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In 1705 verscheen een bijzonder boek: Metamorphosis
insectorum Surinamensium van Maria Sibylla Merian (16471717). In dit werk publiceerde Merian de resultaten van
haar onderzoek naar Surinaamse rupsen, vlinders en de
planten waarmee zij zich voeden. Daarvoor had zij samen
met haar jongste dochter, Dorothea Maria (1678-1743),
tussen 1699 en 1701 door een groot deel van Suriname
gereisd. Het in groot folio gedrukte boek toont de door
Merian bestudeerde planten en dieren in prachtige beelden. De afbeeldingen gaan vergezeld van ter zake kundige
beschrijvingen. Merian was zelf verantwoordelijk voor de
aquarellen en het inkleuren van de gedrukte koperplaten.
We kennen ook de makers van de etsen: maar wie drukte
de tekst?2
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Gerard Valk
De meeste bibliotheekcatalogi noemen Gerard Valk
(1652-1726) als drukker van Metamorphosis. Ook zou hij
de eerste twee delen van Merians Der rupsen begin, voedzei en wonderbaare verandering uit 1712 hebben gedrukt.3
Op alle drie titelpagina's staat dat de boeken te koop zijn
bij Merian zelf en bij Gerard Valk in diens boekhandel
'De wakkere hond' op de Dam. Valk wordt dus als
boekverkoper vermeld, niet als drukker of uitgever. Nu
was het in de zeventiende en achttiende eeuw niet ongebruikelijk dat boekdrukkers ook boeken verkochten.
Maar was Gerard Valk wel de drukker van de tekst van
deze boeken van Maria Sibylla Merian?
We weten van Valk dat hij een bekend graveur,
globemaker, kaart- en kunstverkoper was. Valk werkte
samen met zijn zwager Petrus Schenk (1661-1711). Maar
er zijn in de Amsterdamse archieven - die uitvoerig zijn
onderzocht door M.M. Kleerkooper en W.P. van Stockum
en later door Isabella van Eeghen - geen documenten
overgeleverd die erop wijzen dat Valk zelf boeken met
tekst heeft gedrukt. 4 Er is weliswaar een editie van het
werk van Andreas Cellarius, Harmonia macrocosmica seu
Atlas universa/is et novus uit 1708 aan Valk toegeschreven,
maar dat boek is een compilatie van gravures (uitgezonderd de indexpagina). Valk was geen boekdrukker, maar
het valt niet uit te sluiten dat de platen die door Valk
werden uitgegeven en verkocht, daar wel zijn gedrukt.5
Maar als Valk de teksten van de Amsterdamse
publicaties van Merian niet heeft gedrukt, wie dan wel?

Merian en haar boeken
Alle boeken van Maria Sibylla Merian hebben zowel tekst
in hoogdruk als afbeeldingen in diepdruk. Het maken van
een gedrukt boek vereiste verschillende vaardigheden en
dat gold zeker voor boeken met afbeeldingen in koperdruk. 6 Hoogdruk, zoals tekst gezet met de losse letter,
heeft bijvoorbeeld een andere pers nodig dan diepdruk,
zoals gravures en etsen. Yan haar eerste werk Der Raupen

