regel: Ick dedere noch gisteravont | datter noyt man en dee |
ick pluckte een roose | van alsoo groonen steel)
- Een nieu liedeken op de wijse Mocht ic haer noch een
anschauwen (eerste regel: Een lauwerijke idone | staet
lustig ende schoone | staet in mijn herte constant).
Zie voor een uitvoerige opgave van de liederen onze
website: www.antiquariaatschuhmacher.nl
¶ This first emblem book dedicated to the profane love, was
first published with a Latin poem as title, starting with Quaeris quid sit Amor? [1601]. Here an unknown, unrecorded
edition, probably of the same year and a manuscript songbook
as well: an Album Amicorum.
This copy has seen too much moisture, title page very damaged. Some of the lines of the introductionary poem with loss
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of text, but the impressions, after Jacques de Gheyn [II] are
beautiful and warm. This edition probably follows the first
(only 2 copies known) immediately, and appeared before the
other known edition (4 copies known).
On top of this, being of the utmost rarety, the 29 manuscript texts (by 29 different hands) of songs, often with the
score of the tune on 74 pages. Only 11 of which could
be traced in the Liederenbank (database of songs) in the
P.C. Meertens Instituut (Amsterdam University) making
it even more unique. It has been – see inserted loose leaves
– the property of an Amsterdam family (Daniel Roelofsen
van Meerlandt, 1627), and the first poem in manuscript
is dated february 1629. The condition of this book is not
great, the engraving to number 24 is lacking, but notwithstanding these facts, it is even so of the greatest importance!
first edition with the title of Emblemata Amatoria
2. Emblemata Amatoria circa 1605?
[Emblemata | Amatoria: | Iam demum | emendata |
[Amsterdam, geen vermelding van uitgever noch jaar,
waarschijnlijk circa 1605?]]
4º oblong; (58 [van 64] pp.); 22 [van 24] ronde paginagrote emblematische illustraties: gravures [Zacharias
Dolendo (?, Veldman) naar Jacques de Gheyn [II]]; inscripties (zie illustratie).

uit nr. 2: Emblemata Amatoria

¶ provisorisch omslag; zowel titelpagina (blad A1)
als 2 andere bladen ontbreken: blad C2: illustratie
bij embleem 4, tekst bij embleem 5, en idem blad
G4: illustratie bij embleem 22, en tekst bij embleem
23; hier en daar ernstige vochtkringen, was door
schimmel aangetast, enkele scheuren en scheurtjes,
wat los.
€ 4000,Eerste uitgave met als titel Emblemata Amatoria. Gedrukt in een civilité.
Nieuwe uitgave. STCN 156: 3 exemplaren (2 x UB Amsterdam, 1 x UB Leiden), alle incompleet (all defective), NCC: 2 exemplaren. Breugelmans I. 3, Landwehr
279, Emblem Books in Leiden 215: ‘[circa 1605]’, ‘(H3
lacking)’, daar abusievelijk ook ‘Text in Dutch, Latin,
French and Italian’ (want tekst alleen in het Nederlands), zie de illustraties daarin op p. 86 en 87.

uit nr. 2: Emblemata Amatoria

Bevat: A2 - B1: Aen de ionckvrovwen van Hollandt (eronder in druk: Theocritus à Ganda), B2 recto: blanco,
B2 verso - H2 recto: gravures steeds recto met bijbehorende tekst op tegenoverliggende (verso van vorig blad)
pagina, H2 verso: blanco, H3 recto - H4 verso: Elegie,
ofte Nacht clachte (eronder in druk: V.S.D.H, op H3
recto: regel 7 v.o. ‘Heinsius’ bijna onleesbaar gemaakt),
H4 verso: Het Sterf-huys van Cupido.
Illustraties van dezelfde platen als voorafgaande drukken, dan nog met (roep-)titel Quaeris. Zeer goede afdrukken van de gravures.
¶ First edition with the title of Emblemata Amatoria. No
cover. Defective and traces of mold, but scarce. Lacking the titlepage and 2 leaves (comprising 2 engravings: emblem 4 (and
text of emblem 5) and emblem 22 (and text of emblem 23));
very good impressions of the engravings.

titelpagina nr. 4
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the Latin text together with Schoonhovius’
Emblems,
made for the foreign market?
3. Emblemata Amatoria [waarschijnlijk tussen
1608 en 1612]
Emblemata | Amatoria: Iam demum | emendata. [geen
vermelding van stad, uitgever of jaar, waarschijnlijk tussen 1608 en 1612].
4º oblong; (32 bladen), gegraveerde titelpagina en 24
ronde, paginagrote emblematische ilustraties: gravures [: Zacharias Dolendo (?, Veldman) naar Jacques de
Gheyn II].
STCN 157: ‘printed in [c. 1610] Amsterdam by D.P.
Pers.’ ‘L.A. Timmermans pseudonym of D. Heinsius?’.
Breugelmans I, 6, Landwehr 215.
Illustraties: gravures zijn die uit Heinsius, Emblemata
Amatoria, de meestal 4 regelige bijschriften zijn in het
Latijn, die bij het laatste (24ste) Embleem is in druk
ondertekend L.A. Timmermans, de Elegia ad Belgicam
Iuventutem, waarmee de bundel opent getekend L.A.T;
aan het eind: Ad Iuventutem: 7 pp.
Op grond van slijtage platen wordt deze bundel gedateerd tussen de 2 uitgaven van Heinsius Emblemata
Amatoria voor Dirk Pietersz. Pers 1608 en 1612.
samen gebonden met:
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 rechthoekige half paginagrote emblematische illustraties:
gravures.
STCN 2. Landwehr 707: ‘Editio princeps’, ‘engraved title plus 74 copperplate engravings by Crispijn de Passe
the Younger’, dit echter niet in Veldman.
Zie onze catalogus 245 nummer 54.
¶ negentiende eeuws (?) goud bestempeld kalfsleer,
rug met ribben, rijke versiering en titeletiket, effen
platten met opzettelijk [?] toegebrachte beschadigingen als ornamenten, kanten en inslagen versierd,
band gesleten; schutbladen van marmerpapier; alle
sneden rood geverfd; afdrukken gravures Emblemata Amatoria van verschillende kwaliteit; Emblemata Amatoria vanuit bovenste snede bijgebonden,
eerste bladen niet in de juiste volgorde; een hoek
daarvan steeds aangeheeld (papierfout?), enkele
scheurtjes; Schoonhovius: titelpagina gedoubleerd,
wat lichte onderstrepingen.
tezamen € 4850,¶ Bound together in nineteenth-century (?) goldstamped calf.
Emblemata Amatoria bound in as 4º and not as 4º oblong!
One leaf also misbound.
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originally published in 1613 as Afbeeldingen van
Minne (...)
consisting of a new collection of emblems:
Het Ambacht van Cupido (Cupid’s trade)
and a re-edition of Emblemata Amatoria,
both with new, oval engravings
4. Afbeelding van Minne (van Westerhuysen) 1619
Afbeelding van Minne | Emblemata Emblemez |
Amatoria d’amour | Met de Spiegel van de | Doorluchtige Vrouwen op | een nyeu Ouerſyen en | Verbeetert
door Theocri- | tvm a Ganda. Met noch veel | Schone
Poetiſche Ghedichten | Seer Vermaeckelyck | voor alle
Lief- | hebbers | Tot Leyden by Harman van | Weſterhuyſen | Anº 1619.
4º in oblong; (VIII pp.), bladen: (I), genummerd 1 - 24,
(I), genummerd 25 - 48 (= 100 pp.), (7) pp; gegraveerde
titelpagina en 2 x 24 ovale, paginagrote emblematische
illustraties: gravures [graveur onbekend, bij Het Ambacht van Cupido tekenaar ook onbekend].
¶ band ontbreekt; bladen na P2 [= P3 - V4 (alleen
teksten)] ontbreken; laatste 6 bladen (aan elkaar)
los van rest; kreukels, enkele ezelsoortjes, een enkel scheurtje, een aantal bladen onopvallend aangeheeld.
€ 3250,STCN 77, NCC: 2 exemplaren (UB Utrecht en KB Den
Haag). Breugelmans II. C, Landwehr 288.
Bevat: *1 recto: gegraveerde titelpagina, verso blanco, *2 recto (=A) – 4 verso: Aen de ioncvrouwen van
Hollandt, B1 recto: tussentitel Het Ambacht van Cupido, B1 verso - H1 recto: Het Ambacht van Cupido
(verso steeds tekst, recto: illustratie), H1 verso: blanco, H2 recto: tussentitel Emblemata Amatoria, H2
verso - O1 recto: Emblemata Amatoria (verso steeds
tekst, recto: illustratie), O1 verso - O3 recto: Elegie oft
Nacht-clachte, O3 verso: Het Sterf-huys van Cupido,
O4 recto - P2 recto: Bruylof Liedt, P2 recto en verso:
De doot van Adonis [P3 - V4 ontbreken met daarin
onder andere de tekst: Spiegel vande Doorluchtige (...)
Vrouwen].
In 1613 verschijnt bij de Leidse uitgever Jacob Marcuszoon Afbeeldingen van Minne, (...) waarin een nieuwe
collectie emblemata, Het Ambacht van Cupido, met
teksten van Heinsius en ovale paginagrote gravures
hierbij gemaakt, door een onbekende graveur naar
een even onbekende tekenaar. In deze Afbeeldingen
van Minne is tevens een herdruk van zijn Emblemata
Amatoria opgenomen, nu ook met nieuwe ovale gravures, maar deze wel gebaseerd op de vorige uitgaven.
Onder verschillende hoofdtitels volgen nog 3 drukken,
waarvan de hierboven beschrevene de laatste is. Deze
gravures waren in 1613 echter in een eenvoudige lijst
gevat, maar bij deze (laatste her)druk ziet men meestal
in plaats van deze, een op twee contrasterende wijzen
gearceerde rechthoek.
In 1613 wordt ook in Emblemata Amatoria een wat andere, waarschijnlijk door Heinsius zelf, volgorde aangebracht. De emblemen 17 en 19 verwisselen van plaats,
21, 22 en 23 worden respectievelijk 22, 23 en 21. Deze
volgorde wordt verder in alle volgende uitgaven aangehouden.
Twee teksten uit Het Ambacht van Cupido, namelijk die bij embleem 15 (Amor caecus) en embleem
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4 (Exitus in dubio est) worden in de waarschijnlijk
eenmalige uitgave Emblemata Aliquot Amatoria van
circa 1620 opgenomen, waarbij embleem nummer 15
(Cupido geblinddoekt, tezamen met 4 vrouwen) een
volslagen andere illustratie krijgt, namelijk een Cupido
met blinddoek wandelend met stok en een (geleide)
hondje. De illustratie bij het andere Het Ambacht van
Cupido opgenomen emblematische gedicht: nummer
4 twee dobbelende Cupidootjes klopt wel qua onderwerp.
¶ First issued in 1613, contents: his other emblembook
Het Ambacht van Cupido (Cupid as tradesman of many
trades), together with a reprint of Emblemata Amatoria,
both with new, oval illustrations. This copy of the re-edition
dated 1619 contains all illustrations (and is used for photographs in the catalogue and the Appendix) but is lacking
the pages after P2 (P3-V4, only texts). No binding. Some
creases, dogears, some little tears, but all (oval) engravings in
good impressions and good condition. Scarce.
uit nr. 4: Afbeelding van Minne

