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1   Aken, F. van.  Deugdelijke voorbeelden en zedelijke 

gesprekken voor de jeugd. Met plaaten. Eerste stukje. 

Amsterdam, de Erve W. Houtgraaf, z.j. (c.1810), (4), 84p., 

gegraveerde titel met randversiering, 12 pagina grote 

prachtige ingekleurde gravures, oorspronkelijk bedrukt 

karton met de titel binnen 

typografische ornamenten, dun 

karton, 13 x 11 cm. Staat; Mooi, 

karton lichte schaafvlekken.  

Bijzonder Houtgraaf boekje, de 

top van 19e eeuwse 

kinderboeken. Inhoud, enkele 

titels: Lust tot Leeren; Vlijt; 

Tevredenheid; Mededoogen; 

Oprechtheid; Spaarzaamheid. Na 

de plaatjes komen er drie stukjes 

met zedelijke gesprekken; Zomer-Wandeling van eenen vader met zijnen zoon. Eerste, Tweede en 

Derde gesprek. Huiskamp A74; Forum 755.  

In de KB alleen het Tweede stukje.     [14483]             € 680 

 

2   Aken, F. van.  Nederlandsche 

spreekwoorden, door 

voorbeelden opgehelderd, voor 

kinderen. Met plaaten. 

Amsterdam, d'Erve  

W. Houtgraaf, 1806, (4), 63p., 12 

handgekleurde gravures, bedrukt 

slap karton, titel binnen 

typografische ornamenten, 12,5 x 

10,5 cm. Staat: Goed, karton 

smoezelig/ vlekkig, vetvlek op 

voorplat, randen van de eerste 

twee bladen beschadigd. Leuke 

afbeeldingen van Nederlandsche 

spreekwoorden, mooi ingekleurd. Huiskamp A84 (eerste van 3 stukjes);  

Buijnsters, Lust en Leering p.55.     [14116]             € 280 

 

 

3   Aken, F. van.  Nieuwe verhalen voor de Jeugd; tot nut en 

vermaak. Amsterdam, H.M. Houtgraaf, 1819, Eerste druk, 96p., 

geïllustreerd met 12 handgekleurde gravures, oorspronkelijk bedruk 

karton met de titel binnen typografische ornamenten en reklame op 

de achterkant, 12,5 x 10,5 cm. Staat: Goed, karton schaafplekken/ 

smoezelig, onderkant rug klein gaatje, inhoud iets ezelsorig.  

 

Inhoud; samenspraak van een vader met zijn kinderen. Het eerste 

verhaal; 'Over de levensgeschiedenis van Wiebe Wild 

(Robinsonade); Opregte vriendschap; Het onzekere van de 

zoogenaamde voorteekenen, en het zoogenaamde voorgevoel; Over 

de stad Konstantinopel; Dankbaar aandenken aan genooten 

weldaden; Over het spel (geld winnen met kaartspel); Al te bezorgt 

te zijn, geeft niet altijd voordeel; Over de stad Parijs; De straatroover tot een eerlijk beroep 

gebracht; Onverwachte en zeer zeldzame ontmoeting. Huiskamp A88; KLKL 429; Saakes 7. (zie 

ook , no.4 de latere uitgave H. van Blokhuizen, zelfde boekje alleen met een andere titelpagina de 

plaatjes zijn het zelfde alleen iets anders ingekleurd). Niet in de KB.     [14472]      € 240 



4   (Aken, F. van).  Nieuwe verhalen voor 

de Jeugd, ter Bevordering van Deugd en 

Kennis. Met 12 Plaatjes. Amsterdam, H. 

van Blokhuizen, z.j. (c.1830), 96p., 

gegraveerde titel en 12 handgekleurde 

gravures, oorspronkelijk bedrukt omslag, 

titel binnen typografische ornamenten,  

12 x 10 cm. Staat: Goed, randen omslag 

en rug licht beschadigd, klein stukje uit 

voorkant rechts boven, versterkt met tape, 

vlek in pagina 80/81.  

Inhoud is gelijk aan de bovenstaande Houtgraaf editie. No.3. Zie Huiskamp N129 (nieuwe 

uitgave? 1835). [14271]             € 195 

 

5   Alida.  Bruintje de Beer. Amsterdam, Vlieger, z.j. (c.1890), (12)p., 

geïllustreerd met 5 paginagrote kleurenlitho's (een over twee pagina's), 

oorspronkelijk gedecoreerd omslagtitel in kleur, uitgeverslijst op 

achterkant, 28 x 22,7 cm. Staat: Slecht. Omslag erg beschadigd, stukjes 

uit de randen en rug, enkele scheurtjes in de marges, gerepareerd met 

tape. Mooie platen. Wonderlijke remake van de uitgave van Goeverneur 

(1875) met als hoofdplaat de kermisvreugd over twee pagina's. In deze 

editie van Alida is de hoofdprent spiegelbeeldig afgedrukt en opnieuw 

getekend, deze nieuwe plaat is een stuk spannender dan de oude 

Goeverneur editie; zie Lust & Leering p.203; Zie KLKL 582  ills.  

plaat XIV.     [8681]      € 70 

 

6   Alphen, H. van.  Prentenboek naar aanleiding van de gedichten van  

Hs. v. Alphen. Doesborgh, A.H. van der Hoeve Jr., z.j. (c.1880), 32p. met 

8 kleurenlitho platen, Emrik & Binger, karton met gedecoreerde 

titelomslag met portret van Van Alphen, linnen rug, 23 x 15 cm. Staat; 

Matig, papier op karton licht beschadigd en weersvlekkig enkele 

vochtranden, achterkant platen bruine vlekken.  

Curieuze Van Alphen uitgave, inhoud: Een wafelpartijtje; De 

pruimenboom;  

Kleine Marie; Het geduld; Het vogelnestje; De perzik; Het kleine zusje; 

IJdel Truitje.     [14506]             € 80 

 
 

 

7   Andriessen, P.J.  De kijkkast: Op het land. Amsterdam,  

G.W. Tielkemeijer, z.j. (c.1860), 8 handgekleurde litho's met twee 

tekstregels onder de afbeelding, gedecoreerd omslagtitel met 

kinderen bij een kijkkast, 20 x 13,5 cm. Staat; Goed, omslag 

smoezelig/vlekkig, ondermarge vooromslag krap, klein gaatje in de 

binnenmarge door hele werk, klein wapen-stickertje opgeplakt op de 

achterkant 2de plaat.  

 

Leuke platen: twee meisjes in de bloementuin; melken van de koe; 

zaaiende landman; Frits met Kees op een paard; hooien; met een 

schuit groenten naar de stad brengen; eendjes voeren; vischen. 

Uitgegeven in zes delen elk met zes handgekleurde litho's van 

P.W.M. Trap getiteld: Voertuigen; Op het land; Voor meisjes; 

Vaartuigen; Soldaten; De nieuwe Kijkkast. Nova Zembla.  

Lust & Leering p.450.     [12956]             € 135 

  



Zeldzame handgekleurde uitgave 
 

8   [Arends, Roelof]  Kermis-tafreeltjes, in geëtste Kunstplaatjes, op boert- en ernstigen 

dichttrant beschreven. Tot nut en vermaak voor kinderen van allerlei ouderdom.  

Dordrecht, A. Blussé & Zoon, z.j. (c.1794), 

(eerste druk bij deze uitgever), 24p., titel 

vignet, 8 fraaie handgekleurde kopergravures 

door K.F. Bendorp, typografische kop en 

sluit vignetten,  

gemarmerd karton uit de tijd, 15 x 9,7cm. 

Staat: Goed, klein scheurtje in ondermarge 

titelpagina/ smoezelig, p.23 kleine vlek in 

marge verder Mooi. 

 

Inhoud: Lierman; Draaister; Konstenaar; 

Liedjeszangster; Hondendans; Koekkraam; 

Gochelaar en Tooverlantaarn.  

BNK 1452, (in de KB incompleet exemplaar, 20p.); Arrenberg p.302, 3de dr. 1810; Huiskamp 

K21; Forum VII, 3711, 3de druk.     [8831]             € 680 

 

9   Arm maar eerlijk, rijk en edelmoedig. Tooneelstukje voor de Lieve 

Jeugd. Met plaatjes. Delft, A. van Alphen, z.j. (c.1839), 32p., 4 

handgekleurde houtsnede platen W. Bal, bedrukt dun karton met de titel 

binnen typografische ornamenten, 13cm. Staat: Goed, enkele kleine 

naamstempeltjes op de titel pagina. De personen in dit toneelstuk zijn een 

arme vrouw en haar zoon Pieter van bijna negen jaar, en een rijke vrouw en 

haar zoon Alexis. Pieters vader is ernstig ziek en Alexis legt een gulden neer 

omdat hij zijn vriend niet met een gift wil vernederen,  

Deze is zo eerlijk en godvruchtig, dat hij het geld teruggeeft. Huiskamp A335     [14117]     € 90 

 

10   Berg, Oom S.J.T. van den.  Dat het u behage. Versjes met plaatjes. 

Amsterdam, D. Allart, z.j. (c.1860), (16)p., geïllustreerd met 7 handgekleurde 

plaatjes, vignet op titelpagina, bedrukt omslag met vignet en tekst binnen 

typografische ornamenten, 16cm. Staat: Goed, omslag vlekkig, licht 

beschadigd aan de randen. Curieus prentenboekje met raadsel plaatjes; Het 

stadhuis, 'Wat zegt van het rijk gebouw, Dat op dit prentje staat? Zou 't een 

stadhuis of zoo iets zijn, [...] 't Lijkt wel de Delftenaar Of weet ge 't beter, zegt 

het mij?' en 'Het Hofje, Dit lijkt het Hofje wel van Staats Dat men te Haarlem 

vindt, [...]' en 'De Oude Brug, Ik liet dit prentje aan iemand zien, [...] En ziet 

hij giste wel zoo wat, Maar zeker wist hij 't niet, Hij achtte 't reeds voor 

Spanjes tijd, Op Haarlems grondgebied [...]'. De andere prentjes zijn: Het Heiligdom, Vrolijke 

Jongens, Weldadigheid, De Rijweg. D. Allart was werkzaam 1853-1885. Op de achterkant van het 

omslag staat een lijst met 26 Nieuwe Serie Prentenboekjes, dit is deel 21. Niet in de KB, (wel in de 

Universiteit en Hogeschool van Amsterdam).     [13748]       € 145 

 

11   Bergman, A.  Alan Bergman's Honden- en Apenspel. Haarlem, J.J. 

van Brederode, (1881), 10 tekstpagina's, 6 paginagrote  chromolitho 

platen, L van Leer & Co Haarlem, omslagtitel in kleur, 27 x 23 cm. Staat; 

Redelijk; rug en randen omslag licht beschadigd, vouw rechts boven 

omslag, platen hier en daar met vage papierresten, tekst met wat 

overdruk van de vette chromolitho-ruk (enkele letters beschadigd), 

binnenscharnier met papierstrook.  