Wunderbare Verwandelung und sonderbare Blumennahrung
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kennen we de boekdrukkers. De tekst van het eerste
deel werd in 1679 in Neurenberg gedrukt door Andreas
Knortzen en die van het tweede deel ( 1683) door Johann
Michael Spörlin. Bij het drukken van de afbeeldingen was
Merian hoogstwaarschijnlijk wel betrokken.
Maria Sibylla Merian was de dochter uit het tweede
huwelijk van de destijds beroemde graveur en uitgever
Matthaeus Merian (1593-1650). Van haar stiefvader, de
kunstschilder Jacob Marrel ( 1614-1681) leerde ze aquarelleren. Op achttienjarige leeftijd trouwde ze met een
andere leerling van Marrel, Johann Andreas Graff (16361701). Na de geboorte van hun eerste dochter Johanna
Helena (1668-1723) vertrokken ze naar Neurenberg, de
geboorteplaats van Johann Andreas. Merian kon etsen
en graveren.7 Het wordt aangenomen dat zij en haar man
in Neurenberg in het bezit waren van een plaatpers.8
Maar of dat betekent dat zij ook alle afbeeldingen voor
Der Raupen Wunderbare Verwandelung hebben gedrukt,
is niet bekend. Veel graveurs gebruikten een plaatpers
voor het maken van proefdrukken ter controle van hun
gravures. Maar een oplage van bijvoorbeeld honderd tot
tweehonderd drukken per plaat zullen velen hebben
overgelaten aan een gespecialiseerde plaatdrukker.
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Surinaamse insecten
In de introductie in Metamorphosis insectorum Surinamensium (Amsterdam 1705) schrijft Merian dat ze Govert
Bidloo's werk over de anatomie van de mens uit 1685 als
voorbeeld had genomen.9 In dat magistrale werk in
groot folio waarvoor de anatoom Bidloo (1649-1713) de
afbeeldingen liet maken door de kunstschilder Gerard
de Lairesse (1640-1711), staan beeld en verklarende
tekst steeds tegenover elkaar. De meeste afbeeldingen
waren op één zijde van het papier gedrukt. De bladen
met tekst waren aan beide zijden bedrukt. Merian volgde het voorbeeld van Bidloo, met een belangrijke uitzondering: zij bedrukte alle pagina's met afbeeldingen
slechts op één zijde. Voor Merian was het van meet af
aan helder dat zij de afbeeldingen wilde inkleuren.
Kleuren schijnen door en dat zou dan te zien zijn op de
achterzijde; daar moest dan geen andere afbeelding
staan. Voor gedrukte tekst gold dit probleem niet en als
die al enigszins doorscheen was dat geen bezwaar. De
voorwaarde was wel dat de verklarende tekst altijd tot
een pagina beperkt moest blijven. Het doorlopen van de
tekst op de volgende pagina, zoals bij Bidloo soms het
geval was, zou Merians concept in de war schoppen.
Er waren zestig afbeeldingen en zestig teksten waarvoor
dertig vellen nodig waren. Daarbij kwam dan nog een vel
voor de titelpagina en de opdracht aan de 'liefhebbers
en onderzoekers der natuur' en een vel voor een twee
pagina's tellende aan de 'Leezer' gerichte introductie.
Het tekstgedeelte van de Metamorphosis telt daarmee 32
vellen papier," Papier was kostbaar, maar op deze manier
gedrukt werden de kosten tot een minimum beperkt.
Merian schreef in haar inleiding dat zij zelf verantwoordelijk was voor de productie van het boek: ze trad
op als uitgever van haar eigen publicatie. Uit de advertenties die ze in verschillende kranten liet plaatsen,
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wordt duidelijk dat het boek op bestelling verkrijgbaar
was. Meer informatie over de kosten voor de boeken
van Merian is te vinden in een brief van haar aan
Christian Schlegel en in de dagboeken van Zacharias en
Johann van Uffenbach die Merian in 1711 in Amsterdam
bezochten." Zo weten we dat zij Metamorphosis aanbood
met de platen ongekleurd voor 15 gulden, ingekleurd
voor 45 gulden en 'gemahlt' voor 75 gulden. Hoewel zij
met dat laatste suggereerde dat de koper een boek met
tekst en geschilderde afbeeldingen zou krijgen, wordt
algemeen aangenomen dat zij voor die versie de afbeelding afdrukte (of af liet drukken) in tegendruk. Hierbij
werd een plaat afgedrukt waarna de nog natte afdruk
nogmaals onder de pers ging. Daardoor ontstond een
afdruk die vergelijkbaar was met de oorspronkelijke
tekening. Bij een eerste afdruk ontstaat immers een
afbeelding in spiegelbeeld, hetgeen met een tweede
afdruk gecompenseerd wordt." Die tegendrukmethode,
die overigens wel vaker door graveurs en etsers werd
toegepast om te controleren of de gemaakte diepdruk
overeenkwam met het origineel, paste zij als eerste toe
in gedrukte werken. Het voordeel van een ingekleurde
tegendruk is dat de afgebeelde dieren en planten weer
dezelfde positie hebben als op de originele tekening en
de zwarte lijnen veel lichter worden, waardoor het na
inkleuring lijkt alsof de tegendruk een originele aquarel is.
Een uitgebreide verhandeling over het drukken van
platen valt buiten het bestek van dit artikel, toch is nog
een opmerking daarover hier op zijn plaats. Bij een uitgave in eigen beheer, zoals de Amsterdamse boeken van
Merian, kunnen de afbeeldingen op bestelling worden
bijgedrukt, zeker wanneer de koperplaten eigendom
waren van de auteur. Of Merian deze zelf heeft bijgedrukt, dan wel ze volgens de bepalingen van het gilde
door een bevoegd plaatdrukker heeft laten vervaardigen, staat niet onomstotelijk vast.
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Rumphius' werk in de Artis Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, in handschrift vermeld dat dat
exemplaar door Maria Sibylla Merian is ingekleurd.18 De
precieze bijdrage van Merian mag dan niet helemaal duidelijk zijn, dat zij Halma kende is wel zeker. En Halma zal
als drukker geen enkele moeite hebben gehad met het
drukken van de tekst op groot folio, in welk formaat
Metamorphosis uiteindelijk zou verschijnen. Hoewel ik
vanwege dat formaat mijn zoektocht kon beperken tot
boeken van Halma die waren gedrukt in folio, of in een
groot formaat kwarto vond ik de bewuste initiaal nergens.