nr. 5 geen scheiding zichtbaar

also a landmark, the first edition of his collected
poetry in Dutch
with new, small engravings to his 2 collections of
emblems
and the first publication of his famous
Hymne of Bacchus
5a. Nederduytsche Poemata 1616
DAN : HEINSII | Nederduytſche | POEMATA; |
By een vergadert | en uytgegeven | Door | P(etrus).
S(criverius). |
Tot Amſterdam | Gedruct By Willem Janßen a.º 1616. |
Met Privilegie voor 5 Iaren.
4º; (XXII), 92, (XII), 66 pp; gegraveerde titelpagina,
afbeelding grafmonument Jacob Heemskerck, 4 kleine,
minder dan kwart paginagrote illustraties (bij afdeling
Nederduytsche Poemata) en 48 (= 2 x 24) emblematische kleine illustraties van ongeveer ditzelfde formaat:
gravures [: Atelier, of zo men wil werkplaats familie De
Passe, voor de emblematische gebaseerd op die uit vorige uitgaven, de 4 behorend bij de Afdeling Nederduytsche Poemata, zullen oorspronkelijk werk van de De
Passes zijn] en bij Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus
12 bijna half paginagrote illustraties: gravures: Jacob
Matham [en] P[ieter] S[erwouters] en voor 2 waarschijnlijk een onbekende, alle naar D[avid] V[inckboons] (zie
hiervoor de bijlage), en 2 zeer kleine illustraties in de
Wtleggingen en Verklaringen op de Hymnus oft Lof-

titelpagina nr. 5

uit nr. 5: Nederduytsche Poemata
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sanck van Bacchus. 29 Versierde initialen: houtsneden,
steeds aan het begin van elk der (gedichten in de Afdeling) Nederduytsche Poemata.
¶ gebonden in oud perkament, doorgehaalde rug,
band met enkele kleine vlekjes; nieuwe schutbladen,
deel van laatste blad Voorreden des Auteurs van
Hymnus oft Lof-Sanck van Bacchus (verso blanco)
ontbreekt (wel aangeheeld).
Met fraaie afdrukken van de gravures, en de oorspronkelijke versie van de illustratie bij ‘Adonis
doot’, met de 2 jagers als grote mannen [in de druk
van 1618 en volgende zijn dit kleine cupidootjes geworden].
€ 2250,-