 

Bijzonder beestenspel van honden en apen in een circus 

Lust & Leering p.273; Hartman 1149.     [9321]             € 65 



12   Berken, Tine van.  Kleine Tante Letje. Amsterdam, H.J.W. Becht, (1898), 

(12)p. inclusief gedecoreerd slap kartonen omslagtitel, geïllustreerd met 

kleurenlitho's en versjes. Lith. L. van Leer, Folio, 37 x 24,5 cm. Staat: Goed. 

Voorplat licht beschadigd/ smoezelig, rug gespleten, enkele scheurtjes 

verstevigd met tape.  

Leuke Nederlandse bewerking van "Mother Hubbard",  

zie Lust & Leering p.96.     [5432]             € 95 

 

13   [beroepen]  Veertien verschillende mannelijke bedrijven, met 

toepasselijke versjes ter bevordering van leerlust. No.3. Zonder plaats, 

uitgever, jaar, (c.1870), (16)p., geïllustreerde titel in kleur en 14 sjabloon ingekleurde illustraties 

binnen geïllustreerd kader met tekst onder en boven de afbeelding, oorspronkelijk gedecoreerd 

omslag met op de achterzijde "Tiendeelig 

stelsel", 15,5 x 10 cm. Staat: Mooi. Fraai 

beroepenboekje. Niet in de gebruikelijke 

bibliografieën en de KB. De volgende beroepen 

zijn afgebeeld: Geldmunter; Diamantsnijder; 

Tapijtwerker; Klavier- en Orgelmaker; 

Verlakker; Bontwerker; Pruikenmaker; 

Olieslager; Behanger; Naaldenmaker; 

Steenbakker; Visverkooper; Wagenmaker en 

Kruidenzoeker. Een aantal van de afbeeldingen 

is gekopiëerd naar Jan Luiken.  [6146]    € 235 

 

14   [beroepen]  Welk beroep kiest gij, Lieve Kinderen? Met gekleurde 

Plaatjes. Amsterdam, P.M. van der Made, z.j. (c.1860), 8 bladen met 13 

handgekleurde houdsneden, oorspronkelijk bedrukt 

omslag, titel binnen typografische ornamenten, 

16,5 x 10,5 cm. Staat: Goed, omslag en randen 

smoezelig, rug en randen licht beschadigd, laatste 

pagina vouw/ scheur tegengeplakt met tape.  

Op het omslag en op de titelpagina No.8 

Centsprent achtige illustraties met de volgende 

beroepen: Kunstschilder; Smit;Scheepstimmerman; 

Behanger; Bouwmeester; Graveerder; 

Beeldhouwer; Hoedenmaker en de Vleeschhouwer, 

alles met 1 regel boven en 12 tekstregels onder de afbeelding. Niet in de 

gebruikelijke bibliografiën en de KB.     [14478]             € 95 

 

15   Boekeren, R. Koopmans van.  De wonderbare historie van den da  eren ka itein  an 

 anon   eboren te   sterda   nee   an   en  an  et het 

houten hoo d     anuel na erteld   ersierd  et  ekleurde 

 laten naar  usta e  or . Leiden, D. Noothoven van Goor, 

(1869), 39p., 12 gedeltelijk handgekleurde litho platen, gedecoreerd 

karton met linnen rug, 25cm Staat: Redelijk/ Goed, rug en de randen 

van de platten beschadigd, vage vochtrand op voorplat en 

onderrand pagina vijf, opnieuw in de band gezet met nieuwe 

schutbladen, binding hier en daar versterkt met tape. Dit boek valt, 

even als Baron van Munchhausen, onder de categorie sterke 

verhalen. Het zal duidelijk zijn dat dit verhaal een doorlopende 

satire behelst op de Napoleontische krijgsheroïek en voor iets 

oudere kinderen de dwaasheid moet aantonen van het oorlogsvoeren 

ten koste van alles. Vertaald uit het Frans. De platen laten veelal 

meerdere scenes per plaat zien met een tekstregel bij de 

afbeeldingen. Lust & Leering p.295-296.     [13640]         € 115 



16   Het boerenleven. Nieuwe Nederlandsche Kinderboeken.  

Haarlem, I. De Haan, z.j. (c.1880), 8 eenzijdig bedrukte pagina's met  

14 illustraties in kleurenlithografie (12 kleine en 2 paginagrote), 

oorspronkelijk gedecoreerd omslagtitel, 16 x 10,5 cm.  

Staat: Mooi; vooromslag licht verkleurd.  

 

Leuk prentenboekje over het boerenbedrijf met de volgende onderwerpen: 

Karnen; Kaasbereiding; Melken; Melkroomen; Eggen; Zaaijen; 

Boterbereiding; Ploegen; De Stal; Schaapscheren; Maaijen; Hooijen; 

Kaasmarkt en Veemarkt.  

Lith. Emrik & Binger.     [7923]             € 60 

 
 

17   Bouwmeester, J.G.  Jocko, teekeningen van J. Scheidel. 

Zutphen, Thieme & Cie, (1888), 16 bladen, (32)p., volledig 

geïllustreed in kleurenlithografie, schutbladen met lijnen, 

oorspronkelijk gedecoreerd karton, linnen rug, 24,5 x 19 cm.  

Staat: Goed, platten geschaafd, binding zwak.  

Indische verhalen: 'Mijnheer Wilms, een rijke Hollander, woonde 

ongeveer twee jaren op zijne suikerplantages in Indië. [...] Jocko 

was zijn afgerichte aap.'     [6582]             € 55 

 

18   M.G. De Cambon Gebn van der Werken.   

De Kleine Klarissa. 's Hage, I.F. Jacobs de Age, 

1790, 2 delen, met 2 verschillende gegraveerde 

titelpagina's en 4 gegraveerde platen; (4), 293p; 

329p., half leer met marokijn titellabel en vergulde 

lijnen, 8vo. Staat; Goed, deel 2 oude wormgaatjes in de binnen marge en in het 

onderste deel van de rug. Zeldzame briefroman voor kinderen, Buijnsters, BNK 

1530 (met zijn ex-libris). Met een 'Toewying' en 'Voorreeden' gravures getekend 

door J.J. de Cambon en gegraveerd door H. Roosing.  KLKL  238. Bewerking  

voor kinderen van een Engelse roman door S. Richardson.     [14481]        € 390 

 

19   Cruikshank, George.   

De Flesch. in acht steendruk-

platen. Gevolgd naar de 

Engelsche gravuren van George Cruikshank.  

Met bijschriften van T.C.R. Huydecoper.  

’s-Gravenhage, J.L. van der Vliet, 1848, 5de 

oplage, (12)p., 8 paginagrote litho platen met 

getinte achtergrond, blind karton uit de tijd met 

linnen rug, 27 x 22 cm. Staat; Goed, platen 

vochtranden en roestvlekkig op de achterkant en in 

de marges.  

Naar het Engels, The Bottle (1847). Lust & Leering p.408-409.     [9322]             € 40 

 

20   De klyne deugdzame Dochters een prenten boekje met versjes ter 

bevordering van deugd en goede zeden. No. 3 zonder pl. uitg., jaar, 

(voor 1845), titelpagine en 12 eenzijdig bedrukte pagina's met 

handgekleurde litho platen, een regel boven en 4 tekstregels onder de 

afbeelding, gedecoreerd gelithografeerd karton, 12 x 11,3 cm.  

Staat; Mooi, opdracht op achterkant voorplat: 'Ten geschenke […] aan 

A.J.A. van Schaiëk, 26 Juny 1845.'  

Zeldzaam prentenboekje. Fraaie plaatjes, inhoud: ‘t na schoolgaan;  

‘t kind met de pop; Bikkelspel; Schommelen;  



(20) Bokkewagen; Kermiswandelen; Gezelschap;  

Koken leeren; Schoonmaken; Musiceren; Breijen;  

Ter kerk gaan.  

Huiskamp K145. Niet in de KB.     [14490]             € 360 

 

21   Dora en de Wolf. Amsterdam, J. Vlieger, (c.1890), 

(12)p. inclusief dun kartonnen titelomslag, zwart-wit 

tekstillustraties en 4 paginagrote illustraties en omslag in 

kleurenlithografie, 28 x 21cm. Staat: Redelijk; rug verstevigd 

met tape, hoekje uit bovenkant eertse pagina (gerepareerd), 

vochtranden. Leuke Roodkapje variant, naam op de                                [Kermiswandeling] 

platen S. Hardy.     [6722]             € 45 

 

 

22   Dykstra, Waling, (1821-1914).   

De blîde berntsjes. In boekje mei moaije 

printsjes en rîmkes der by fen Waling 

Dykstra. Freantsjer, (Franeker), T. Telenga, 

(1862), 38p. geïllustreerd met 9 opgeplakte 

handgekleurde litho's, 7 vignetjes in de tekst, 

oorspronkeijk bedrukt omslag, 14,3 x 13,5 cm. 

Staat: Mooi, lichte vouw en bibliotheek stempel 

op titelpagina, hoek pagina 3 verkleurd.  

Charmante plaatjes.     [8330]            € 135 

 

 

Eerste geïllustreerde uitgave 

23   [Ehlers, J.H.]  Aangename en Leerzame Vertellingen en benevens 

eenige Fabelen, Geschikt naar de vatbaarheid der aankomende 

jeugd, en om dezelve een vervrolijkend uitspanningsuurtjen te 

verschaffen. Gevolgd naar 't Hoogduitsch van J.H. Ehlers. 

Amsteldam, C. Timmer, 1807, 2de druk, (4), 62,(1 inhoud)p., houtsnede 

titelvignet, 6 halvepagina handgekleurde gravures. Oorspronkelijk 

bedrukt omslag, (boekenlijst op achteromslag), 16 x 9,5 cm.  

Staat: Mooi, pagina 46-47 verkeerd gebonden, rug omslag licht 

beschadigd.  

Met oa enkele waarschuwingsverhalen: De snoeper; Slechte gewoonte. 

Maar ook; De blaffende kat; De luie kater. Deze 2de druk is de eerste 

geïllustreerde uitgave. Huiskamp E36. Niet in de KB     [6067]     € 240 

 

 

24   Fokke Simonsz., A.   

Natuurlijke zedeprenten, ten gebruike der jeugd; met versjes en 

verklaringen opgehelderd. Amsterdam, J. van der Hey, 1810, VIII, 

88p., gegraveerde titelpagina met vignet,  

22 gegraveerde illustraties naar Jan Luiken, leer uit de tijd met (vaag) 

titelschildje, vergulde randen, a.e.g., 16 x 10 cm.  

Staat: Goed. Voorscharnier beschadigd, binnenscharnier vastgezet met 

tape, wormgaatjes in blanco ondermarge pag. 25-47.  

 

Mooie afdruk van de platen. "Wij noemen dit Werkje Natuurlijke 

zedeprenten (...), om dat de afbeeldingen, meest allen uit de Natuur 

ontleend zijn; in navolging van zeker Latijnsch Dichtwerk, betiteld: 

Etica Naturalis",  (pagina V). Huiskamp F27.  