Tekst drukken
Maar tekst is een ander verhaal. Tekst werd met losse
letters gedrukt. Nadat de pagina's waren gedrukt, werden de losse letters weer over letterbakken verdeeld.
Met andere woorden: het zetsel van een pagina werd
meestal niet bewaard en de uitgever moest dus op voorhand de oplage van de tekst bepalen, want met opnieuw
zetten waren veel extra kosten gemoeid. Merian heeft
van zowel de Nederlandse als van de Latijnse tekst van
haar boek een flinke hoeveelheid besteld. Dat valt af te
leiden uit het feit dat Joannes Oosterwijk, die in 1719 de
tweede, vermeerderde editie van Metamorphosis uitgaf,
voor de eerste zestig afbeeldingen gebruikmaakte van
de teksten die al voor de eerste editie van 1705 waren
gedrukt, want uit niets blijkt dat die teksten opnieuw
zijn gezet. Kennelijk zijn er dus minder boeken verkocht
dan Merian verwachtte.
In tegenstelling tot de Duitse uitgaven van Der
Raupen Wunderbare Verwandelung is in de Amsterdamse
drukken van Merian niet vermeld wie de boeken
gedrukt heeft. Op basis van het gebruikte lettermateriaal is het soms mogelijk om anoniem drukwerk
aan bepaalde drukkers toe te schrijven, maar dat is niet
gemakkelijk en als drukkers louter doorsnee drukletters
gebruikten, is het vrijwel onmogelijk om hun identiteit
te achterhalen. Maar als ze hun teksten verfraaiden met
ornamenten en sierlijke beginletters (initialen) kan dat
soms wel. Die versierselen waren namelijk dikwijls door
henzelf voor eigen gebruik gemaakt. Voor zijn dissertatie
ontwikkelde Paul Dijstelberge een database (Ursicu/a)
met laat zestiende-eeuwse en vroeg zeventiende-eeuwse
initialen." Met die gegevens was hij in staat om vele
anonieme drukkers te identificeren. In 2014 gebruikten
twee van Pauls studenten die methode om de drukker
van Spinoza's Ethica te achterhalen.'4 Dat was een
belangrijke ontdekking en was voor mij aanleiding om in
mijn speurtocht naar de drukkers van de teksten van
Merians boeken hetzelfde pad te bewandelen.'5