uit nr. 5: Nederduytsche Poemata

uit nr. 5: Nederduytsche Poemata

uit nr. 5: Nederduytsche Poemata
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STCN 63. Landwehr 292: ‘Editio princeps’.
Zie voor de illustraties ook de bijlage tot deze catalogus.
Eerste uitgave met deze illustraties, zowel wat de kleine
rechthoekige betreft als de grotere bij Hymnus oft Lofsanck van Bacchus.
Bevat: gegraveerde titelpagina, verso: Privilegie, gedateerd 28 Oct. 1615, opdrachten (aan Iacob van Diick)
door Petrus Scriverius (in proza: p. III - X), gedateerd
‘naestlesten’ Nov. 1615), (in poëzie: p. XI - XXII), Aen
den Leſer (p. XXIII), wapen van Leyden, tussentitel Nederduytsche Poemata, verso: afbeelding grafmonument
Jacob van Heemskerck, 29 Nederduytsche Poemata
waarvan 2 niet van Heinsius (Antwoord van Anna Roemers Visscher, Lofdicht door Johan van der Does) (p. 1
- 66), tussentitel Emblemata Amatoria (p. 67; p. 68 blanco), Het Ambacht van Cupido genummerd 1 - 24 (p.
69 - 80), Emblemata van Minne [Emblemata Amatoria]
genummerd 25 - 48 (p. 81 - 92), tussentitel Hymnus oft
Lof-Sanck van Bacchus, waer int gebruyck ende misbruyck van vvijn beſchreven vvort, (plus) voor-reden
des Auteurs: D.H. aan P. Scriverius (XI pp.), Hymnus
oft Lof-sanck van Bacchus (p. 1 - 28), VVtleggingen
[door P. Scriverius] (p. 29 - 65), Waerſchouvvinge over
eenige miſtellingen in deſen druck begaen door P.S. (p.
66) (gedateerd 15 Oct. 1615).
Gezien de datering van de opdracht aan Van Dyck door
Scriverius lijkt mij een eventuele datering 1615 als jaar
van uitgave wat krap. Het voorwerk wordt weliswaar
vrijwel altijd als laatste gedrukt, maar toch. Dit is de zeventiende en niet de twintigste of eenentwintigste eeuw.
Deze nieuwe uitgave, een verzamelbundel, heeft ook
nieuwe plaatjes. Ditmaal, behalve bij de hierin ook opgenomen Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus, in een
klein formaat, rechthoekig (gemiddeld 4 x 6 cm.). Bij
zowel Het Ambacht van Cupido als bij de Emblemata
Amatoria zijn deze 2 aan 2 paarsgewijs boven aan de
pagina geplaatst zonder dat een scheidingslijn tussen
de twee gravures zichtbaar is. Conclusie: ze zitten nog
samen op één (koperen) plaat. Om in een formaat 24º
oblong met een boekblok van circa 7,5 x 9,5 cm. te kunnen passen, hadden deze van elkaar losgemaakt moeten zijn. Dat is ook niet het geval bij de volgende druk
in quarto uit 1618. Een opmerking moet wel gemaakt
worden: al heeft deze dezelfde gegraveerde titelpagina,
echter met 1618, er zijn hier exemplaren van bekend
waarbij de laatste 6 in het jaartal nog niet in een 8 veranderd is en deze exemplaren zijn dus ogenschijnlijk nog
uit 1616 en niet uit 1618, zie daarvoor ook STCN 72
(Sellin is hier duidelijk abuis).
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En een uitzondering wat betreft de scheidingslijn tussen
de 2 plaatjes moet ook gemeld worden: deze is wel zichtbaar tussen embleem 35 en 36, mogelijk omdat 35 (oorspronkelijk, en later ook weer, nummer 11) ingrijpend
veranderd is ten opzichte van de visie van De Gheyn
(welke wel gevolgd werd bij de meeste nieuwe rechthoekige gravures). Zou dit een ingreep van vader Crispijn
zijn geweest? En was dit mogelijk de enige? Als Willem
Iansz. [Blaeu] nu zijn kleine boekjes voor gelieven, formaat 24º in oblong (zie boven) uitgeeft, zijn deze gravures op de plaat duidelijk van elkaar losgemaakt. Dat kan
dus niet voor 1618 gebeurd zijn. De eerste aanwijzing
hiertoe stamt van de boekhistoricus Ernst Braches, met
uiteindelijk als resultaat dat de (blijkt ook nog op volgende pagina’s) twee drukken van deze uitgave in 24º in
oblong, die beide sowieso nà de uitgave van Nederduytsche Poemata in 4º uit 1618 gedateerd moeten worden.
De afdeling Nederduytsche Poemata van 29 gedichten,
waarbij op deze plaats opgenomen het introducerende
gedicht van Heinsius Aen de Ionckvrouwen van Hollandt
van de bundel Quaeris/ Emblemata Amatoria bevat 2 gedichten van anderen, en heeft 4 (nieuwe, nog nooit eerder
gepubliceerde) gravures als illustraties. Het formaat van
deze is circa 4,5 x 6,4 cm. Deze zullen ongetwijfeld uit
dezelfde werkplaats afkomstig zijn als de 2 x 24 emblematische gravures formaat circa 4,3 x 6,3 cm. respectievelijk
bij Het Ambacht van Cupido en Emblemata Amatoria,
namelijk het Atelier van de familie De Passe (Veldman,
De la Fontaine Verwey). In een eerder artikel in Quaerendo noemt De la Fontaine Verwey Michel le Blon en 2 zonen De Passe, Crispijn jr. en Simon. Waarschijnlijk kan ik
mezelf daarin het beste vinden. Bij het voortdurend beschouwen, mis ik toch de ‘brille’ van vader Crispijn, groot
artiest, die bijvoorbeeld zo duidelijk tot uiting komt in
zijn prenten bij de emblematabundels van Rollenhagen,
circa 1611 en 1613 en die in zijn Tronus Cupidines [1617],
deze laatste van ongeveer ditzelfde formaat. Één – de Salamander in het vuur (nummer 6 uit Emblemata Amatoria) – is gesigneerd met Simon de Passe, twee andere
gesigneerd Le Blon (nummer 38 en 41, oorspronkelijk
nummers 14 en 17). Over het algemeen zijn de illustraties
in de respectievelijke eerder verschenen bundelingen als
voorbeelden min of meer nauwkeurig gevolgd, waarbij
voor Emblemata Amatoria (op de illustratie bij embleem
35 = 11 na, die van een nieuwe visie getuigd) waarschijnlijk toch meer naar de bundeling onder deze titel werd
gekeken, dan naar die in de bundeling tezamen met Het
Ambacht van Cupido, al is de nieuwe volgorde daar, voor
het eerst in 1613, verder steeds aangehouden.
Het lange epische gedicht Hymnus oft Lof-sanck van
Bacchus, geïnspireerd door het werk van Ronsard dat
hierin voor het eerst gepubliceerd wordt, is met 12 vrij
grote gravures (circa 7,4 x 12,4 cm.) geïllustreerd. Op de
eerste plaat valt duidelijk de naam van Jacob Matham als
graveur te herkennen en wordt de tekenaar aangeduid
door een monogram dat van David Vinckboons blijkt te
zijn. De discrepantie in de artistieke kwaliteit van deze
gravures deed mij Huigen Leeflang (Rijksprentenkabinet)
verzoeken of hij hierover opheldering kon geven. Twee
gravures bleken te zijn gemonogrammeerd P.S. [= Pieter
Serwouters], zo ook vermeld in Holstein. Leeflang meent
echter, mijns inziens volkomen terecht, veel meer gravures toe te moeten schrijven aan Pieter Serwouters en zelfs
2 aan geen van beiden. Matham is duidelijk de betere graveur, hetgeen ook te zien is aan de enige gravure waarvan
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de voortekening door Vinckboons nog bewaard is, zie de
illustraties in Leeflangs artikel, ‘Van ontwerp naar prent’
in Delineavit et sculpsit, waaruit duidelijk het aandeel blijkt
dat de graveur heeft in het uiteindelijke resultaat.
Al deze gravures, op één na, die bij ‘Adonis doot’ in
de Afdeling Nederduytsche Poemata, welke een sterk
gewijzigde versie krijgt in de volgende druk in 4º bij dezelfde uitgever in 1618, met dezelfde gegraveerde titelpagina, worden zo in deze, en in de volgende 4º uitgaven
herdrukt, en met uitzondering van de grote gravures bij
Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus (die of niet, of later in een afwijkende, verkleinde versie voorkomen) ook
in alle andere uitgaven – dan onder gewijzigde titels, de
gravures al of niet opgewerkt of exact nagegraveerd (in één geval duidelijk, want à rebours, in de 4º uitgave
van Nederduytsche Poemata, 1618 zonder privilege =
na 1622, mogelijk zelfs 1630 (zie STCN) en zo in 1650)
volgende uitgaven tot en met 1650!
Zie voor uitvoerige(r) informatie inzake de structuur de
bijlage bij deze catalogus.
¶ Bound in old vellum, new flyleaves, one leaf (secondary titlepage to Bacchus) partly missing (restored). The new engravings in a small size appeared here for the first time.
Good impressions of all engravings. One engraving, at ‘Adonis doot’ (death of Adonis) will be changed in the next editions.
the Nederduytsche Poemata of 1616,
bound together with his Lofsanck of Iesus Christus
both in first edition
5b. Nederduytsche Poemata 1616
DAN : HEINSII | Nederduytſche | POEMATA; |
By een vergadert | en uytgegeven | Door | P(etrus).
S(criverius). |
Tot Amſterdam | Gedruct By Willem Janßen a.º 1616. |
Met Privilegie voor 5 Iaren.
4º; (XXII), 92, (XII), 66 pp; gegraveerde titelpagina, afbeelding grafmonument Jacob Heemskerck, 4 kleine illustraties en 48 (= 2 x 24) emblematische kleine illustraties: gravures [: Atelier familie De Passe, zie hiervoor]
en in Bacchus 12 bijna half paginagrote illustraties:
gravures: Jacob Matham [en] P[ieter] S[erwouters]
en voor 2 waarschijnlijk een onbekende, alle naar D[avid] V[inckboons] (zie hiervoor de bijlage), en 2 zeer
kleine illustraties in de Wtleggingen en Verklaringen op
de Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus. 29 Versierde
initialen: houtsneden, steeds aan het begin van elk der
(gedichten in de Afdeling) Nederduytsche Poemata.
STCN 64. Zie 5a.
Bevat: zie 5a.
Dit exemplaar heeft uitermate fraaie, scherpe afdrukken
van de emblematische gravures op opvallend blank gebleven papier.
tezamen gebonden met:
DAN. HEINSII | LOF-SANCK | van | IESVS
CHRISTVS, | den eenigen ende eewigen | Sone Godes. |
Met noodelicke Vytleggingen; | ſoo Geestelicke, als
VVeereltlicke. |
Nu eerſtelick uytgegeven | door | P(etrus). S(criverius). |
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(titelvignet: gravure) |
tot Amstelredam, | By VVillem Ianſz. A. 1616º. | Met
privilegie.
4º; XVIII, 75 pp; rond klein titelvignet: gravure (Christuskind in kribbe); titel in rood en zwart.
STCN 64.
Bevat: voorreden (opdracht aan Iacob van Diick) door
P. Scriverius (p. III - X), door Daniël Heinsius (p. XI),
Aen den avteur door Scriverius (p. XII - XIV), Inhout
ende nuttigheyt van deſen Lofsanck (p. XV - XVII), Augustinus op den XLVI Psalm (p. XVIII), Lofsanck op
Iesus Christus (p. 1 - 25), (26 blanco), Uytleggingen (p.
27 - 64), Uytlegginge van sekere weereltsche Historien
(p. 61 [=65] – 74) [beide door P. Scriverius], Privilege
(gedateerd 7 Meye 1616) (p. 75).