Een exemplaar in de NCC.     [6658]             € 135 

  



25   Geschiedenis van de drie beeren. Met 6 gekleurde Plaatjes. 

Amsterdam, P.M. van der  Made, z.j. (c.1880), 16p., 6 paginagrote 

gegraveerde handgekleurde platen, oorspronkelijk bedrukt omslag, titel 

binnen typografische ornamenten, vignet op achteromslag, 18 x 13 cm.  

Staat: Goed. Rug gespleten, vooromslag kleine beschadeging aan onderrand 

en hoekjes. Op het vooromslag is de tekst 'Met 6 gekleurde platen' afgeplakt 

met het zelfde papier als het omslag.     [5976]             € 55 

 

26   Goede en kwade Zoonen een leerzam prenten boekje voor jongens 

ter bevordering van deugd en goede zeden. No. 1. Zonder pl., uitg. en jaar, (c.1840), titelpagina 

en 12 eenzijdig bedrukte en geïllustreerde pagina's met handgekleurde litho platen, met vijf 

tekstregels onder de afbeelding, gedecoreerd karton, 12,2 x 11,5 cm. Staat; Mooi, rug licht 

beschadigd. Waarschuwingsverhalen met 6 goeie en 6 slechte jongens.  

Zeldzaam prentenboekje. Huiskamp G198. Niet in de KB.     [14491]             € 450 

  

 
 

 

27   Goeverneur, J.J.A.   

Goeverneur's kindergeschenk, prentjes, versjes en vertelseltjes. 

Deventer, A. Ter Gunne, (1869), (12)p. en 4 paginagrote kleurenlitho 

platen, Emrik & Binger, oorspronkelijk gedecoreerd omslag met 

composiete illustratie, 18 x 15 cm. Staat; Goed, rug beschadigd, 

omslag gebruikssporen, binding versterkt met tape. Met ingeplakte 

prijs: Departementale Bewaarscholen (Alida-Bewaarschool.), 

Schiedam, 1870.  

Inhoud: De bokkewagen; De vlijtige meisjes;  

Het jonge katje; De schaapjes;     

[14504]             € 60 

     

 

 

28   Goeverneur, J.J.A.  De historie van de kaboutermannetjes.  

Een sprookje. Deventer, H.J. Ter Gunne, (1873), (12)p., geïllustreerd 

met 6 kleurenlitho's, Emrik & Binger, Haarlem, gedecoreerd omslag, 

genaaid, 18,5 x 13 cm. Staat: Goed, randen omslag licht beschadigd.  

 

Leuke litho platen, rijmvertelling met zes gekleurde litho's over 

behulpzame kabouters die 's nachts, als iedereen slaapt, karweitjes 

opknappen.     [14137]             € 60 

  



29   Goeverneur, J.J.A.  Zestig tafereeltjes verteld aan het jonge 

volkje. Leiden, A.W. Sijthhoff, z.j. (c.1880), (31)p. met 12 composiete 

kleuren litho platen, gedecoreerd omslag in kleur, 18,5cm  

Staat: Goed, omslag iets verkleurd vage vlekken.  

 

XII Jaargetijdenverhalen. Gedichtenbundel over de seizoenen met 

composiete prenten waarop de verschillende activiteiten die bij de 

seizoenen horen afgebeeld zijn, met onderandere een Winter tafereel 

en een Sinterklaas en Kerst afbeelding. Sinterklaas staat ook op het 

vooromslag afgebeeld.     [13631]             € 80 

 

 

 

 

30   Hazeu, Johannes, C.Zoon,   

Kinder-pligt en Zinnebeelden. 

Amsterdam, Willem van Vliet, 1789 

(=1799), 2 delen in een band, 2de druk, 

178, (2 lijst der onderwerpen, 8 uitgevers 

lijst)p., gegraveerde titelpagina met 

portretvignet en 15 gegraveerde platen 

door B. de Bakker, vele kop- en 

sluitvignettes, contemp. gemarmerd 

papier over karton,  

17 x 11,7 cm.  

Staat: Goed. Rug gespleten, bovenkant 

beschadigd, achterplat marmerpapier 

gedeeltelijk weggescheurd.  

 

Naast Hieronymus van Alphen behoort de Kinder-pligt tot een van de 

populairste vroege kinderboeken. Titelpagagina van de 1ste druk 1789, 

de korte titel vermeldt 2de druk.  

Zie BNK 1458; KLKL 366; Forum Children's world of Learning VII, 3825 en 3826, maar 3 edities 

uitgegeven, 1789, 1799 en 1809. Alle edities van deze uitgave zijn Zeldzaam.   [6293]      € 245 

 

31   IDEM; 3de en 2de druk: Kinder-pligt en Zinnebeelden. Amsterdam, Willem van Vliet, 

1789 (=1799), 2 delen in een band, 178, (2 lijst der onderwerpen, 8 uitgevers lijst)p., gegraveerde 

titelpagina met portretvignet en 12 (van 15) gegraveerde platen door B. de Bakker, vele kop- en 

sluitvignettes, oorspronkelijk karton met het wapen van Amsterdam op voor- en achterplat,  

16 x 10,5 cm. Staat: Goed. Onder- en bovenkant rug en scharnieren licht beschadigd, platten 

geschaafd, wapen van Amsterdam vaag. Drie platen ontbreken: Avond-Lied; Avond-eeten en 

Nacht-groet. Titelpagagina van de 1ste druk 1789, de korte titel vermeldt 3de druk.  

Forum Children's world of Learning VII, 3826 (dit exemplaar).    [14505]             € 195 

 

32   Het jonge volkje. Haarlem, C. Zwaardemaker, 

z.j. (c.1870), 12 tekstpagina's en 6 paginagrote handgekleurde 

litho's Emrik & Binger, Haarlem, gedecoreerd bedrukt 

omslagtitel, 13,5 x 16,5 cm.  

Staat: Goed, omslag verkleurd/ smoezelig vage vocht rand, 

resten van een transfer plaatje op voorkant, randen en rug 

licht beschadigd, laatste 2 platen bruine rand in de 

ondermarge buiten de plaat. Inhoud: Het vogelnestje; Lucie en 

Colette; De Barouchet; De Polka; De schoolmatres; De kleine 

Kampioen.      [13935]           € 90 

  



33   Het leven van eene Tooverkoningin.  

Haarlem, I. de Haan, z.j. (c.1880), 12 tekstpagina's met 

zwart-wit illustraties en 10 kleurenlitho platen waarvan 

twee over beide pagina's, Litho Emrik & Binger, 

oorspronkelijk gedecoreerd omslagtitel,  

genaaid, 19 x 16,7 cm.  

Staat: Mooi, rug en rand omslag licht geschaafd/ 

beschadigd, vlek in de ondermarge eerste drie pagina's.  

 

Bijzonder sprookjes-prentenboek met fraaie litho's. 

Zeldzaam.     [14136]             € 240 

 

34   Holting, Gustaaf.   

De stad, in twaalf afbeeldingen, 

Met toepasselijke versjes. Naar 

het Hoogduitsch van Gustaaf Holting. Middelburg, Gebroeders 

Abrahams, (1849), 12 eenzijdig bedrukte 

pagina's met handgekleurde litho's met een 

tekstregel boven het plaatje en vier regels 

er onder, oorspronkelijk bedrukt omslag 

met de titel binnen typografische 

ornamenten, 16 x 10,5 cm. Staat; Mooi, 

onderkant rug gespleten, naam en stikker 

op de achterkant vooromslag.  

Zeldzaam prentenboekje met mooie 

expressieve plaatjes, voornamelijk 

beroepen. Inhoud: Beerenleider; 

Melkmeisje; Scharenslijper; Groente-

verkoopster; Bloemenmeisje; Brievenbesteller; De wagen; Muzijkanten; Nachtwacht; Houtzager; 

Gipsenbeeldjes (verkoper).  

Gebr. Abrahams, werkzaam van 1814-1887.     [14502]             € 380 

 

35   Jongens en Meisjes spelen. Met 8 gekleurde plaatjes. Leiden, D. Noothoven van Goor.  

z.j. (c.1880), (14)p., 8 kleurenlitho's met tekst, gedecoreerd omslagtitel, 17 x 11 cm., ingenaaid. 

Staat: Goed, omslag lichte gebruikssporen. Leuke composiete illustraties, inhoud: steltloopen; 

slee trekken; knikkeren; touwtje springen; poppen spelen; hoepelen / boogschieten; glijden op het 

ijs; bloempjes zoeken.     [11336]             € 25 

 

36   Jongens en Meisjesspelen. In speeluren voor jongens en meisjes No.6. 

zonder pl. Uitg. jaar, (c.1880), 6 eenzijdig bedrukte pagina's, kleurenlitho 

illustratie, met daar onder 6 tekstregels, Litho. Caspari Gron., gedecoreerd 

omslagtitel, 15,5cm. Staat: Goed, hoekje uit vooromslag links onder 

(gerepareerd), kindertekeningen op blanko achterkanten. Leuke kinderspelen. 

Inhoud: Scheepje vare; Touwtje springen; Hoepelen (ook op het vooromslag); 

Kegelen; Wippen; Schommelen.     [13635]             € 35 

 

37   Keller, G.  Aan het strand. 

Arnhem / Rotterdam, J. van Egmond Jr. / Jacs. 

G. Robbers, z.j. (c.1880), 12 tekstpagina's en  

6 eenzijdig bedrukte kleurenlitho platen met 11 afbeelingen, gedrukt 

door Kronheim, London, gedecoreerd omslagtitel met uitgevers 

reklame op de achterkant, 27 cm.  

Staat: Goed, rug lijmresten, hier en daar roestvlekkig.  

Gerard Keller's prentenboeken voor zijne kinderen.  

Niet in de KB.     [13859]             € 95 



38   Keller, G.  De wandelende pop. Arnhem /Rotterdam, Van Egmond; Jacs. G. Robbers,  

z.j. (c.1880), (12)p., geïllustreerd met 6 kleuren litho platen (1, 2 en 4 afbeeldingen per plaat) 

eenzijdig bedrukt met 19 afbeeldingen, gedrukt door Kronheim London, bedrukt gedecoreerd 

omslagtitel, 27 cm. Staat: Goed, rug en enkele platen verstevigd met tape, lijmresten langs de rug, 

binnenkant voor- en achteromslag lichte vochtranden.  

Gerard Keller's prentenboeken voor zijne kinderen. Mooi prentenboek gekleurde illustraties met 

zwarte achtergrond, over een meisje en haar pop, die met haar vader naar Indië reist en weer 

terug. Lust & Leering p.138.     [13858]             € 135 

 

          
 

39   Keller, Gerard.  Jan Goudvink. Gerard Keller's 

Prentenboeken voor zijne Kinderen.  

Arnhem / Rotterdam, J. van Egmond/ Jac. G. Robbers, 

(1866), 12 tekstpagina's, 14 afbeeldingen op 8 kleurenlitho 

platen, oorspronkelijk gedecoreerd omslagtitel, slap karton 

met advertentie op achteromslag, 27 x 23,5 cm. Staat: Goed. 

Rug verstevigd met tape, onderrand omslag licht 

beschadigd.  

Fraaie litho's met zwarte achtergrond gedrukt bij Kronheim 

in London. Lust & Leering p.358, bewerking van 'The 

diverting history of John Gilpin' van William Cowper.     