Waren er nog andere kandidaten? Een advertentie in de

Amsterdamse courant van 24 april 1704, waarin Merian de
publicatie van Metamorphosis aankondigde, zette me op

Initialen
Bij de Metamorphosis was er een probleem: de tekst van
zowel de Nederlandse als de Latijnse editie telt maar
een initiaal, namelijk de I in de introductie. De eerste
drukker/uitgever die ik onder de loep nam was François
Halma die in 1699 in Amsterdam kwam werken na een
lange carrière als stads-en universiteitsdrukker in
Utrecht. In de vroege jaren van de achttiende eeuw was
Halma gevraagd om D'Amboinsche Rariteitkamer (1705)
van Georg Rumphius (1627-1702) te drukken. Merian is
vaak genoemd als een van de kunstenaars die betrokken
was bij de totstandkoming van het werk van Rumphius.
Vlak na de dood van Merian zijn twee albums met aquarellen van haar gekocht in opdracht van Peter de Grote.
Omdat een flink aantal van die aquarellen een één op
één weergave (in positief) zijn van platen uit het werk
van Rumphius, betogen sommigen dat deze afbeeldingen
van Merian gediend hebben als voorbeeld voor de plaatsnijders die werkten aan de uitgave van D'Amboinsche
Rariteitkamer. Deze aanname wordt echter door verschillende onderzoekers betwist." Merian was in ieder
geval wel betrokken bij de uitgave want het boek werd
door haar ingekleurd.'7 Zo wordt in een exemplaar van
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Initiaal in Alle de
werken ... Tacitus
(Wetstein, 1704)
(AP, UvA KF 61
100) (rechts).

een ander spoor. Merian schreef dat het werk bij haar in
de Nieuwe Spiegelstraet in de Roose-tak gekocht kon
worden en ook bij haar schoonzoon Jacob Herolt, bij
Gerard Valk, Hendrik Wetstein, Willem de Coup en
anderen. Sommigen van deze boekverkopers waren ook
boekdrukkers.
De interessantste man uit dit rijtje was, behalve
Valk die ik om bovengenoemde redenen oversloeg,
Hendrik Wetstein. Wetstein was geboren in Bazel in
1649. Hij was lid van de Waalse Kerk in Amsterdam.
Ook Jean de Labadie preekte in Waalse kerken voordat
hij zijn eigen religieuze gemeenschap begon, de gemeenschap van Labadisten waar Merian samen met haar
dochters bijna zes jaar verbleef. Uit het feit dat Merian
haar brieven en haar aantekeningen in haar studieboek
in het Duits bleef schrijven, mag worden afgeleid dat zij
zich bij voorkeur uitdrukte in haar moedertaal.
Dat Wetstein Duitstalig was en een vergelijkbare
geloofsovertuiging had, zal het contact tussen beiden
makkelijker hebben gemaakt.
Ik volgde dezelfde methode als bij Halma en was
blij verrast met de ontdekking van de I-initiaal in de
complete werken van Tacitus, uitgegeven door Wetstein
in 1704. Er werden echter nog drie andere namen op de
titelpagina genoemd. Waarom was dan toch volgens mij
Wetstein verantwoordelijk voor het drukwerk? Ten
eerste vanwege zijn naam in de advertentie van Merian .
Geen van de anderen werd genoemd. Bovendien zou
een keuze voor een drukker uit een andere stad voor
Merian niet voor de hand hebben gelegen, reden waarom ik Van de Water (Utrecht) en Van den Dalen (Leiden)
uitsloot. De andere Amsterdammer op de titelpagina,
Pieter Scepérus, was een drukker van pamfletten en
gelegenheidsdrukwerk. In tegenstelling tot Wetstein
heeft hij geen enkel werk van groot formaat gedrukt.
Zijn boekhandel was echter centraal gelegen aan de
Dam, hetgeen hem een interessante partner in deze
Tacitus-onderneming moet hebben gemaakt.
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De eerste op de lijst, Gerard onder de Linden (16821727), die zijn zaak op de hoek van de Nes en de Lange-