uit nr. 6: Nederduytsche Poemata 1618 [= c. 1630]

¶ tezamen in later halfleder, met hoeken, rug met titeletiket, platten met marmerpapier overtrokken; gesprenkelde sneden; nieuwe schutbladen; rug aan een
zijde (kneep) los. Inscriptie op titelpagina: provenance?
€ 3500,¶ Bound together in later halfleather, spine on one side loose.
With very good impressions, especially of the emblematic engravings.
Nr.7

a curious puzzle!
6. Nederduytsche Poemata 1618 [= na 1622, mogelijk zelfs 1630]
DAN : HEINSII | Nederduytſche | POEMATA; |
By een vergadert | en uytgegeven | Door | P(etrus).
S(criverius). |
Tot Amſterdam | Gedruct By Willem Janßen a.º 1618. |
Met Privilegie voor 5 Iaren.
4º (groot); 143 pp; gegraveerde titelpagina [gelijk aan
1616, alleen jaartal [al voor uitgave 1618] veranderd];
grafmonument Jacob Heemskerck en 4 kleine illustraties, waarvan ‘Adonis doot’ in de tweede versie, 2 x 24
kleine emblematische illustraties: gravures [: gelijk aan
1616, zie daar], 8 kleine (bij Spiegel (...) [zie 1622]) en
12 bijna half paginagrote en 2 zeer kleine illustraties:
gravures bij Bacchus [deze als in 1616].
STCN 121: ‘printed c. 1630’. Landwehr 294.
Geen privilege! Bevat: opdrachten aan Iacob van Dyck
door Petrus Scriverius (in proza p. 3 - 6, poëzie: p. 7 14), Nederduytsche Poemata met boven eerste pagina
tekst: afbeelding: grafmonument Jacob Heemskerck:
gravure (p. 15 - 62), tussentitel, Het Ambacht van Cvpido (p. 63 - 76), tussentitel, Emblemata Amatoria, hier
genummerd 1 - 24 (p. 77 - 90), tussentitel, Spiegel vande
Doorluchtige (...) vrouwen (p. 91 - 96), tussentitel Hymnus oft Lof-Sanck van Bacchus (p. 97), Daniel Heinsius
aan P. Scriverius [gelijk aan 1616] (p. 99 - 102), Lofsanck met de Uytleggingen [door P. Scriverius] onder
de tekst (p. 103 - 143), Ter Eeren van de Moffeschans
(eveneens op p. 143).
Zie voor de illustraties de uitgave uit 1616 (en voor één
gravure 1618), hieraan zijn toegevoegd de illustraties bij
Spiegel vande Doorluchtige (...) vrouwen uit 1622.
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tezamen gebonden met:
DAN. HEINSII | LOF-SANCK | VAN | IESVS
CHRISTVS, | den eenigen ende eeuwigen | SONE
GODES. |
Met noodelicke Vytleggingen, | aenvvijſende den gront
van het out Chri- | ſtelick geloof , in den ſelven vervat.| Met een Voorreden van den | AVTEVR. |
(ronde titelillustratie [gelijk aan 1616]) |t’ AMSTERDAM, | By Willem Blaev, | op’t water , inde vergulde
Sonnewijſer. [s.d.]
4º (groot), 72 +2 pp.
STCN 122: ‘[c. 1630]’.
Bevat: Voor-reden (opdracht aan Iacob van Dyck) door
Daniël Heinsius (in proza, p. 3 - 10, in poëzie p. 11), aen
den Avteur door Scriverius (gedicht p. 12 - 13), Inhout
ende nuttigheyt van desen Lofsanck (p. 14 - 15), Namen
van de Oude Vaders, die in de uytlegginge (...) (p. 16),
Lofsanck met de Uytleggingen [van Scriverius] onder
de tekst (p. 17 - 69), Uytlegginge van sekere weereltsche
Historien (p. 70 - 74), Den XLII Psalm (p. 75 - 76).
Dus niet zoals in editie 1616 opdracht aan Van Dyck
door Scriverius.
¶ tezamen in perkament met omgezette randen, doorgehaalde rug; nieuwe schutbladen; [in
dit exemplaar zijn] de emblematische illustraties:
gravures bij zowel Het Ambacht van Cupido als
Emblemata van Minne (Emblemata Amatoria)
eruit geknipt en vervangen (erin geplakt) door de
gravures uit de eerste druk 1616, compleet met de
gedrukte teksten erboven.
€ 2800,¶ The last 4º edition (has no privilege), circa 1630. Together
with his Lof-sanck van Iesus Christus (also c. 1630) in contemporary vellum. The emblematic engravings are removed
(cut out) and substituted by the ones from the first edition.
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nr. 7 Titelpagina
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Niet in STCN (andere druk), niet in NCC. Niet in Landwehr (836: exemplaar UB Amsterdam is een andere en
ook nog latere druk).
Bevat: [A1: titelpagina ontbreekt] A2 recto - verso: opdracht D. Guilielmo Bavaro, A3: Epigramma H. Grotius, A4: opdracht D. Heinsius, A5 recto - A6 verso:
opdracht M. Vrientius, A7: opdracht Ph. Rubenius [A8
ontbreekt = opdracht C. Boel], B1 recto: gravure proh
quanta, B1 verso – C1 recto: Cupido tot de Ieught/
Cupidon à la Jeunesse, C1 verso – C2 recto: Sonnet/
Sonnet, C2 verso – L8 recto: Emblemata Amorum,
L8 verso: C.L. Marot, M1 recto: tussentitel Sommighe
Epithalamien, Elegien en Sonnetten: M1 verso: Bredero
Klinck-dicht, aen de Kijckers, M2 recto – M6 recto:
P.C.H.[ooft] Bruyloftdicht, M6 verso: Sonnet, M7 recto
– N2 verso: Elegie/ Élégie, N3 recto + verso: Sonnet/
Sonnet, N4 recto – N6 verso: P.C.H.[ooft] Bruyloftsdicht, N7 recto: Sonnet/ Sonnet, N7 verso – N8 verso:
Elegie/ Élégie.
3 Sonnetten en 2 elegieën zijn van Ronsard (ook hiervoor De la Fontaine Verwey III p. 120 – 121). De Bruilofsdichten van Hooft hier in eerste boekpublicatie.