[6236]        € 85 

 

40   Kijkjes in de wereld. Voor het 

kleine volkje. Met gekleurde 

plaatjes. Leyden, D. Noothoven van Goor, z.j. (c.1860), (32)p.,  

6  kleurenlitho's met twee of drie illustraties, gedecoreerde omslagtitel, 

genaaid, 17,5 cm.  

Staat: Redelijk, rug gespleten/ beschadigd, stukje uit de onderkant van het 

achteromslag. 

Inhoud: De Jager van onzen tijd; Snippen en patrijzen; Ik zou wel altijd 

koek lusten; De Kwartel of Wachtel; De boodschap naar Tante; Esau de 

jager; Het hert en de ree; De lintenstrik; De vos; Ridders en Knapen;  

De rekeningen; Het Italiaansche landmeisje; Paardentuigen; Het klimop; 

De jockey; De Arabier en zijn kameel, etc.   

Niet in de KB (ex in de kb heeft andere inhoud).     [14138]             € 55 

 

41   Kinder vreugde. Plaisirs des enfants. No.702. Zonder plaats, uitg., (c.1880), 8 eenzijdig 

bedrukte platen sjabloon ingekleurd met twee tekstregels onder de afbeelding, oorspronkelijk 

gedecoreerd omslagtitel, 16,5 x 10,3 cm. Staat: Goed; onderrand vooromslag beschadigd. 

Centsprent achtig prentenboekje.     [11428]             € 40 



42   Kindervreugd; of verzameling van kunstjes en trekken 

van vernuft. Zwolle, M. Brinkman de Vri, 1833, 2de druk,  

(4), 129, (4)p., handgekleurde gegraveerde titelpagina, 4 

handgekleurde gravures met 8 afbeeldingen, oorspronkelijk 

bedrukt karton, titel binnen typografische ornamenten, 12,5 cm. 

Staat: Goed, karton lichte gebruikssporen, naam vorige 

eigenaar in oud handschrift op eerste titel.  

Inhoud: op de 4 bladen met platen staan steeds twee 

handgekleurde afbeeldingen. Bevat verhalen en platen over een 

kleine waarzegger en een weldenkende grijsaard; over een 

'leerziek meisjen' dat haar vader niet heeft geraadpleegd over 

haar lectuur; over een 'natuurlijke zoon' die door een voorname 

dame te vondeling is gelegd; over een trots meisje dat de steun 

van haar oude moeder wordt en over 'het zotte der driftigheid'. 

Verder veel reken-vraagstukken (De lezers hebben ook de 

'grondbeginselen van de nooit volprezene rekenkunst' nodig voor dit boek), raadsels en 

samenspraken. Zie Huiskamp K57 en K58 (tweede druk J.C. Van Kesteren, 1822).  

Eerste druk 1812 in de KB.     [14468]             € 195 

 

43   De Kleine Kindervriend. Een prenteboek voor de leerzuchtige 

jeugd, in 8 afbeeldingen met toepasselijke versjes en voorwoordje. 

No. 2.   Zonder plaats, uitg., jaar, (c.1850), (20)p., 4 tekstpagina's 

inclusief titel en 8 gekleurde eenzijdig bedrukte plaatjes, met 4 

tekstregels onder elk plaatje, gedecoreerd omslag met herhaalde titel,  

16 x 10 cm. Staat: Mooi; omslag iets smoezelig.  

Uit de inhoud: "Juich! thans is 't feest  van Sint Niklaas! Hij komt de 

lieve jeugd bezoeken. En brengt voor 't ouderlievend kind Een sabel, 

boek, of lekkre koeken", met een afbeelding van een familie onder de 

Kerstboom (?). Alfabet en cijfers op achteromslag.   [11404]   € 55 

 

44   Knoop, J.H. (Johann 

Hermann, 1700-1778)  

Vermakelyk wapen-

kundig, geographisch, 

en Historisch spel, 

betreffende de 

voornaamste 

heerschende staten in 

Europa. En dienende 

om de jonge lieden, 

inzonderheid die van 

een meer als gemeene 

geboorte of educatie 

zyn, de wapen-kunde, 

geographie en historie 

gelyk als speelender 

wyze te leeren  

Amsterdam,  

D. Klipping, 1768, 

(XXIV), 203, (5 register)p., titelvignet en gegraveerde wapen plaat handgekleurd, houtsnede 

vignetten van de kaartspelen, harten, klaver, schoppen en ruiten in de tekst, gespikkeld dun karton, 

titel in pen op de rug, 8vo. Staat  Goed. Onder en bovenkant rug iets gespleten, eerste 24 pagina's 

rechts boven lichte vochtrand.  

De inhoud is gelijk aan de eerste uitgave van 1759, Leeuwarden, Abraham Ferwerda. BNK 1291 

ills. p.163; Cat. van Rijn 1202. Forum 5408.         [7762]      € 395 



45   Landelijke Tafereelen. Mentz (Mainz), J. Scholz,  

z.j. (c.1865), 12 eenzijdig bedrukte handgekleurde litho 

platen met tekst in twee kolommen, 2 of 3 tekst regels 

onder de afbeeldingen, , oorspronkelijk gedecoreerd 

omslagtitel op karton in kleur, afbeelding van een 

spinnende vrouw met twee kinderen, oblong,  

14,5 x 17,2 cm. Staat: Goed. Onderkant rug beschadigd, 

vochtranden langs de platen. Zie voor Joseph Scholz: 

Landwehr in Boekenpost 36 en Lust & Leering p. 375 en 

389. Er zijn zes delen verschenen, dit is waarschijnlijk 

deel drie of vijf.     [5907]             € 130 

 

46   Leent, F.H. van.  Onze Hartediefjes. 's-Gravenhage, M. M. 

Couvée, (1883), (12) eenzijdig bedrukte pagina's (laatste pagina op de 

binnenkant van het achteromslag), gedecoreerd omslag (voorkant papier 

op linnen), 27 x 21 cm. Staat: Matig, rug beschadigd/ gerepareerd met 

tape, hoeken licht beschadigd. Lith. L. van Leer & Co. Haarlem, tekst 

met kleurenlitho illustraties.     [10078]             € 55 

 

47   Leent,  F.H. van.  De groote poppen vergadering te 

Utrecht. Met bijschriften van F.H. van Leent.  

Utrecht, J.G. Broese, (1889), (42)p., met 10 composiet 

kleurenlitho platen, Emrik & Binger Haarlem, 

gedecoreerd karton, (titel herhaald in kleur) met linnen 

rug, 25,5 cm. Staat; Goed, hoeken geschaafd, losse 

voorschutblad ontbreekt, langerand van plaat 10 

beschadigd, opnieuw in de band gezet. Een heel speciaal 

poppenboek is De groote poppenvergadering te Utrecht 

omdat het gebaseerd is op een ware gebeurtenis. Aan de 

achterkant van de titelpagina: 'Opgedragen aan het 

Dames Comité der Poppententoonstelling en Fancy-fair 

te Utrecht op 9, 10 en 11 April 1889 gehouden ten 

Voordeele van het Kinderziekenhuis aldaar door den 

utgever.' Lust & Leering p.139, 141, 143, afbeelding, 

188, 288.     [14509]             € 95 

 

       

 

48   Leent, F.H. van.   

Haantje de voorste; bij de inhuldigings 

feesten. Met oorspronkelijke platen van 

 v. Geldorp.  

Amsterdam, Gebr. Koster, (1898), (32)p., 

tekstillustraties en 14 paginagrote chromolitho 

platen waarvan 2 over twee pagina's, 

oorspronkelijk gedecoreerd omslagtitel in 

kleur, folio, 35,5 x 25cm.  

Staat: Goed: binnenscharnier versterkt met 

tape, twee pagina's rechts onder licht 

beschadigd.  

 

Indrukwekkend prentenboek.  

Lust & Leering. p.288-289, afb. p.312, 'met schitterende, originele illustraties'.  

Steendr. Seenefelder v/h Amand, Amst.     [7868]             € 145 

  



49   Leent, Frits van.  Jan Klaassen en zijn Griet: een leerzame geschiedenis. 

Met fraaie Platen. Haarlem, I. de Haan, (1883), 8 eenzijdig bedrukte 

gelithografeerde pagina's, illustraties in zwart-wit en rood op een getinte 

achtergrond met tekst onder de afbeeldingen, gedecoreerd omslagtitel, 28 cm. 

Staat: Redelijk/ Goed;  bladen vastgezet met japans papier, omslag lichte 

gebruikssporen, hoek rechts boven beschadigd. 'Nederlandsche Prentenboeken 

voor de jeugd'. Leuke Jan Klaassen. Litho's van Emrik & Binger.  

Lust en Leering p.269, 288.     [10638]      € 95 

 

50   Leerzame Kermis wandelingen voor Knapen en Meisjes. Met plaatjes. 

Deventer, A.J. van den Sigtenhorst, (1837), 2de druk, (4), (72)p., 6 handgekleurde gravures, 

oorspronkelijk bedrukt en geïllustreerd dun karton met de titel en illustratie binnen typografische 

ornamenten, 13 x 10,5 cm. Staat: Mooi, rug licht beschadigd. Op het voorplat staat: Tweede 

verbeeterde druk. De platen en inhoud zijn identiek aan de eerste uitgave van Franeker: bij  

G. Ijpma, (c.1835). Zie Huiskamp, L67 (editie Ypma) en L68 2e druk.     [14318]             € 385 
        

 

 

 

'Een absolute topper onder de vroeg negentiende-eeuwse kinderboeken 

met ingekleurde houtsneden' no.51, 52, 53 en 54 
 

51   Leerzame prenteboekje voor kinderen. Achtste vervolg of het negende stukje. 

Amsterdam, d'Erve H. Rynders, in de Tweede Tuindwarsstraat, z.j. (c.1830), 16p., met 8 fraaie 

handgekleurde houtsneden binnen zwarte lijnen door Coldewyn, gemarmerd papieren omslag,  

15 x 10 cm. Staat: Goed, titelpagina licht gevlekt. Mooie ingekleurde houtsneden met leuke 

onderwerpen: Katootje en de arme vrouw; Gerrit en Maria, op haar verjaarfeest; Pieter en 

Annette, de goedhartige kinderen; De ontevredene moeder; Jacoba en Frits; De eerbiedige Anna; 

De huistimmerman; Nikolaas en zijne moeder. Lust & Leering, p.50, 427-19 (10 deeltjes); 

Huiskamp L74; KLKL 457B I-V (5 deeltjes c.1810). Een exemplaar in  

PBF: Provnsjale en Buma Bibliotheek fan Fryslân, Leeuwarden.     [14494]             € 340 

 

             



52   Leerzame prenteboekje voor kinderen. 

Vervolg of het Tweede stukje. Amsterdam, 

d'Erve H. Rynders, in de Tweede 

Tuindwarsstraat, z.j. (c.1830), 16p., met  

8 fraaie handgekleurde houtsneden binnen 

zwarte lijnen, sitsen papieren omslag,  

15 x 10 cm. Staat: Mooi.  