Rupsen
Het tweede werk dat Meri an in Amsterdam uitgaf was
een bekorte, Nederlandstalige editie van haar Der Raupen Wunderbare Verwandelung, vertaald als Der rupsen
begin, voedzel en wonderbaare verandering. De delen 1 en 2
waren gedrukt in 1712.19 De afbeeldingen waren dezelfde
als die die waren gebruikt in 1679 en 1683 met hier en
daar extra metamorfosen geëtst. Dat betekent dat
Merian die koperplaten in 1712 in ieder geval in Amsterdam had." De tekst van deze twee delen is sterk ingekort en lijkt erg op de verklarende teksten die Merian in
haar studieboek bij de afbeeldingen schreef. En ook hier
is de tekst, net als in Metamorphosis, duidelijk apart
gedrukt. De tekstgedeeltes van beide delen tellen in
totaal 64 pagina's. De tekst is in kwarto gedrukt (vier
pagina's op een zijde, dus 8 op een vel), hetgeen betekent dat er voor beide tekstgedeeltes in totaal 8 vellen
papier nodig waren. In 1717 verscheen deel 3 met vijftig
nieuwe afbeeldingen. Dit deel werd postuum uitgegeven
door Maria Sibylla's jongste dochter, Dorothea Maria. In
de meeste gevallen vinden we de drie delen gebonden in
een band. 21
Bij het zoeken naar de drukker van de eerste twee
delen kon ik gebruikmaken van vier initialen: D, H, Men
G. Voor het derde deel waren dat de M en de H.
Ik begon weer met Wetstein die toen nog steeds actief
was als boekdrukker, maar dat spoor liep dood. Vervolgens meende ik dat diens zoons Rudolph en Gerard goede
kandidaten waren, maar ook in hun boeken trof ik de
bewuste initialen niet aan. Vervolgens zocht ik net als bij
Metamorphosis naar een geschikte advertentie. In de
's-Gravenhaegse Courant van 23 November 1712 stond
er een.
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vervellen zulten , dit gebeurt tot Jrie of vier moelen ; baar kcJcur is byn:i geheel wu , maar als 7.y tot baervolkomcn wasdcm
gekomen iyn, 11h dan werden zy .kla:i.r en
Joor,i;,1ig
of tranfporanr,
hen en wcêr ,,·agbdc~c met r.i,:r

ccnigz.in.s
gcduurig
:::;r/da~f=::~~;k~:~~c~~:~~~~t~~ 1f~~~7~i~~:~

:pc;~lu~t 'a1:~i~ ;~~~~t ~r :c,s,_;~r,;;, ,~::~1~~~;::l

wit geween, zo OÓk als 'r geel bevonden won "Z)U de voeren
ook geel gewccfl:, dit volbr:igt xyede dan n·1:mcltrd ck \Vc11n
in een Popje, m deze gctlahc .hl) fr l_1y een en ~w1111g dcagcn ,
dan komt daar een wu.ag,ng ll1hjcn u:t 't ,•·elk cht vel donk1.:.;1gt.
en van tigfiroopt, la.atc1:dcec:nigbiu:r.\(1;.t,rn7;S, tybdk;,n
uit rweederk r aexe , het Me.r eke is L11n!n \:;n l)f :ib ht