a treasure: 2 different booklets together in vellum,
both 24º in oblong and published by Willem
Iansz. [Blaeu] !
a Heinsius and a Vaenius, both only known in
later editions !
7. Emblemata Amatoria 24º oblong [circa 1618?]
Dan. Heinsii | EMBLEMATA | AMATORIA. |
t’Amſterdam | Gedruct by Willem Janßen. [na Nederduytsche Poemata 1618 en waarschijnlijk voor 28 Oct. 1620]
24º in oblong; (1 blanco blad, XIV pp.), 66 bladen (=
132 pp.); gegraveerde titelpagina, 48 paginagrote emblematische illustraties (24 bij het Ambacht van Cupido,
24 bij Emblemata Amatoria), en tevens 4 illustraties (bij
[keuze uit] Nederduytsche Poemata): gravures [: alle gelijk aan die uit Nederduytsche Poemata 1616 en voor
illustratie bij ‘Adonis doot’ uit de editie uit 1618].
Uitgave A (zie naschrift)
Niet in STCN (andere druk), niet in NCC. Landwehr
290 - 291 (diffuus).
Bevat: [A1]: blanco, A2 recto: gegraveerde titelpagina,
verso: blanco, A3 recto en verso: privilege voor Nederduytsche Poemata (van 28 Oct 1615), A4 recto - A8
verso: Aen de Ionckvrouwen van Hollandt, B1 recto –
E1 verso: tussentitel, Het Ambacht van Cupido (bladen
0 + 1 - 24), E2 recto – H2 recto: tussentitel, Emblemata
Amatoria (bladen 0 + 25 - 48), H2 verso - K4 verso:
[keuze van 7 gedichten uit de] Nederduytsche Poemata.
samengebonden met:
[OTHONIS VAENI | EMBLEMATA | aliquot Selectiora | AMATORIA. | Amsterodami, | Apud Guilj:
Ianssonium. | Anno 1618.];
24º oblong; (XXIX [van XXXIII] pp.), 69 bladen (=
138 pp.), (XXXII pp.); 70 emblematische paginagrote illustraties: gravures [: waarschijnlijk door Michel le Blon
naar C. Boel, die naar O. Vaenius].

¶ tezamen gebonden in blind bestempeld perkament
met toegevouwen randen, doorgehaalde rug, fileten;
contemporain met blanco papier doorschoten; opnieuw genaaid, waarbij van Heinsius de laatste bladen in verkeerde volgorde.
Bij Vaenius ontbreken: blad A1: titelpagina en A8
(opdracht C. Boel); band zeer licht vergoord; papier
hier en daar met klein scheurtje, ook enkele bladen
ietwat beschadigd.
€ 22.500,Wat betreft deze titel van Heinsius: van deze uitgave
Emblemata Amatoria bij Willem Iansz. bestaan (minstens) twee drukken. Bij vergelijking van het zetsel van
dit exemplaar met dat van de UB Amsterdam [exemplaar UB Leiden is gelijk aan UB Amsterdam] en nu
ook ons eigen exemplaar van deze druk (zie volgend
nummer) vond ik niet alleen een verschillend zetsel van
de tekst maar ook duidelijk zwakkere afdrukken van de
platen in de nu beide, andere Amsterdamse (UB en ‘t
onze) exemplaren. Dit – hierboven aangeboden – is
duidelijk een eerdere uitgave, tot dusver als zodanig onbekend en niet in de STCN noch in de NCC. Wel stemt
het zetsel overeen met het exemplaar in de Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, dat echter een aantal
bladen mist. Een kopie hiervan is in de KB Brussel.
Emblemata Amatoria 24º in oblong bevat in grote lijnen dezelfde kleine gravures als de 4º uitgave Nederduytsche Poemata. Beide zijn bij Willem Iansz. [Blaeu]
verschenen. Uiteraard is in dit kleine formaat Hymnus
oft Lof-sanck van Bacchus met zijn grote illustraties
niet opgenomen.
De kleine, 2 x 24 emblematische gravures zitten in de 4º
druk uit 1616 (evenals in de herdruk daarvan uit 1618),
die vreemd genoeg paarsgewijs twee aan twee boven
aan de pagina geplaatst zijn, nog duidelijk op de (koperen) plaat aan elkaar, er is geen scheidingslijn te bespeuren, hetgeen wel het geval zou zijn geweest als deze (4,3
x 6,3 cm.) voor de uitgave (van Emblemata Amatoria)
in 24º oblong formaat gebruikt waren. Voor meer dan
één gravure is op zo een kleine bladzijde (circa 7,5 x 9,5
cm.) geen plaats!
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Ook komt in de afdeling (slechts een keuze uit de gedichten, maar wel met alle 4 de gravures) Nederduytsche Poemata in deze Emblemata Amatoria de herziene versie van de gravure bij ‘Adonis doot’ uit 1618 (de
herdruk van Nederduytsche Poemata in 4º) voor, twee
feiten, die tezamen aantonen dat dit boekje pas na de
uitgave in 4º uit 1618 van Nederduytsche Poemata heeft
kunnen verschijnen.
Hoewel de onbekende (unrecorded) druk van Quaeris
quid sit Amor? feitelijk het hoogtepunt van deze catalogus is, steekt het hierboven aangeboden boekje van
Heinsius dat zeker naar de kroon. Naast dat ik bewijs
dat de uitgave in 24º in oblong formaat door Willem
Iansz. [Blaeu] niet zoals aangenomen uit 1616 of zelfs
1615 is, maar op zijn vroegst uit 1618, - dat is feitelijk
een bijproduct van het onderzoek dat ik naar deze fascinerende kleine boekjes startte - stuitte ik op twee verschillende drukken hiervan. Dit was tot dusver geheel
onbekend, zoals niet echt lang geleden (zie Landwehr
1988) het hele boekje nog vrijwel onbekend was. Twee
verschillende drukken, en dan ook nog laten zien dat de
druk die pas sinds enkele decennia eindelijk bekend is,
de latere is.

Vaenius – nr. 7

Vaenius: in deze gedeeltelijke herdruk van Vaenius,
Amorum Emblemata uit 1608, zijn naast het voorwerk,
inclusief de opdrachten, 70 van de oorspronkelijk 125
emblemata opgenomen, compleet met de vertalingen
door Anna Roemers Visscher en zijn er nieuwe illustraties gegraveerd, waarschijnlijk door Michel le Blon en
zijn medewerkers (De la Fontaine Verwey III: p. 120),
ten dele naar de uitgave uit 1608 (C. Boel naar Vaenius),
ten dele naar Crispijn de Passe’s adaptaties in Tronus
Cupidines [1617] (zie in hetzelfde deel). Zoals met de
hiermee samengebonden druk van Heinsius, blijkt ook
bij deze titel bij vergelijking van de zetsels, in dit geval
met het enig bekende exemplaar (UB Amsterdam) het
zetsel van ons exemplaar niet hetzelfde te zijn. Ook is
hier, bij ons exemplaar, sprake van een andere, en ook
betere, en zelfs een eerste druk op grond van vergelijking van de afdrukken van de gravures.

Vaenius – nr. 7
vergelijk
DLFV p. 123

Alle titels van Heinsius in alle formaten komen in
Blaeu’s catalogus Librorum uit 1633 voor, maar hij geeft
er - logisch, want waarom ‘netter’ dan in latere eeuwen,
t/m de 20ste – geen drukvermelding bij. Ook de kleine
Zinnepoppen, de edities door Anna Roemersdochter
Visscher van haar vaders werk met de ongewone en
schitterende gravures door Claes Jansz. Visscher waarvan er ook 2 drukken bekend zijn, komt in deze catalogus voor. Ik vraag me dan ook af hoeveel drukken er
van welke boekjes, in deze kleine formaten (zowel 24º
als 32º oblong) uitgegeven door Blaeu er wel zouden
bestaan?