Mooie ingekleurde houtsneden met leuke 

onderwerpen:'T ingespanne bokje;  

Het verjaaringsmaaltje; De goede moeder;  

'T kind aan de leyband; De schoolmatres;  

De naaister; De wafelvrouw; De honden en 

apen. Lust en Leering, p.50, , 427-19 (10 deeltjes); Huiskamp L69; Veen 

II, 363; KLKL 457B I-V (5 deeltjes c.1810). Een exemplaar in PBF: Provnsjale en Buma 

Bibliotheek fan Fryslân, Leeuwarden.     [14493]             € 385 

 

53   Leerzame prenteboekje voor kinderen. 

Vijfde vervolg of het zesde stukje. 

Amsterdam, d'Erve H. Rynders, in de 

Tweede Tuindwarsstraat, z.j. (c.1810), 16p., 

met 8 handgekleurde houtsneden, blind 

omslag, 15 x 10 cm. Staat: Redelijk, naam in 

oud handschrift op titelpagina/ smoezelig, 

randen beschadigd, inhoud smoezelig / 

vlekkig. Leuke platen met vrouwelijke 

bezigheden: breien; strijken; De guitar;  

waschvrouw, borduren; de piano; de les; 

spinnen. Geen vindplaats voor dit deeltje, 

totaal waren er 10 deeltjes. Lust en Leering, 

p.50, 427-19. Zie Huiskamp L69-74 (c.1830); Veen II, 363; KLKL 457.     [13611]             € 125 

 

54   Leerzame prenteboekje voor kinderen. 

Negende vervolg of het tiende stukje. 

Amsterdam, Erve H. Rijnders, z.j. (c.1810), 

16p., met 8 handgekleurde houtdnede platen, 

blind omslag uit de tijd. Staat; Goed, laatste 

plaat kleine scheur, achterkant versterkt met 

papierstrook. Inhoud; De vader verklaart de 

morgen; Het kleine schooltje; Het grooten 

huisonderwijs; De persik van Willem; De 

gehoorzame Annette; De sneeuwpop; De arme 

vrouw; Kootje en Betje. 

Zie Huiskamp L69 ev. andere stukjes.  

Dit stukje niet in de KB.     [14484]    € 240 

 

 

55   Leerzame vertellingen en deugdlievende voorbeelden voor kinderen; 

benevens eenige merwaardigheden uit het Rijk der Dieren.  

Leyden, P.H. Trap, 1820, 4de druk, 88p., 6 handgekleurde gravures waarvan  

3 met twee afbeeldingen, oorspronkelijk bedrukt dun karton, 17,5 x 10,5 cm. 

Staat; Goed, rug en randen karton beschadigd, hier en daar smoezelig, bedrukt 

karton vaag.  

Huiskamp L86; Waller 173; cf. Forum Children's world of Learning II, 1100, 

ed. 1827.     [7377]      € 95 

  



56   Marianne.  Op Reis.  

Amsterdam, H.J.W. Becht z.j. (c.1900), (10)p., geillustreerd in 

kleurenlithografie met tekst bij de afbeeldingen, omslagtitel in kleur, 

dun karton geniet, 30 x 24 cm.  

Staat: Goed, nietjes geroest, vervangen door naaigaren, rug 

verstevigd met tape. 

 

Leuke afbeeldingen met als thema het transport: trein, luchtschip, 

auto, boot, fiets, tram, kameel, duikboot.  

Een exemplaar in de KB op linnen.     [13423]             € 70 

 

 

 

57   Masman, Gerardus.  Zestal kinderpreeken. Over Marcus X: 13-16, 

Lucas II: 51, 52, Mattheus XXVIII: 19, 2 Timotheus III: 15, Titus II: 

11,12 en 1 Joannes II: 28. Utrecht, G.T. v. Paddenburg en Zoon, 1801,  

4, IV, 266, (1 bericht voor den binder)p., 6 gravures van W. van Senus, 

bedrukt karton met de titel binnen typografische ornamenten, 12mo 12 cm. 

Staat: Mooi. Op het voorste schutblad handgeschreven: Prijs van 

Naarstigheid, aan J.D.P. Mom.., Culenborg 26 Aug. 1802. Huiskamp M44. 

Een exemplaar in de stadsbibliotheek Haarlem en Universiteitsbibliotheek 

Amsterdam.     [14108]             € 195 

 

58   Meerten geb. Schilperoort, A.B. van.   

Willem, Karel en Betje; een verhaal, waaruit de kinderen een 

nuttig gebruik van het geld kunnen leeren. Met 16 plaatjes. 

Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1825, 1ste druk, VI, 16,(1)p.,  

16 gegraveerde platen, oorspronkelijk bedrukt omslag, 

13 x 10,5 cm. Staat: Goed; rug ontbreekt versterkt met papier, 

laatste pagina gedeeltelijk vast aan achteromslag.  

Bijzonder onderwerp, hoe kinderen omgaan met geld. Willem 

helpt een zwarte jongen aan kleren en zorgt ervoor dat hij 

onderwijs krijgt, tevens helpt hij Karel om zijn schuld aan den 

jood Grijpvogel te voldoen. Huiskamp M120.   [13249]    € 130 

 

59   Meerten, A.B. van en Robidé van der Aa, C.P.E.   

Iets voor onze kleine vrienden. Met 12 Plaatjes.  

Gouda, G.B. van Goor, (1845), (4), 99, (1)p., 12 handgekleurde 

gegraveerde platen, bedrukt en gedecoreerd karton, 13 x 11 cm.  

Staat: Goed, rug ontbreekt.  

Inhoud, oa. enkele waarschuwings verhalen; Het onvoorzigtige knaapje; 

Van kwaad tot erger, verder uiteraard zeer moraliserend.  

Niet in Huisskamp.     [14287]      € 95 

 

 

 

60   Meerten, wed. A.B. van.   

Uitspannings-uren voor ligchaam en geest; der 

Nederlandsche Jeugd aangeboden. Met plaatjes. 

Schoonhoven, S.E. van Nooten, (1838), XVI, 140,(4 inhoud)p., 

gegraveerde titelpagagina met illustratie, uitslaande kaart, en  

3 handgekleurde gegraveerde platen, een plaat met figuren, 

oorspronkelijk bedrukt karton, 13 x 11,2 cm. Staat: Goed. Rug 

beschadigd op scharnieren, platten vlekkig, titelpagina 

vochtvlekkig, scheur in kaart (verstevigd met tape).  

De 'Uitspanningen' zijn verdeeld in acht afdelingen:  



(60)  Wetenschappelijke spelen en spelen die beweging vorderen; kamerspelen en die tot oefening 

van het geheugen dienen; rekenkundige spelletjes en vermakelijkheden uit de natuurkunde; 

raadsels en straffen bij pandspelen. Sommige zijn in het Frans of in het Engels. Een uitslaande 

kaart met aardrijkskundig spel van Europa, drie illustraties door D. Sluyter naar A. Lem en twee 

litho's met rebussen van H. Horner te Gorinchem onderbreken de opgesomde bezigheden.   

Lust en Leering, p.334, ills. 335; Huiskamp M114.     [7210]             € 185 

 

 

61   Meisjes leven. Zonder plaats, uitgever, jaar, (c.1870), 8 eenzijdig 

bedrukte pagina's met sjabloon ingekleurde afbeeldingen  met vier 

tekstregels onder de afbeelding, oorspronkelijk geïllustreerd omslagtitel,  

16 x 10 cm. Staat: Goed; omslag licht gevouwen. Wonderlijke mengeling 

van onderwerpen waarbij het 'Meisjes leven' maar vier van de acht plaatjes 

betreft: Aaltje die naar de stad gaat voor inkopen; twee jongens die niet 

naar school toe gaan; Karel treurt bij het graf; meisje met oude vrouw, 

aalmoes; twee jonge juffers; twee jongens gaan op reis; Grietje moet door 

de rivier; twee jongens die vogels vangen.     [12959]             € 40 

 

 

Moeder de Gans 

 

62   [Moeder de Gans: Ducray-Duménil, F.G.]  

Winteravond vertellingen van Grootmoeder de Gans.  

Met platen. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1825, 3de druk, 

II,139,(1)p., gegraveerde titelpagina met vignet, 6 gegraveerde platen, 

oorspronkelijk bedrukt karton, titel binnen typografische ornamenten, 

15 x 9,5 cm.  

Staat: Goed, rug beschadigd, platten geschaafd, exlibris op 

binnenkant voorplat. Huiskamp D102; Van Rijn 1024; Forum 3262; 

Lust en Leering p.99.     [13756]       € 140 

 

63   Moeder de Gans op de fiets.  

's-Gravenhage, Haagsche Boekhandel en Uitg. Mij, z.j. (c.1895), 

(12)p., tekstillustraties, 4 pagina's en omslagtitel in 

chromolithografie, glanzend slap karton, 22 x 18 cm.  

Staat: Mooi. Binnenscharnieren verstevigd met tape.  

Alles met de 'Fiets', leuk thema en illustraties, de zwart-wit 

illustraties zijn gesigneerd E.M. Taylor.  

Niet in de gebruikelijke bibliografieën.  

Incompleet exemplaar in de KB.     [6532]             € 85 
 

64   [Idem: Macé, Jean.]  De nieuwe Moeder de Gans: Sprookjes 

uit de nieuwe doos, bewerkt, P.J. Andriessen.  

Amsterdam, D.B. Centen, (1874), 2de druk, 173,(2)p.,  

4 kleurenlitho's, verguld en blindgestempeld linnen, 17 cm. Staat: Redelijk, boven- en onderkant 

rug licht beschadigd, platen vochtranden.      [10089]             € 45 

 

65   [Idem: Perrault, Charles]  Asschepoester; eene vertelling van 

Moeder de Gans. Met gekleurde platen. Leyden, P.J. Trap, z.j.  

2e druk, (c.1850), 32p., 6 handgekleurde gravures met een tekstregel 

onder de afbeelding, bedrukt omslag, titel binnen typografische 

ornamenten, met uitgeverslijst op het achteromslag,  

10 x 8 cm. genaaid. Staat: Goed, vlek linksonder op het vooromslag, 

rug ontbreekt. Zie Buijnsters Lust en Leering, p.112 eerste uitgave  

en Huiskamp P26.     [14487]             € 85 

  



66   [Moeder de Gans: Perrault, Charles]   

De Nieuwe Moeder de Gans. Een verzameling van zedelijke en 

onderhoudende vertelsels voor de jeugd. Zwolle, W.E.J. Tjeenk 

Willink, (1841), 122, (2 inhoud/uitgeverslijst)p., gelithografeerde 

handgekleurde titelpagina, frontispice en 4 handgekleurde litho's, 

half-linnen uit de tijd, 17 cm. Staat: Goed.  

Curieuze Moeder de Gans. Huiskamp N120; Waller 1216;  

KLKL 472.     [9363]             € 155 

 

67   [Idem: Perrault, Charles].  Moeder de Gans, Vertellingen uit 

de Oude Toover-Wereld, met 9 fraaije Plaatjes. Amsterdam, G. 

van der Linden, z.j. (c.1850), 104p., houtsnede titelvignet, 

frontispice en 8 paginagrote houtsneden met vier tekstregels onder 

de afbeelding en 5 sluitvignettes in de tekst, blind omslag, 17 x 10 

cm. Staat: Goed: omslag verstevigd met tape.  