brugsteeg in Amsterdam had, bleek de man te zijn die ik
zocht. Onder de Linden was een befaamd drukker en
uitgever die onder andere had bijgedragen aan de publicatie van het magnum opus van François Valentijn (16661727) over Nederlands-Indië. In Onder de Lindens boeken vond ik één van de vier initialen: de H, al was die bij
Onder de Linden ondersteboven afgedrukt. Deze H
stond in een 'Klaagschrift'. 22
Voor het postuum uitgegeven derde deel van Rupsen ( 1717) vond ik geen overeenkomstige initialen in de
werken van Onder de Linden. Omdat Joannes Oosterwijk in 1717 de inboedel van het Merian-atelier kocht van
Dorothea Maria en hij niet alleen Metamorphosis in 1719
in een uitgebreidere editie uitgaf, maar ook een Latijnse
editie bezorgde van Rupsen onder de titel Erucarum
Ortus, leek hij een mogelijke kandidaat. Dat derde deel
heeft twee initialen: de Men de H. Hoewel Erucarum
Ortus een aantal initialen telt die ogenschijnlijk uit eenzelfde set komen, zaten de M en de H daar niet tussen.
Beginnend in 1720 werkte ik mij terug door de uitgaven
van Oosterwijk. Het waren voornamelijk toneelteksten
en publicaties voor bijzondere gelegenheden als bruiloften en begrafenissen. Ten slotte vond ik de Hin Paulus in

( f)

I,
JèroG.l<ms- lllocm :

m

ier op volgen nu de V

Il 1

De Boekenwereld 35. 3

I

2019

Van de Rupfcn op C

tien gehadr ,

(c

C'tl

I

M:a11r wanneer ik har
të geeven, hebbenfe malkandc:rc:
die overbleven ; deefe winden
petjes, en 'e volgende Jaar in dt

{ooclunigc gaauwc Uiltjes uyt:,
I I.
Necbtïcbadeit Kruyd is de fpyic van het
BcO"en kruypc ; het wierd
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Areopago, of desse/fs redenvoeringe in de vierschaer van
Athenen vermoedelijk door Oosterwijk zelf geschreven
en gedrukt in 1710.
Tot slot

p

u

A

~

In drie gevallen slechts een gelijke initiaal is op zichzelf
misschien een mager bewijs. Maar als we de andere feiten meewegen, zoals de achtergrond van de drukker, de
vergelijkbare opmaak, de advertenties in de kranten en
een vergelijkbaar font, is het naar mijn mening aannemelijk dat Hendrik Wetstein de tekst van Metamorphosis
drukte, Gerard onder de Linden de teksten van de eerste
twee delen van Rupsen en Joannes Oosterwijk de tekst
van het derde deel van dat werk.
Dan rest de vraag waarom Gerard Valk zo'n
prominente plaats inneemt op de titelpagina's van
Metamorphosis en de eerste twee delen van Rupsen en
dat de drukkers van de teksten helemaal niet worden
genoemd. Terwijl volgens de advertenties ook bij Wetstein en Onder de Linden de boeken gekocht konden
worden, net als bij Valk. Zou Valk dan toch de afbeeldingen
van beide publicaties hebben gedrukt?
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Initiaal Hin Der
rupsen begin, voedzei en wonderbaare verandering,
deel 1 (1712).
(AP, UvA legkast
19-02).
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Ruprêrl en Wormen.

Initiaal Hin Der
rupsen begin,
voedzel en wonderbaare verandering,
deel 3 (1717).
(AP, UvA legkast

rechts
Omgekeerde Initiaal H in Klaagschrift over de
onchristelyke
beschuldigingen
tegen den onschuldigen Johannes
Ruyter ( 1712).
(AP, UvA Pf! N I
13.002).

Initiaal H in Paulus
in Areopago (1710)
(UB Utrecht B qu
186 dl 1-32 ).
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Met dank aan Marieke van Delft, Marco
van Egmond, Peter van der Kragt, Florence
Pieters, Ad Stijnman en Dirk Tang voor
hun waardevolle suggesties.
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De makers van de etsen waren Pieter

Jêrwal<ms- Blocm.