Vaenius – nr. 7
vergelijk DLFV
p. 117

¶ Together bound in blind stamped vellum, interleaved but
blanc; of the Vaenius title page and A8 (dedication by C.
Boel) are lacking; Heinsius’ last leaves misbound, but complete!
Both these editions, the one by Heinsius as well as the one
by Vaenius, issued by Blaeu in 24º oblong, are completely
unknown! The Heinsius turned out to be an earlier one (1618
or slightly later) than the one dated erroneously 1616 or even
1615. That one (see next number) is surely not before 1622.
Emblemata Amatoria has exactly the same engravings as
earlier published in his Nederduytsche Poemata (1616 and

Vaenius – nr. 7
vergelijk
DLFV p. 119
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1618). Vaenius’ booklet is inspired by Crispijn de Passe’s
(the Elder) Tronus Cupidines, in which De Passe was cannibalizing the original edition of Vaenius’ Amorum Emblemata 1608. This booklet published by Willem Iansz. [Blaeu],
offered here, has 70 illustrations, probably (De la Fontaine
Verwey) by Michel le Blon and his studio; beautifully engraved, after Vaenius 1608; these are clearly first impressions!
The one already known (one copy in UB Amsterdam) turned
out to be a much later edition!
Two little booklets, both of the greatest rarety, since unrecorded. These are bound together in contemporary vellum, interleaved, as books for lovers.
the only known (recorded) edition up to now,
erroneously dated 1616 (à 1615)
8. Emblemata Amatoria 24º oblong [zeer waarschijnlijk na 1622]
Dan:Heinsii | EMBLEMATA | AMATORIA. |
t’Amſterdam | Gedruct by Willem Janßen.
24º in oblong; (XIV pp.) 66 bladen [alle qua tekst en
illustraties gelijk aan vorige druk, zie ons nummer 7].
Uitave B (zie nachrift)
¶ perkament met doorgehaalde rug, resten van belettering; nieuwe schutbladen; verso titelpagina groot
ex libris, waardoor een paar kleine scheurtjes in de
blanco randen; A1 [blanco] ontbreekt.
€ 9500,De eerdere uitgave, keurig nagedrukt maar uiteraard
met ander, heel makkelijk als zodanig herkenbaar zetsel.
STCN 76: 2 exemplaren (UB Amsterdam, UB Leiden).
Landwehr 290 - 291.
Bevat: [A2 recto:] gegraveerde titelpagina [gelijk aan het
vorige nummer, 7], verso: blanco, A3 recto en verso:
privilege (van 28 Oct 1615), A4 recto - A8 verso: Aen
de Jonckvrouwen van Holland, B1 recto – E1 verso:

tussentitel, Het Ambacht van Cupido (bladen 0 + 1 24), E2 recto – H2 recto: tussentitel, Emblemata Amatoria (bladen 0 + 25 - 48), H2 verso - K4 verso: [keuze
van 7 gedichten uit de] Nederduytsche Poemata.
Vrijwel getrouwe herdruk van ons nummer 7 van geheel
nieuw zetsel van de tekst. Ondanks de vermelding van
het privilege (op A3 recto en verso) vermoed ik toch dat
deze druk na 1622 (dus na de uitgaven in 8º en 32º in
oblong, zie onze nummers 10, 11) gedrukt is, op grond
van ernstige(r) slijtage van de platen. Alleen bij de 4º
editie 1618 zonder privilege, die op circa 1630 gedateerd
wordt, is dit nog meer het geval.
In de NCC staat bij deze druk een datering (exemplaar
UB Leiden) 1620, maar zie ons overzicht in de bijlage
van de gravures bij onder andere embleem 14 (Ambacht
van Cupido) en bij 32 (Emblemata Amatoria 8). Déze,
hierboven beschreven druk, werd gemeenlijk op 1616,
mogelijk zelfs 1615 gedateerd. De eerdere druk, onder
het vorige nummer aangeboden, was tot op heden als zodanig onbekend; en is met geen mogelijkheid vóór 1618
te dateren.
¶ A good copy in contemporary vellum, text and illustrations as the copy described under number 7. This is the later
edition from a different typesetting. Ex libris on reverse of
titlepage (as a result some small tears).
no copy of this edition in the Netherlands!
only one other recorded (also defective)
9. Spiegel vande Doorluchtige (...) vrouwen 1607
[SPIEGEL VANDE | Doorluchtige, eerlicke, Cloucke, Deuchtſame | ende verſtandege vrouwen: | Genomen wt diveerſche Griexſche ende Latijnſche |
war-hiſtoryschryvers tot vermaeck ende leeringe | van
alle liefhebbers van eerlicke vrouwen. | Met diveerſche
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conſtige coperen Platen verciert ende rijmſwyse |
Beſchreven door Theocritus à Ganda. | Jodocus Hondius exc. | Amsterodami 1606.]
4º oblong; 20 [van 26] pp; 6 [van 8] paginagrote illustraties: gravures [: Zacharias Dolendo naar Jacques de
Gheyn [II]].
¶ provisorisch omslag; ontbreken: de gegraveerde titelpagina en 2 bladen: illustratie bij exempel 1,
met tekst bij exempel 2 en illustratie bij exempel 4
met tekst bij exempel 5; vochtkringen, scheuren en
scheurtjes, een enkele maal in tekst of illustratie, het
voorwerk met hoekjes eraf, enkele wormgaten, enkele bladen gerafeld (minimaal); inscriptie: ‘Alsmen
alle Consten sal gewagen soo sal de penne de Croone
dragen dracht de penne de Croone niet soo en heet
ick Piet’ [?] op achterste schutblad.
€ 4200,-