Met de klassieke Perrault verhalen: Rood Kapje; Vertellingen van 

de Toovergodin; Blaauwbaard; Schoone slaapster; Gelaarsde kat; 

Asschepoestertje; Riket met de Kuif en (klein) Duimpje. Waller 1336; Coll. Caljé-van Gulik 596, 

Forum Children's world of Learning VI, 3322.     [6420]             € 125 

 

             
 

68   [Idem: Perrault, Ch.]  De gelukgodin; eene vertelling van Moeder de Gans. Met gekleurde 

Platen. Leyden, P.J. Trap, z.j. (c.1843), 32p., geïllustreerd met 6 handgekleurde gravures, bedrukt 

omslag, titel binnen typografische ornamenten, uitgeverslijst op achteromslag, 10 x 8 cm.  

Staat; Goed, rug en twee hoekjes van het vooromslag licht beshadigd.  

Huiskamp P29. Niet in de KB.     [14488]             € 95 

 

69  [Idem]  De Nieuwe Moeder de Gans; 

of aangename vertellingen voor 

kinderen, opgesteld uit mondelinge 

verhalen. Met platen. Dordrecht, J. de 

Vos en Cie, 1827, 7de druk, 2, 155,(1)p., 

houtsnede titelvignet, 4 gegraveerde 

platen, verguld/ blindgestempeld linnen 

uit de tijd, 16,5 x 10,5 cm.  

Staat: Goed. Pagina 135/6 hoek rechts 

boven afgescheurd over 1,5 x 6 cm, geen 

tekstverlies. Nogal afwijkende Moeder de 

gans sprookjes, inhoud: Het vogeltje met 

het gouden ei; Het witte Duifje;  

De getrouwe vos; De Konigin Wilowitte. Huiskamp N119; 

auteur: F.G. Ducray-Duménil? Veen 384.     [5417]      € 115 
  



70   Moens, P.  Kleine verhalen voor kinderen. Met plaatjes.  

Deventer, A.J. van den Sigtenhorst, 1835, 121p., titelgravure en  

7 handgekleurde gegraveerde platen door C.C. Fuchs, oorspronkelijk 

bedrukt karton met de titel en vignet binnen typografische ornamenten,  

13 x 11 cm. Staat: Goed, rug ontbreekt.  

Gedeeltelijk waarschuwings verhalen: Het onderscheid tusschen luije en 

vlijtige kinderen; De wreedaard; Het onderscheid tusschen onschuldige 

en schuldige kinderen; Het vogelnestje.  

Huiskamp M261                  [14127]             € 180 
 

71   Muller, C.  Muller's laatste vruchten voor de Nederlandsche Jeugd.  

Amsterdam, Willem van Vliet, 1816, 5de druk, VI, (2 Inhoud), 92,(4 uitgevers lijst)p., titelvignet 

en 8 gegraveerde platen van J. van Meurs en Th. Koning, oorspronkelijk bedrukt karton met 

uitgeverslijst op achterplat,16,5 x 10 cm. Staat; Mooi, karton lichte gebruikssporen. Met prijs 

voor: 'Geertruide Petronella van Rossem (...) voor hare tot heden verdiende en overgegevene 

kaartjes van gehoorzaamheid en naarstigheid',  Rotterdam, 1 Julij 1819.  

Zeer opvoedkundige inhoud met enkele waarschuwings verhalen, o.a. Het snapachtig Emmetje; 

'Gebreken en ondeugden van anderen moet men niet navolgen'. Maar ook; 'het staat fraai als 

kinderen aan tafel bescheiden zijn'. Voorwoord door J. Hazen Czn.  

Zie Huiskamp  M335-337, 3de 4de en 6de druk.     [10478]             € 95 

 

72   (Muller, C.).  Vertellingen en Oefeningen voor Nederlandsche 

Kinderen. Met zes gekleurde plaatjes.  

Leyden, P.H. Trap, 1827, 3de druk, 85, (3)p., gegraveerde geïllustreerde 

titelpagina (plaat V is het titelvignet), 6 fraaie handgekleurde gravures 

van H.P. Oosterhuis en D. Sluyter, bedrukt geel karton, titel binnen 

typografische ornamenten, 17 x 10,5 cm. Staat: Mooi.  

Gedeeltelijk waarschuwings verhalen in de vorm van samenspraken, 

enkele titels zijn: De nadeelige gewoonte; De dankbare kinderen; De 

ondankbare zoon; De ongelukkige zoon; De moedwillige en wreede 

Lodewijk; Het verklikken; ongehoorzaamheid straft zich zelven;  

Het snapachtige en het zwijgend meisje; De heerschzuchtige kinderen;  

De valsche beschuldiger.  

Huiskamp M348; Forum 1099.     [14482]             € 130 
 

 

 

73   Müller, J.F.L.  De kluchtige poes en het hondje. Een tegenhanger van de kluchtige aap  

en het poesje. Amsterdam, Johannes Guijkens, (1838), 1ste druk, titelpagina verso blanco,  

16 tekstpagina's en 16 eenzijdig bedrukte handgekleurde platen, oorspronkelijk gedecoreerd slap 

karton met afbeelding van een aangeklede kat met schilderspalet en een boek op een standaard, 

binnen typografische ornamenten, uitgeverslijst op achterkant, oblong, 11,5 x 15 cm.  

Staat: Goed. Rug gebroken, licht beschadigd, omslag wat smoezelig, achterkant plaat 12 en 13 

vlekkig, binding zwak. Mooi zeldzaam prentenboekje. Lust & Leering p.89-90; KLKL 409; Forum 

Children's world of Learning VII, 3746.     [9167]             € 240 

 

      



Nederlands Indië 

74   [Ned-Indië: Breuk, H.R. de]  Java. Schetsen en Tafereelen voor de Nederlandsche Jeugd. 

Met gekleurde plaatjes. Leyden, A.W. Sijthoff, 1859, (VI),126p., 17 handgekleurde gravures, 

gommées, blind gestempeld linnen met vergulde titel op de rug, 20,5 x 14 cm. Staat: Goed; rug verkleurd, 

boven- en onderkant kleine beschadiging, binnenscharnier los.  

Fraaie platen met beroepen, overheidspersonen en klederdrachten; o.a. Regent op Java; Javaansche 

Matroos; Bataviasche bruid; De Javaan. D. Buur 0029, "Een bewerking van Java; Prentenboek voor de 

Nederlandsch-Indische Jeugd" door Een Oost-Indisch Oudgast, (zie no. 0026).     [8892]        € 350 

 

 
 

75   [Idem] Goeverneur, J.J.A.  Nederlandsch Indië of De 

bewoners dezer streken, geschetst in tafereelen uit hun 

dagelijksch leven, zeden en gebruiken.  

Met 12 gekleurde platen.  
Leiden, D. Noothoven van Goor, (1870), 12 gedeeltelijk hand 

ingekleurde litho's met getinte achtergrond, half linnen met 

opgeplakte geïllustreerde plaat: "Bibliotheek voor de jeugd", 

vergulde titel op de rug, 20,5 x 16 cm. Staat: Goed. Curieuze band, 

niet origineel? Wel uit de tijd. Fraaie gekleurde litho's met 

meerdere illustraties per plaat. Inhoud: Schetsen uit Java; Onder de 

zeeroovers op de Soloo-eilanden; Leila; Eene geschiedenis van het 

eiland Timor; Tussen de tanden van een Kaaiman; Fragment eener 

reize langs de Kapoea's en Brief van een soldaat op Java. D. Buur 

0051; niet in Bastin / Brommer. Exemplaar in de KB heeft als 

verdere titel: ‘voor het prentenmagazijn van G. van Sandwijk/ 

                                                               verzameld door J.J.A. Goeverneur.’     [12173]      € 235 

 

76   [Idem]  Java. Prentenboek voor de Nederlandsch-Indische Jeugd, 

door een Oost-Indisch Oudgast. Tweede bundel.  

Batavia, v. Haren Noman & Kolff, Leiden, A.W. 

Sijthoff, 1859, Eerste druk, (VI),142p.,  

29 handgekleurde gravures, gommées, blind 

gestempeld en verguld linnen met vignett op 

voorplat, 20,5 x 13,5 cm.  

Staat: Goed. Rug en randen linnen verkleurd, 

boven- en onderkant rug beschadigd, naam vorige 

eigenaar op schutblad. 

Uiterst zeldzaam kinderboek over Nederlands-Indië 

met prachtige platen van allerlei beroepen en volkstypen uit die tijd.  

Zie D. Buur 0030, 1ste druk met ongekleurde platen en een herdruk met 

gekleurde platen maar onder een andere titel? Zie Forum: Children's World of Learning, 2816: 

Java. Nieuwe Tafereelen, 1861.         [8891]                       € 445   

 

  



77   [Ned-Indië]  Oostveen, W.F.  Wat Herman en Louis van onze Oost vertelden. 

 Met 6 gekleurde platen. Leiden, A.W. Sijthhoff, (1880), 3 delen samen in een nieuwe band;  

36 tekstpagina's en 18 paginagrote kleurenlitho platen met de geïllustreerde titelpagina voorin, gebonden in 

een nieuwe linnen band met een kopie van de titelpagina op het voorplat, 27,5 x 22 cm. Staat; Goed, hier 

en daar wat vlekkig, klein stukje uit lange marge van een tekstpagina (zonder tekstverlies).  

Zeldzaam alle drie delen samen. Inhoud: 1. Het leven van de Javaan; 2. Kinderspelen; 3. Korte schetjes 

over Europese en Javaanse kinderen. D. Buur 0079/80. Niet in de KB.     [14227]                 € 350 

 

        
 

Eerste geïllustreerde uitgave 
78   [Idem] Soest, Johannes van.  Oost-Indische bloempjes. 

Gedichtjes voor de Nederlandsch-Indische jeugd.  

Batavia, Lange & Co., (1857)  3de druk, (4),106,(2 inhoud)p., 

6 kleurenlitho's naar tekeningen van Auguste van Pers en 

gelithografeerde titelpagina met portretvignet op glanzend 

papier, sneden en voorplat verguld met titel en illustratie, 

18 x 13,5 cm..  

Staat: Goed; oorspronkelijk voor- achterplat en rug vakkundig 

opgeplakt op oud linnen. Nieuwe schutbladen. 

Johannes van Soest (1807-1850) werd met zijn gedichtjes 'de 

Indische Van Alphen' genoemd. Zeldzaam Nederlands-Indisch 

kinderboek. Eerste geïllustreerde uitgave. De eerste en tweede 

uitgave verschenen in 1846 en 1854 allebei niet geïllustreerd. 

Zie D. Buur 0018.   [8991]                       € 345     

 
 

79   Nieuwe gedichtjes voor de welopgevoede jeugd / door den 

Nederlandschen kindervriend. Met 25 gekleurde plaatjes. 