1666-

Fl,J

Sluyter ( 1675-after 1713), Joseph Mulder
(1658-1742) en Daniël Stopendaal (16721726). Drie etsen zijn ongesigneerd: die
worden toegeschreven aan Merian zelf.
Hoewel de meeste catalogi nog steeds de
datering volgen van Max Adolf Pfeiffer
(Die Werke der Maria Sibylle Merian, Meissen,
1931): 1713 voor deel 1 en 1714 voor deel 2,
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advertenties van Maria Sibylla Merian
worden vastgesteld dat beide delen al in
1712 werden aangeboden. Zie: Hans
Mulder, 'Merian puzzles. Some remarks
on publication dates and a portrait by
Johannes Thopas', in: Proceedings of the
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/inks
Initiaal Hin Der
rupsen begin, voedzei en wonderbaare verandering,
deel 1 (1712).
(AP, UvA legkast

8

Toen Mavors op zyn fpits wierd van Ncptun bcticbc,

.fl .l' 0n.-
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19

0

A,u,J41111h.lUCrim. lib,+S,Di:.1il.17.
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i.

fjifl, 9S• DuJfir,
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19-02).

rechts
Omgekeerde Initiaal Hin Klaagschrift over de
onchristelyke
beschuldigingen
tegen den onschuldigen Johannes
Ruyter (1712).
(AP, UvA Pfl N I

in Amsterdam /1685-1866) ('t-Goy-Houten,
2009), p. 233. En zie over Gerard Valk als
maker van globes: Peter van der Kragt,
'The Eighteenth Century: Valk's Globe
Factory', in: Globi Neerlandici. The
production of globes in the Low Countries
(Utrecht, 1993), p. 299-336.
In het diepdrukprocedé wordt de afbeelding (of in sommige gevallen tekst) in de
koperplaat geëtst of gegraveerd (of beide).
Voor meer informatie over drukken met
de plaatpers, zie: Ad Stijnman, Engraving
and etching, 1400-2000: a history of the
development of manual intaglio printmaking
processes, (London, 2012).
Op de titelpagina van Raupen (1679) staat
onder andere: ... / nach dem Leben abge-

17
18

19
20

21

als graveren.
et lufr my hcdèn, al de onrzachelyke tmppea,
• Dcc: Hooge Pierfthaer van .Athé11e11 op re flappen;

D.it hy Halicrohoot zyn zoon haèl*
orgelloken,
• Do door het ûeeken van de Ile
en vrygefptókcn :
riaerom daer naderhand de !tr·
./ltheenfihe R1J1t

Net-

1680-1725 (Amsterdam, 1960-1978); M.M .
Kleerkooper en W. P. van Stockum, Jr. ,
De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk
in de qe eeuw (Den Haag, 1914-1916).
Marco van Egmond, Covens & Mortier:
Productie, organisatie en ontwikkeling van

gebruikte bij dit eerste en tweede deel
nog de naam van haar man). In Kupfer
gestochen kan verwijzen naar zowel etsen

N_

't Ecrû , Ilaande 'r oorlog regen Thefeus opgevat,
Haar Vrouwenleger outs tyd~
bcn neêrgcOágen,
En aan hoar Vader Mars 't eet
er opgedracgen ,
"Aan \\ icn die Berg zyn naem 'r c:f1:: echter fchynt verplicht,

Jen

Maria Sibylla Merian Society.
I. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel,

mahlt I in Kupfer gestochen I und selbst verlegt Ivon Maria Sibylla Gräffinn ... (zij

I

A

16

een commercieel-kartografisch uitgevershuis

u/us in
m

p

15

Amsterdam, 2014 op de website van The

4

I I I.

14

symposium "Exploring M.S. Merian",

lyk hier alles by nwkandcren te Iien i,.

1

instrument voor het identificeren van drukken, [S.I.] [2007].

kan op basis van een onderzoek naar de

I I.
Nacbtfchade.

n de

13

Initiaal Hin Der
rupsen begin,
voedzel en wonderbaare verandering,
deel 3 (1717).
(AP, UvA legkast
19-02).

13...002).