uit nr. 9: Spiegel (...) Vrouwen

uit nr. 9: Spiegel (...) Vrouwen

uit nr. 10: Lof-Sanck 8º
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STCN 17: 1 exemplaar (British Library). Moerman C.
Dit exemplaar bevat: Voorreden van de door- | luchtige
Vrouwen, tussentitel Volghen nu de exempelen vande
doorluchtige vrouwen (...) verciert met diveersche constiche Plaeten, ende Rymswyse beschreven door Theocritus à Ganda 1607 (p. 9), (p. 10 blanco), teksten plus
illustraties (p. 13 - 16, 19 - 26).
Het andere (tot nu toe enig bekende) exemplaar van deze
uitgave uit 1606/ 1607 is in de British Library, ook incompleet want daar zijn de bladen met gravures die daar
ontbreken: 3, 6, 7 uit de editie 1615 toegevoegd. De gegraveerde titelpagina die bij ons exemplaar ontbreekt is
volgens Moerman door de uitgever/ graveur Jodocus
Hondius gegraveerd, en komt voor bij alle 3 de uitgaven
uit 1606 (A & B) en deze uit 1606/ 1607. Over de laatste
uitgave 1615 geeft Moerman geen uitsluitsel.
Het papier van ons exemplaar heeft als watermerk een
gedeelte van de kroon (p. 3/ 4 = blad 2) en 2 Beren en 3
Ringen (op p. 19/ 20) en is, volgens Moerman (p. 4) met
het stadswapen van Bern, Briquet 1072 uit 1600, Moerman vermeldt dit Zwitserse papier (van Hans Düring)
ook bij uitgave 1606 type B (KB Den Haag).
Moerman komt voor de gezamenlijke 4 edities op een
totaal van 7 complete exemplaren. Van de hierboven
beschreven druk is dus alleen een ander incompleet
exemplaar bekend.
In een dergelijk geval is het beter een incompleet en/
of verder een slecht tot matig exemplaar te verkiezen
boven geen. De nadruk op alleen complete en gave
exemplaren uit deze en eerdere perioden is dan ook zeker onjuist. Vaak zijn deze trouwens als gevolg hiervan
‘made up copies’: uit meerdere exemplaren samengestelde exemplaren en in alle opzichten, en zeker wetenschappelijk, geheel uit den boze. Zolang verzamelaars
alleen complete exemplaren wensen te bezitten, zullen
deze echter ‘gemaakt’ worden.
¶ Provisional cover. A rather poor copy of a most beautiful
book, lacking the engraved titlepage [by the publisher and also
engraver Jodocus Hondius] and 2 leaves (p. 11/12 and p.
17/18) with engravings to exempel 1 and 4 plus texts to the
following exempels; some rather bad damp stains, some tears,
thumbed. The only other copy recorderd, apart from the copy
in the British Library (also defective: 3 leaves with illustrations
and texts are replaced by leaves from the 1615 edition).
The illustrations: engraved by Zacharias Dolendo after drawings by Jacques de Gheyn [II] are among the most beautiful
known of this period. See cover for an example of such an
illustration.
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Heinsius’ collected works in Dutch, in an even
more complete edition,
with new, small illustrations to Spiegel and
Bacchus
10. Lof-Sanck van Iesus Christus (...) ende zyne andere Nederduytse Poemata 1622
Dan. Heinsii | LOF-SANCK | van | IESVS CHRISTVS | den eenigen ende eeuwigen | SONE GODES:
| Ende zyne andere | Nederduytse | POEMATA. |
Nieuwelicx overſien, vermeerdert, ende | verbetert. |
Met de Vytleggingen. |
(drukkersmerk) |
t’Amstelredam, | By Willem Ianſz. Blaeuw,inde vergul| de Sonnewyſer. Anno 1622.
8º; 301 pp; 1 kleine ronde, en 1 paginagrote afbeelding
(grafmonument Jacob van Heemskerk), 4 eenderde, 2 x
24 eenderde paginagrote emblematische, 8 iets grotere,
bijna half paginagrote en 12 eveneens bijna half paginagrote illustraties: gravures en etsen (6), en 2 ronde kleine
illustraties [geheel gelijk aan de editie in 32º uit hetzelfde
jaar, de 2 eerste en 2 laatste illustraties zijn echter daarin
niet opgenomen].
¶ perkament, doorgehaalde rug met (latere) belettering in inkt; band licht groezelig, etiket opgeplakt;
titelpagina met enkele stempels, enkele pagina’s contemporain aangeheeld.
€ 1250,STCN 89. Landwehr 296: ‘the first collective edition in
8º format.’
Bevat: opdrachten aan Iacob van Diick door Petrus
Scriverius (in proza p. 3 - 10, in poëzie p. 11 - 20), tussentitel Lof-sanck van Iesus Christus (p. 21), opdracht
aan Iacob van Diick door Daniel Heinsius (in proza p.
23 - 38, in poëzie p. 39), Scriverius aen den Auteur (p.
40 - 41), Inhout ende nuttigheyt (p. 42 - 45), ronde illustratie [ontleend aan Lofsanck Iesus Christus 1616 en
volgende] + Namen vande oude vaders (p. 46), Lofsanck (met de Uytleggingen onder de tekst, p. 47 - 106),
Uytlegginge van sekere werreltsche Historien (p. 107
- 111). Den XLXX Psalm (p. 112 - 113), tussentitel,
Nederduytsche Poemata (p. 115 - 170), tussentitel, Het
Ambacht van Cupido (p. 171 - 196), tussentitel Emblemata Amatoria (p. 197), Aen de Ionckvrovwen van Hollandt (p. 199 - 203), Emblemata Amatoria (p. 205 - 228),
tussentitel Spiegel vande Doorluchtige (...) vrouwen (p.
229), voorreden (gedicht) (p. 231 - 233), Spiegel (p. 234
- 241), tussentitel Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus
(p. 243), Daniel Heinsius aan P. Scriverius (= voorreden des Auteurs) (p. 245 - 252), Hymnus oft Lof-sanck
van Bacchus (met Uytleggingen onder de tekst, p. 253
- 300), Ter Eeren van de Moffeschans (p. 301).
De illustraties: gravures zijn ontleend aan de edities in
4º 1616 en/ of 1618 (deze laatste voor de gravure bij
‘Adonis doot’). Spiegel vande Doorluchtige (...) vrouwen en de Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus hebben
hier echter voor het eerst de kleine op dit formaat berekende nieuwe illustraties: gravures (bij Bacchus bestaat
de helft uit etsen), de 2 kleine gravures in deze laatste
afdeling uit de 4º edities zijn uiteraard onveranderd gebleven. Het lijkt me waarschijnlijk dat de gravures bij
Spiegel vande Doorluchtige (...) vrouwen uit de werkplaats van de familie De Passe afkomstig zijn, als voorbeeld hebben de gravures uit de 4º in oblong edities

uit nr. 9: Lof-Sanck 8º

uit nr. 10: Lof-Sanck 32º oblong

uit nr. 10: Lof-Sanck 32º oblong

Meer illustraties op onze website:
http://antiquariaatschuhmacher.nl/
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gediend, met uitzondering van die bij exempel 8. De (6)
gravures en (6) etsen bij Bacchus zijn mijns inziens door
anderen vervaardigd. Deze laatste zijn ten opzichte van
de oorspronkelijke uitgaven alle à rebours.
Tegelijkertijd met deze editie in 8º verscheen die in 32º
in oblong waarbij van dit zetsel (8º) gebruik gemaakt
werd voor de teksten die daar zonder de Uytleggingen
verschenen.
¶ Contemporary vellum; title page with some stamps. Most
of the same typesetting will be used for the 32º oblong edition.
With the new illustrations in Spiegel (...) vrouwen (8) and
Hymnus oft Lofsanck van Bacchus (12: 6 engravings + 6
etchings). The same were also used in the 32º oblong edition.
the 32º oblong edition: of the utmost rarety
(only one copy in the Netherlands, that was
recently acquired)
11. Lof-sanck van Iesus Christus (...) ende zyne andere Nederduytse Poemata 1622
Dan. Heinsii | LOF-SANCK | van | IESVS CHRISTVS, | ende zyne andere | Nederduytse Poemata, |
Nieuwelickx overſien , verbetert | ende vermeerdert. |
(vignet) |
t’Amstelredam, | By Willem Iansz Blaeuw, inde Sonnewyſer. 1622.
32º oblong; 474 (van 476) pp; 1 kleine ronde illustratie,
3 [van 4], en 2 x 24 emblematische, 8 (bij Spiegel) en
12 (bij Bacchus), alle paginagrote illustraties: gravures
(voor Bacchus 6 gravures en 6 etsen).
¶ veel later gebonden in halfleder met hoekjes,
platten overtrokken met marmerpapier, rugbelettering: Scriverius | Poemata; 1 blad: pp. 227/ 228
[met 1 illustratie: Cupido honingdief] ontbreekt;
voorste bladen wat los; nieuwe schutbladen; papier
met hier en daar enkele scheurtjes, verder wat beduimeld en vermoeid.
€ 8500,Niet in de STCN, NCC 284: 1 exemplaar. Niet in Landwehr, niet in De Vries, wel in Scheepers (ander ex.) I, nr
355 [dit in UB Amsterdam en NCC?].
Heeft in principe dezelfde inhoud waarbij deze ook in
dezelfde volgorde opgenomen is en is ten dele van hetzelfde zetsel gedrukt als de 8º editie van hetzelfde jaar.
Uytleg (2x) bij Lofsanck van Iesus Christus en Uytleggingen bij Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus zijn hier
echter niet in opgenomen. Wel alle voorredenen.
De illustraties: gravures, zijn dezelfde als die in de 8º
editie, en ontleend aan de 4º edities van 1616 en 1618.
De 8 gravures, verkleind, bij Spiegel van de Doorluchtige (...) Vrouwen en de 12 illustraties (: 6 gravures + 6
etsen), verkleind, bij Lof-sanck van Bacchus zijn dezelfde als in de 8º editie van hetzelfde jaar en speciaal voor
deze 2 edities uit 1622 gemaakt. Zie verder de bijlage.
De illustraties bij Lof-sanck van Iesus Christus (vignet),
en die van het grafmonument van Jacob Heemskerck
plus de 2 kleine illustraties uit de Uytleggingen bij Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus uit 1616 en volgende
zijn hierin niet en in de 8º editie wel opgenomen.
Voor het zetsel van deze uitgave is gebruik gemaakt van
het zetsel van de 8º editie uit hetzelfde jaar, 1622.
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¶ A rather shabby copy, as booklets of this period in this
very small size often are. Of the utmost rarety, only seen in
the auction of the Scheepers collection in 1947. One leaf (pp.
227/228) with one illustration missing. Bound in a later
time by an amateur. For this edition the typesetting of the
8º edition of the same year was used with adaptations. Illustrations are the same. Extremely scarce, only one other copy
known in the Netherlands (UB Amsterdam).
the last edition of his work in Dutch
in the seventeenth century
12. Lofsanck van Iesus Christus (...) ende zyne andere Nederduytse Poemata 1650
Dan. Heinsii | LOF-SANCK | Van | IESUS CHRISTUS | den eenigen ende eeuwigen | SONE GODES:
| Ende zyne andere | Nederduytse | POEMATA. |
Nieuwelijcks overſien, vermeerdert, ende | verbetert. |
(ornament) |
t’Amstelredam, | By I.I.Schipper, op de Prince Gracht
in de | Hiſtorie van Titus Livius. Anno 1650.
8º; 302 pp; kleine vierkante illustratie (: Christuskind in
de kribbe [ongelijk aan druk 1616 en alle volgende]), 1
paginagrote afbeelding: grafmonument Jacob Heemskerck, 4 eenderde, 2 x 24 eenderde paginagrote emblematische, 8 iets grotere, bijna half paginagrote en 12
eveneens bijna half paginagrote illustraties: gravures en
etsen (6) en 2 kleine ronde illustraties [gelijk aan de 8º
editie uit 1622].
¶ perkament met doorgehaalde rug, voorste schutblad ontbreekt, enkele wormgaatjes.
€ 650,STCN 137. Landwehr 297.
De 8º editie uit 1622 [zie nummer 10 in deze catalogus] hier qua inhoud en volgorde nagedrukt, met uitzondering van vignet bij Lof-sanck van Iesus Christus
dat door een wat afwijkende, al blijft het onderwerp
gelijk, voorstelling vervangen is, en vierkant in plaats
van rond. Ook werd uit Het Ambacht van Cupido de
eerste gravure (bij Pila mundus Amorum est) vervangen
door een nieuw à rebours gegraveerde, wel met precies
dezelfde voorstelling, deze ook al in de 4º editie uit 1618
zonder privilege [= na 1622, volgens STCN zelfs 1630].
De illustraties in Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus
zijn hier in een volkomen andere volgorde geplaatst dan
in vorige edities.
¶ A rather good copy in contemporary vellum with impressions from mostly very worn plates.
- Finis van de catalogus, zie ook de bijlage
see also the appendix
Met meer dan 100 illustraties!
With over 100 illustrations!
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Naschrift
Het is moeilijk om afscheid te nemen van werk aan een
catalogus en misschien ook van een collectie die zo lang
een deel van je leven min of meer heeft bepaald. Op
zijn laatst kon ik op elk moment van de dag of de nacht
gevraagd worden naar volgordes bij het Nederlandse
werk van Daniël Heinsius; ik heb mijn vrienden mogelijk verveeld, of beter gezegd vermoeid.
Hier en daar heb ik geprobeerd me in mijn beschrijvingen, en in mijn commentaar, te beperken, niet voortdurend te vertellen welke ontdekkingen ik nog meer had
gedaan, wat ik zag en had opgemerkt, zeker als het over
mijn favoriete boekje ging, de Heinsius gecombineerd
met de Vaenius, de Blaeu-tjes in 24º oblong formaat. Beide onbekend, en eerder dan de bekende (die: Heinsius
2; Vaenius 1) in Nederland aanwezig in openbaar bezit.
Ik slaagde erin om deze Heinsius niet meer aan het begin – 1616 of 1615 – te stellen, maar op of even na 1618
en vond ook nog dat het niet een, maar twee uitgaven
gaf. De vroegste, onze A (in catalogus de nr. 7) – niet in
Nederland – moet in ieder geval na het verschijnen van
de 4º uitgave van de Nederduytsche Poemata uit 1618
gedrukt zijn, en is verschenen voor het aflopen van het
privilege op 28 Oct. 1620.
Dat laatste niet alleen op grond van iets mindere of
meerdere slijtage platen – al stemde een prentdeskundige in met mijn voorgestelde chronologie – maar ook
op boekkundige argumenten, die ik – terwille van de
toenemende lengte van het commentaar – niet allemaal
vermeld had.
Hier zijn ze – op aandringen van boekdeskundigen en
boekminnenden alsnog:
•