Amsterdam, Gebroeders Van Arum, (1829), 1ste druk, 95p.,  

25 handgekleurde gravures, opnieuw ingebonden, oorspronkelijk 

bedrukt omslag (= titel) op karton geplakt, nieuwe schutbladen en 

linnen rug, 12,6cm. Staat: Redelijk/ Goed; binnenkant boven marge 

pagina 17/18  en lange marge p.31/32 stukje afgescheurd zonder 

tekstverlies, idem ondermarge pag. 95. Marges en platen smoezelig/ 

vlekkig. Een niet bij dit werkje behorend gelithografeerd plaatje 

opgeplakt op het nieuwe voorschutblad.  

Uit de inhoud: pagina 68: Joden. Weet gij dien Jood niet kwijt te 

raken? Zeg maar eens, om hem boos te maken, "Ei, Smousje! kom 

op Zaterdag". Een oproep om Joden niet te discrimineren. Huiskamp N99.       [6083]      € 115 

  



80   Nuttig en leerzaam Prentgeschenk, ter verkrijging 

van juiste denkbeelden over velerlei zaken. Voor de 

Nederlandsche Jeugd en Scholen. Met 62 plaatjes. B 

Amsterdam, G. Portielje 1832, 2de druk, (35)p., met 32 

handgekleurde houtsneden op 16 pagina's, bedrukt karton, 

klein 8vo. Staat: Redelijk / Goed; rug overgeplakt met oud 

papier, enkele pagina's vastgezet met papierstrook, hier en 

daar wat smoezelig.  

Fraai prentenboekje, goed ingekleurd. Zie Huiskamp  

N 230. Verscheen in 4 deeltjes; A, B, C en D,  

dit is deeltje B.     [12168]             € 165 

 

81   Nuttige vertellingen en welgemeende 

raadgevingen: een prentenboekje voor weldenkende 

kinderen. Met 6. plaatjes. Arnhem, J. Bouwman, z.j. 

(c.1850), 51,(1)p., geïllustreerd met 6 paginagrote 

handgekleurde litho's, donkerblauw glanzend karton met 

vage titel in goudkleur, 17,5 cm. Staat: Goed, kaft lichte 

gebruikssporen. Verhalen / waarschuwingsverhalen en 

spelen met fraaie platen. Inhoud: Een middag buiten; 

Blinde mannetje; De vlinder; Het kersen plukken; Het 

gevaarlijke speelgoed; De wapenoefeningen.  

Cat. Van Veen 2 no. 84.     [14123]             € 140 

 

82   [Omklapplaten: - Robinsonade]  Toover-Prentenboek. [Met twee verhalen: Lotgevallen 

van Robinson Crusoë: De gelaarsde Kat] [Haarlem], [I. de Haan], (1872), 6 tekstpagina's en 

twee chromolithografische platen in vieren gevouwen, Amand Lith. Amsterdam, oorspronkelijke 

gedecoreerde omslagtitel, 27 x 22,5 cm. Staat; Mooi, boven- en onderkant rug lichte 

gebruissporen, platen op de vouw hier en daar iets beschadigd. Bij het uitvouwen van de plaat-

delen ontstaat iedere keer een andere voorstelling. Lust en Leering, p.405 en 418.  

Zeldzaam bewegend prentenboek. Niet de KB.     [14508]       € 700 

 

                        
 

83   Oom Jacob.  Al weer iets anders voor de lieve jeugd door oom 

Jacob. Amsterda, P.M. van der  Made, z.j. (c.1850), (16)p inclusief 

omslagtitel met housnedevignette van een molen en 12 grote 

handgekleurde houtsnede afbeeldingen met daaronder een verhaaltje, 

laatste twee  pagina's 'Toegift' met 6 kleine afbeeldingen met een letter en 

een woord: Fret; Schaapjes; Lijster; Smid; Kwartel en Theebus,  

16,5 x 10,5 cm. Staat; Goed, zonder omslag (als uitgegeven?), binding 

los. Bijzondere plaatjes: Zie de haan past op zijn kuikens; de paauw;  



(83) straatveger; Flip had een hobbelpaard gekregen; een jongen op een paard; spelende 

kinderen; Jan zit stil zijn les te leeren; twee jongens en een hoed; Vader schrijft een brief; moeder 

en kind; moeder en kind en hond en kat; Koosje ontmoet een man op de weg.  

Niet in de KB.     [14492]             € 135 

 

84   (Overbeek, H.J.).  Het vermakelijke Wassenbeeldenspel. In kluchtige metamorphoses van 

menschen en dieren. Dagelijks te zien voor Prettige Meisjes en Jolige Jongens. Haarlem, I. de 

Haan, (1877), 12 tekstpagina's (inclusief titelpagina) en 6 kleurenlitho platen Lith. Emrik & 

Binger, horizontaal door drieën gesneden waardoor vele combinaties van afbeeldingen gemaakt 

kunnen worden, oorspronkelijk gedecoreerd karton in kleur, 20 x 17 cm.  

Staat: Mooi, rug beschadigd, vier van de bovenste stroken met vage vlek.  

Bijzondere veranderings-platen met afbeeldingen van twee personen en drie dieren: kop - romp en 

benen. Lust & Leering p.400 en 402; Forum: Children's world of learning, 3800.   [8970]   € 500 

 

   

85   Parson, P.   

De bewoners van ons vaderland: 24 platen met kinderrijmen. 

Amsterdam, J. Vlieger, z.j. (c.1880), (24)p., 24 zwarte illustraties met 

getinte achtergrond, tekst onder de afbeelding, oorspronkelijk bedrukt 

omslagtitel, 23,5 cm. Staat: Goed; omslag licht verkleurd, iets beschadigd 

aan de randen. De eerste uitgave van dit boekje verschijnt bij Noothoven 

van Goor in Leiden, 1873.  

Typische Hollandse taferelen: stuurman aan het rad van de oude boot; 

marktkraam met zure bommen; twee vrouwen vullen een ton met kolen; 

flanerende weesjes; boerendochter met vrijer; vissersvrouw met kind; 

vertellende zeelui; vrouw bezorgt een pakje bij Jan de Kruyer; roddel-kransje; spelende kinderen; 

baggerman; dokters bezoek etc. Coll. Caljé-Van Gulik 454.   [10687]    € 24 

 

86   Parson, P.  De Tooverlantaren met 16 gekleurde platen en 

bijschriften. Leiden, D. Noothoven van Goor, z.j. (c.1870), geïllustreerde 

titelpagina (herhaalt op vooromslag), in kleur en 16 eenzijdig bedrukte 

pagina's met een gedeeltelijk handgekleurde litho boven de tekst in de stijl 

van Oscar Pletch, gedecoreerd omslag, genaaid, 21,5 x 15 cm.  

Staat: Matig, opnieuw in het omslag gezet, rug beschadigd/ versterkt met 

tape met op de achterkant een papierstrook, enkele kleine scheurtjes 

gerepareerd met tape.  

Leuke illustraties, titel met een scéne van kinderen die naar een 

toverlantaarnvoorstelling kijken. Niet in de KB.     [14251]         € 65 

 

87   (Parson, P.?)  Historie van Karró, een' regt ondeugenden hond. Gouda, G.B. Van Goor, 

(1859), 18 eenzijdig bedrukte pagina's handgekleurde litho's met tekst onder de afbeeldingen, 

gedecoreerd omslagtitel en achterkant in zwart-wit, 14 x 13,5 cm. Staat: Goed, omslag smoezelig, 

opnieuw in het omslag vastgezet, achterkant kleine beschadiging in de onderrand.  



(87)  Curieus avontuur van de hond Karró met leuke illustraties. 

Karró gaat zich steeds ruwer en slechter gedragen met als 

slotzin; "Voor mij geen vreugde op aard; Maar 'k ben het ook niet 

waard." G.B. van Goor werkte van 1839-1871. Lust en Leering 

p.94, 97. Niet in de KB.    [14094]    € 230 

 

 

88   Paul, of de gevolgen van vlijt, in  

VII. Hoofdstukken, met acht gekleurde platen 

naar de vinding van Grenier. Amsterdam, Wed. H. Gartman en W. van Vliet, 1819, 

VIII, 68, (2)p.,  titelpagina met houtsnede vignette, 8 pagina grote hand gekleurde 

platen hier en daar verhoogd met goud, door J.W. Holtrop en A.L. Zeelander, verguld 

leer met marokkijns titelschildje, 18,5 x 12 cm. Staat: Goed, losse voorschutblad 

ontbreekt, hoeken leer geschaafd, vlek op titelpagina, scheur in ondermarge pagina 

47 (gerepareerd met tape). De eerste Nederlandse bewerking van Paul ou 

l'Application, Paris, 1819 (zie. Gumuchian 2018). Het bevat de geschiedenis van een 

arme maar ijverige jongen die leert om te schilderen en uiteindelijk de eerste prijs op 

de Academie in Parijs wint. De prachtige platen geven Pauls carrière weer.  

Inhoud; Paul te bed liggende; Paul op de trappen eener kerk te ruste zittende; Paul 

verwen vrijven en Paul zittende aan een schildersezel; Paul in staatsie-kleeding; Paul 

in grieksche kleeding; Paul in boeren-kleederen en Paul met eenen lauwerkrans in de 

hand. Forum 990; KLKL 384; Huiskamp P13.     [14477]             € 285 

 

       
 

89   Pierrot en Arlequin. Amsterdam, J. Vlieger, z.j. (c.1900),  

8 tekstpagina's en 4 kleurenlitho's, omslagtitel in kleur, Amand lith. 

Amsterdam, 22 x 18 cm. Staat: Redelijk; randen vooromslag beschadigd 

/ gerepareerd,  binding versterkt met tape. Een van de vele Pierrot 

varianten.     [12828]             € 65 

 

90   Poes in den val! Leerzame historie voor 

kinderen. Amsterdam, P.M. van de Made, (1858), 

11p. met 12 zwart-wit tekstillustraties, bedrukt 

omslagtitel met ills. op voor- en achterkant,   

20 x 16 cm. Staat: Mooi, rand omslag licht beschadigd,  

Lust & Leering p.94     [7839]             € 65 

 

 

91   De Pop van Bertha. Amsterdam, J. Vlieger, z.j. (c.1880), 

 8 tekstpagina's en 4 paginagrote kleurenlitho's, Amand Lith. Amst., 

gedecoreerd omslagtitel in kleur, uitgeverslijst op achteromslag, 22,5 x 18 cm. Staat: Redelijk. 

Rug verstevigd met tape, enkele scheurtjes, hoeken lichte vouwranden, hier en daar een vlek, 
 

 



(91)  achteromslag vochtschade, gaatjes van verwijderd garen.  

Lust & Leering p.142; Forum Children's world of  

Learning  X, 5527.     [8823]             € 80 
 

 

92   Een Poppe-Historie. Met 8 platen.  

Amsterdam, J. Vlieger, z.j. (c.1880), 15 tekstpagina's 

en 6 paginagrote chromolitho's, oorspronkelijk 

gelithografeerd karton, linnen rug, 27 x 19,5 cm. 

Goed, rug en hoekjes licht beschadigd. Mooie litho platen.  