Initiaal Hin Paulus
in Areopogo (1710)
(UB Utrecht B qu
186 dl 1-32 ).
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Zie: Hans Mulder en Marieke van Delft,
'De productie van Metamorphosis insectorum Surinamensium', in: Metamorphosis
insectorum Surinamensium (M.S. Merian,
1705), Marieke van Delft & Hans Mulder
(red.) (Tielt, 2016).
Govert Bid loo, Anatomia humani corporis
(Amsterdam, Johannes van Someren e.a.,
1685) .
Tony Willis, de conservator van de Oak
Spring Garden Library (Rachel Mellon,
Upperville, Virginia), heeft hun exemplaar
van de Metamorphosis uit de band gehaald
en stelde vast dat de tekstvellen niet
gevouwen waren. Dat maakt het redelijk
zeker dat de tekst in plano is gedrukt (een
pagina op de rectozijde en een op de
versozijde van het vel).
Gegevens over de kostprijs van de boeken
zijn te vinden in een brief aan Christian
Schlegel, te Arnstadt van 2 oktober 1711
(Fondation Custodia, collection Frits
Lugt, Parijs, inv. nr. 7578) en in het reisverslag van Zacharias en Johann von
Uffenbach die Merian in Amsterdam
bezochten op 23 februari 1711, zie:
Zacharias Conrad von Uffenbach,

tegendrukken zie: Ad Stijnman, Engraving
and etching, p. 321.
Paul Dijstelberge, De beer is los! Ursicula:
een database van typografisch materiaal uit
het eerste kwart van de zeventiende eeuw als

22

RindertJagersma en Trude Dijkstra,
'Uncovering Spinoza's Printers by Means
of Bibliographical Research', Quaerendo,
43 (2014). p. 278-310.
Helaas kon ik de database van Paul
Dijstelberge niet gebruiken omdat die tot
1650 gaat.
Zoals beschreven in Eckhardt Hollmann
(ed.), The St. Petersburg Watercolours:
Maria Sibylla Merian, Munich 2003, p. 16.
Merians bijdrage aan D'Amboinsche rariteitkamer is betwist door onder anderen
Florence Pieters en Diny Winthagen in:
'Maria Sibylla Merian, naturalist and artist
(1647-1717): a commemoration on the
occasion of the 350'' anniversary of her
birth'. In: Archives of Natural History (1999)
26 (1), eindnoot 6. Zie ook: Florence Pieters en Robert Moolenbeek, 'Rare schelpen en schaaldieren - Raadsels rond de
illustraties bij D'Amboinsche Rariteitkamer van Georgius Everhardus Rumphius',
in:Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2004 (12), p. 130.
Zoals onder andere beschreven in de brief
aan Christian Schlegel (zie noot 11).
Georg Everhard Rumphius, D'Amboinsche
rariteitkamer, behelzende eene beschryvinge
van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen ... [etc.] (Amsterdam, François
Halma, 1705).
Hans Mulder, 'Merian puzzles' (zie noot 3).
Interessant zou zijn om uit te zoeken hoe
en wanneer die platen van Neurenberg,
via Frankfurt en misschien zelfs via
Wieuwerd in Amsterdam zijn gekomen.
Er ligt een erg fraai exemplaar van Merians
Rupsen in Natural is in Leiden, afkomstig uit
de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging, het zogenaamde
"Wor-exemplaar". Het heeft prachtig
ingekleurde tegendrukken in de delen
1 en 2. De afbeeldingen in deel 3 zijn niet
gedrukt, maar bestaan uit aquarellen.
Adriaan Wor was getrouwd met de
weduwe van Gerard onder de Linden,
Adriana van Daakenburgh.

Klaagschrift over de onchristelyke beschuldigingen tegen den onschuldigen Johannes
Ruyter... [etc.], (Amsterdam, Gerard
onder de Linden, 1712).

Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen,
Holland und Engel/and, (Frankfurt, 1753 [ dl.

12

1], (Ulm,1753 [dl. 2] en ( Ulm, Gaum, 1754
[dl. 3]); voor Merian zie dl. 3, p. 552-554.
Deze teksten zijn getranscribeerd en te
vinden op de webpagina van de Maria
Sibylla Merian Society.
Ad Stijnman, Engraving and etching,
p. 160-162; voor meer informatie over

Wie drukten de tekst van Amsterdamse publicaties van Merian?
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