•

•
•

Het privilege wordt in uitgave A – de eerste van de
2 uitgaven door Willem Iansz. [Bleau] van Heinsius’ Emblemata Amatoria in 24º oblong uitdrukkelijk vermeld.
In de uitgaven (8º en 32º in oblong) uit 1622 die
o.a. deze teksten (en plaatjes) bevatten, is dat niet
het geval. Overigens heeft in het jaar daarvoor,
1621, Van Westerhuyzen de opgenomen teksten in
2 kleine deeltjes – ook 24º oblong – uitgegeven.
Het moet iedereen duidelijk geweest zijn: Blaeu had
het privilege niet meer.
De gegraveerde titelpagina is – evenals die van de
Blaeu-se Thronus (1618) sterk geinspireerd door
de Tronus van Crispijn uit 1617. De middenfiguur
(bij Thronus natuurlijk wel) heeft uiteraard geen
verwantschap – de groepen van figuren links en
rechts duidelijk wel. Bij Thronus is dat – naast de
middenfiguur van Cupido – alleen met links het geval.
Deze Heinsius (nog steeds A) en de (eerste) Vaenius, 1618, hebben voor het/de eerste katern(en) een
betere en zwaardere kwaliteit papier gemeen.
De boekjes uit deze trits Thronus, Vaenius en
Heinsius, verschenen als reactie op de Crispijnse
Tronus, en hebben ook nog gemeen dat alle drie 2
drukken hebben, alleen Thronus heeft dat officieel
– want gedateerd op een gedrukte titelpagina die
voor de gegraveerde titelpagina (die nog steeds het
jaartal 1618 draagt) waarop 1620.

•

Bij de herdrukken hebben de Heinsius, die ongedateerd is, en de Vaenius met 1618 op zijn gegraveerde titelpagina geen enkele nieuwe drukvermelding.
Ik noem deze dus de ‘clandestientjes’. De Heinsiusherdruk, onze B. (in de catalogus nr. 8) is de enige
van deze 2 uitgaven die in twee Nederlandse bibliotheken (UBA en UBL) aanwezig is. De B-herdruk
van Vaenius is dat ook – alleen deze in één exemplaar in de UBA – ook hier nergens de eerdere, de
onze (zie nr. 7 samen met Heinsius A
in onze
catalogus).
Als laatste argument om de uitgave A voor het
aflopen van het privilege te stellen – noem ik de
commerciële, de meest voor de hand liggende. Willem Iansz. had de illustraties, de platen als het ware
klaar op de plank liggen – ze hoefden niet zoals die
voor de Thronus en de Vaenius gemaakt te worden.
Alleen een nieuwe gegraveerde titel was voldoende. Hij zou wel gek zijn geweest om het toen niet te
doen, kennelijk verkochten de kleine boekjes goed.
Met de Heinsius blijkt dat hij zich wel aan het privilege houdt als dit een nieuwe uitgave betreft – een
niet te laat daarop volgende herdruk na afloop van
het privilege in 1620 waarbij dit gehandhaafd wordt
– daar bestond geen bezwaar tegen (echt valsspelen
mag niet – een beetje mag wel!), althans zo ziet het
er nu uit.
Maar dat de eerste uitgave van Heinsius Emblemata Amatoria tussen het verschijnen van Nederduytsche Poemata in 4º in 1618 met privilege en
het aflopen daarvan in Oct. 1620 moet liggen moet
toch nu voor iedereen wel duidelijk zijn.
Zowel deze Heinsius als die uit 1622 in 32º oblong
formaat, staan niet alleen wat Blaeu-se praktijken
betreft. Want bij de Sinnepoppen van Roemer Visscher uit 1614 wordt hetzelfde zetsel (met aanpassingen) van de 4º in oblong formaat voor die in 8º
formaat (geen oblong) gebruikt en van de door zijn
dochter Anna bewerkte uitgave die volgens Schenkeveld-van der Dussen rond 1620 te dateren is, bestaan 2 verschillende drukken, die alleen qua zetsel
te onderscheiden zijn.
Van deze catalogus, evenals van de bijlage, zijn
500 exemplaren gedrukt, waarvan 25 worden
genummerd voor de vrienden van (het huis en/
of Wilma) Schuhmacher, en door de maakster/
samenstelster gesigneerd.

Heinsius a
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