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De twee door Coornhert vertaalde Klassieken behoren tot zijn vroegst uitgegeven werk 

– en dat wel bij de Haarlemse drukker/uitgever Jan van Zuren, waar Coornhert zelf in 

participeerde. 

Deze uitgaven – vertalingen van Seneca en de eerste twaalf boeken van Homerus 

Odyssee – zijn, evenals de Cicero-vertaling (die geldt als eerste boek van Coornhert, in 

hetzelfde jaar als deze vertaling van Homerus) bijzonder mooi gedrukt in een 

volslagen leesbaar cursief. Een romein wordt alleen voor dingen als titels, hoofdjes 

etc. gebruikt – maar evenals de civilité van Tavernier o.a. in Houwaert  - is deze 

cursief voor de moderne lezer beter te lezen dan een tekst in een Gotische letter. 

Wonderlijk is het om je te realiseren dat beide boeken - resp. 1561 en 1562, zij zijn 

ook nog vrij dik – gedrukt werden voor de val van Haarlem. 

 

 



 
 

 

Voor hun leeftijd (meer dan 4 ½ eeuw – 450 jaar) zien ze er nog uitstekend uit. 

Vanzelfsprekend zeldzaam.  

 

Hieronder de beschrijvingen uit cat. 245. Eveneens in te zien op onze site 

www.antiquariaatschuhmacher – waar ook, als nieuwste nieuwtje, u mij in gesprek 

met enkele van onze boeken, in een filmpje van de Vlaamse documentairemaker 

Jonatan Lyssens, zien en horen kunt. 

Meer filmpjes zullen volgen!  



 
 

 

Coornhert, Dirck Volkertszoon; Homerus 1561 

Deerſte twaelf boecken | Odyſſeæ, dat is de dolinghe van Vlyſſe, be | ſcreuen int Griecx 

door den Poeet Homerum | vadere ende fonteyne alder Poeten,nv | eerſtmael wten 

Latijne in rijm | verduytſcht door Dierick | Coornhert. | 

(drukkersmerk) | Tot Haerlem, | By Ian van Zuren, | 1561. | Met Gratie ende Priuilegie.  

8º; (VIII), 93 bladen (=185 pp.), (VII) pp. In cursief (en romein). 
¶ gebonden in de oud perkament, nieuwe schutbladen, doorgehaalde rug met belettering in 

inkt (onleesbaar); band met enkele vlekken; eerste en laatste pagina’s wat vergoord.  

          € 5250,- 

STCN 1: hierin als zijn eerste boek, eerst bekende uitgave. Geerebaert XLVIII, 1. 

Bibliotheca Belgica C 80. 

Titelpagina verso: Octroy (van de Conicklijcke Majesteit); Aenden verstandighen (...) 

Willem Dircxen (p. III – V), Het leuen Homeri (p. VI-XI), totten goedwillighen Leser 

(p. XII-XVI), Had[rianus] Iuni[us] Hornano Lofdicht (p.XVI), Odysseae Eerste – 

twaelfste Boeck, (blad 1-93), Tafel: (6 pp.), op laatste pagina tevens approbatie. 

Elk boek wordt voorafgegaan door een korte ‘Inhout’, begint met een versierde  

initiaal en eindigt met een vignet. 
¶ only the first 12 books were here translated; old vellum, new endpapers.  

 

 

 



 

 

Coornhert, Dirck Volkertszoon; Seneca 1562 

Lucius Anneus | Seneca vanden weldaden. | Leerende den rechten aert van 

broederlijcke | liefde/getrouwe vrientſchappe ende beleef- | de hueſſcheyt: voor allen 

ſtaten ſeer oorbaerlijc | om leſen.Nyeu wten Latijne | in nederlantſch vertaelt | duer 

Dierick Coornhert. | 

(drukkersmerk) | Tot Haerlem by Jan van Zuren. | 1562. | Met Gratie ende Priuilegie.  

8º; (XVI, 468) pp. In cursief (en romein). 
¶ gebonden in een wat te ruime band, perkament met omgezette randen; oorspronkelijk 

voorste vrije schutblad waarop aantekeningen in oud handschrift, gedoubleerd.  

          € 4850,- 

STCN 3. Eerst bekende uitgave. Geerebaert CXXXIII, 2. Bibliotheca Belgica S 85. 

Bevat: Octroy (p. II), Dierick Volckaerts Coornhert wenscht (...) (p. III-VI), Het Leuen 

ende ſteruen van (...) Seneca (p. VII-XV), De vertaelder totten leſers (p. XVI), Het 

eerſte - ſeuenſte boeck (p. 1-468). 
¶ first edition; bound in vellum. 

 

Deze catalogus is op papier (blijvend dus) te verkrijgen door overmaking van € 5,- op  
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