Lust & Leering p.143     [6399]             € 115 

 

93   Prenteboek voor leergrage meisjes, in 

12 afbeeldingen met toepasselijke versjes. No.2.  

[Turnhout], Glenisson en van Genechten, z.j. (c.1845), 12 eenzijdig 

bedrukte handgekleurde litho's met een tekstregel boven en vier onder 

het plaatje, oorspronkelijk titelomslag, titel binnen typografische 

ornamenten, op dun karton met uitgeverslijst op achteromslag,  

19,5 x 12 cm.  

Staat; Goed, rug beschadigd, karton wat smoezelig.  

 

Zeldzaam, bijzonder prentenboekje. Inhoud: Het boerinnetje;  

De nieuwsgierigheid; Het schrijven; Het bezoek; De mildadigheid; 

Het schilderen; De muzijk; De jaloersheid; De wollenaaister;  

De vrienschap; Het waschmeisje; De opschik.  

Lust en Leering, p.386, 387, 'Het fraaist uitgevoerde Glénisson-Van 

Genechtenboek is ongetwijfeld dit prentenboekje. In dit boek zijn 

allereerst meisjes afgebeeld die een bepaald beroep beoefenen, of die 

zich met hun muziek- en schilderliefhebberij occuperen.' Niet in de KB.     [14503]       € 485 

 

94   [Print-Bybel]  De kleine Print-Bybel, waar in door 

verscheide afbeeldingen een menigte van Bybelsche spreuken 

verklaart worden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elke 

zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te 

noemen; ook spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in 

het geheugen te brengen. Uit het Hoogduitsche in de 

Hollandsche taal overgezet. Amsterdam, Dirk onder de Linden en 

Zoon, 1793, (2), titelplaat (met datum) 1792, verso blank, 

titelpagina met vignet man onder boom met boek en harp, verso 

blank, (6)p. Voorede aan den leezer, 1720; 150 eenzijdig bedrukte 

kopergravure platen,  Sleutel tot dezen Print-Bybel (24)p., 

gemarmerd karton uit de tijd, 17 x 11 cm. Staat: Goed, binding 

zwak, Sleutel pagina's bijna los, papier op de rug beschadigd  

Een naar Duits voorbeeld bewerkt rebusboekje waarvan de eerste 

Nederlandse uitgave in 1720 verschijnt met nog zeker negen 

drukken tot 1793. Mooie afdruk van de platen.  

BNK 960; KLKL 247-B; Caljé-van Gulik 355; Veen II. 263; Forum 1335.     [14061]       € 230 

 

95   Regeer, J.P.  Het zal U bevallen! Een prentenboek met versjes en vertellinkjes. Vrij uit 

het Hoogduitsch. Op onscheurbaar papier (of bladen). Mainz, J. Scholz, z.j. (c.1865), (23)p. 

(11 tekstpagina's en 12 paginagrote kleurenlitho's), op de titelpagina staat een grote gekleurde 

litho of houtgravure en de titel: 'Het zal u bevallen! Versjes en vertellinkjes' en de uitgever Mainz, 

J. Scholz. Tekst en platen op dun karton. Kartonnen platten met (latere) linnen rug, 30 x 23,5 cm. 

Staat: Redelijk / Goed; rug professioneel vernieuwd, hoeken en achterplat geschaafd / 

beschadigd, bovenmarge laatste plaat beschadigd.  



(95)  Fraai prentenboek met de volgende inhoud;  

1. Grootvader en kleine Jan/ Bloemen en Vruchten; 2. 

Kermis, (met kijkkast); 3. Zomervreugd; 4. Wanneer de 

Jongens naar de weide gaan; 5. De arme Herdersknaap;  

6. Een avond op het land; 7. Een Hazengeschiedenis;  

8. Herderslied; 9. In den Paardenstal; 10. Op het 

Boerenerf; 11. De Hond en de Kat; 12. een morgen op het 

land. Datering: niet in Brinkman; in Lust en Leering p. 

376 geschat op c. 1865, op de afbeelding met de 

paardenstal is een kalendertje zichtbaar met het jaartal 

1864 erop.  

                        t                     

Darstellungen aus dem Tierleben.     [10629]         € 115 

 

 

 

 

96   Reis en jacht avonturen. Zonder plaats, Uitg. 

jaar,  (c.1890), (12)p. inclusief omslagtitel, 8 

kleurenlitho's op 4 platen en zwart-wit illustraties, 

dun karton in kleur, oblong 4to, 24 x 34 cm.  

Staat: Mooi, roestige nietjes verwijderd door 

naaigaren. Inhoud bij de kleuren platen: Storm op 

zee; De drijfjacht in Engeland, De Tijgerjacht; De 

jacht op Olifanten, De Buffeljacht; In de Sahara, In 

Japan. Een exemplaar in de KB, collectie 

Landwehr-Vogels.     [13526]             € 130 

 

 

97   Rijden, varen en jagen. Nieuwe Nederlandsche 

Kinderboeken. Haarlem, I. de Haan, z.j. (c.1870), 8 eenzijdig 

bedrukte pagina's tekst met kleurenlitho illustraties, omslagtitel in 

kleur, met twee alfabetten op het achteromslag, Lith. Emrik & 

Binger, 17 x 11 cm. Staat; Goed, omslag licht beschadigd. 

Inhoud: De mooie oliphant; Ezeltje rijden; Aan de Herberg; 

't Paard uit de weide halen; Met hun beiden; Max de jager;  

Een Arend schieten; Met volle zeilen.  

Niet in de KB.     [14501]             € 50 

 

98   Robidé van de Aa, Mr. C.P.E.   

Rijmpjes voor zoete kinderen. Eerste Gedeelte.  

Amsterdam, Allart & Van der Made, z.j. (c.1850), 8 eenzijdig 

bedrukte pagina's met handgekleurde houtsneden met tekst onder 

de afbeelding, bedrukte omslagtitel met titel binnen typografische 

ornamenten, ingenaaid, 16 x 10 cm. Staat: Mooi.  

Inhoud; De Haan; De schaapjes; Karolientje en hare poes;  

 

Het kunstige hondje; De kat en 

de hond; De wandeling; Kleine 

Karolina; De geit.  

Deze uitgave niet in Huiskamp, 

zie R77, 78 met andere 

uitgever; Niet in de KB.   

 

[13591]         € 140 



99   Sandwijk, G. van.  Kinderspelen, 

verhalen, zedelessen, raadselen, enz. 

Met gekleurde Afbeeldingen. 

Purmerend, P. Bronstring, (1827), 

gegraveerde titelpagina met illustratie, 

frontispice en 8 gegraveerde 

afbeeldingen op 4 platen, alles hand 

gekleurd, oorspronkelijk bedrukt omslag 

met titel op voorkant en uitgeverslijst op 

de achterzijde binnen typografische 

ornamenten, kl.8vo.  

Staat: Goed, randen en onderkant rug 

licht beschadigd, enkele pagina's met  

vochtrand, lange marge krap.  

 

Inhoud: Het bal-spel / touwtje springen; De vlieger / kleine wildzang (Paul met sabel); excersitie / 

de kleine guiten; schommel / haasje of bokje over. Huiskamp S42.     [14475]             € 135 
 

100   Een schat van platen,. Zonder pl., uitg., z.j. (c.1900), (12)p., waarvan 

6 geïllustreerd met kleurenlitho's en 6 gedrukt in bruin, met tekst bij de 

illustraties, gelithografeerd omslag in kleur op dun karton, geniet, 29 cm. 

Staat; Mooi, hoekjes en randen omslag licht beschadigd, eerste pagina 

scheurtje in ondermarge (gerepareerd met tape). Leuk anoniem 

prentenboek, naam onder de platen, S. Kohrt.     [14507]             € 70 

 

101   Schenkman, J.  Asschepoester in het Circus Carré. Amsterdam,  

J. Vlieger, z.j. (c.1890), (8) tekstpagina's, omslagtitel en 5 kleurenlitho's,  

(3 platen met elk twee afbeeldingen en een over twee pagina's), Amand 

Lith: Amsterdam, 26 x 19 cm. Staat: Goed. Uitgeverslijst op achteromslag; 

zie Lust & Leering p.274-277.     [6454]             € 40 

 

102   Schenkman, J.  De Kermis Artisten of de Viervoetige 

Kunstenmakers voor het Kleine Publiek.  

Amsterdam, G. Theod. Bom, (1862), geïllustreede 

titelpagina en 19 eenzijdig bedrukte gelithografeerde 

handgekleurde pagina's, gedecoreerd karton in kleur, linnen 

rug, uitgeverslijst op achterplat, 26,5 x 21 cm.  

Staat: Goed. Onderrand voorplat vochtvlekken, binnenwerk 

roestvlekkig. Een van de fraaie Schenkman prentenboeken. 

In dit prentenboek worden in negetien uiteenlopende 

taferelen honden opgevoerd, met name poedels, doggen en 

mopshonden. Dikwijls zijn ze verkleed als militairen, die nu 

eens langs grachten en straaten krijgshaftig voortstappen, 

dan weer in een strafkamp moeten exerceren of een 

belegerde vesting innemen. Lust & Leering p.273-274; 

Landwehr, IJzersterk prentenboek, p.55, afb. p.58;  

Veen II, 404.     [5986]             € 395 

 

103   Schenkman, J.  Prentenboek. Een ijverige hand Vindt werk door  

't gansche land. Amsterdam, G. Theod. Bom, z.j., (c.1850), (24)p., 23 

houtgravures met beroepen, oorspronkelijk bedrukt omslagtitel, met 

beschadigd gebloemd omslag uit de tijd, geniet, kl.8vo. Staat: Redelijk/ Goed: 

rug en hoekjes omslag afgebrokkeld, gaten op verwijderde doorgeroeste 

nietjes. Afbeeldingen van diverse beroepen met een versje onder de 

afbeeldingen: Matroos; Botboer; Schoorsteenveger; Kruier; Fruitvrouw;  



(103)  Hondenkoopman; Vischvrouw; Melkboerin; Jager; Eijenboer; Dienstmaagd; 

Courantenverkoper; Invalide; Aanspreker; Porder; Lantaarnopsteker; Oudskleer;  

Urkerboer; Turfdrager; Duivenkoopman; Wafelmeisje; Omroeper.  

Coll. De Koning 386; Lust & Leering p.263/4.     [6447]             € 65 

 

104   Schonck, E.J.B.  St. Nicolaas Geschenk aan de Jeugd. 

Amsterdam, W. Brave, (1814), 120,(4)p., gegraveerde titelpagina 

met ovale illustratie en 6 gegraveerde 

platen handgekleurd, D.A. van de Wart 

en N. v.d. Meer, met vele vignetten 

houtsneden in de tekst, gespikkeld 

karton uit de tijd, 16cm. Staat: Goed, 

onder- en bovenkant rug beschadigd, 

karton bijna los, plaat 4 klein scheurtje 

in linker marge. Uit de inhoud: Hebt 

gij, na verlangen, Gisteren uwen schoen 

gezet, Om van Sint Niklaas te 

ontvangen Zoete beeldjes van banket...: 

verder verhalen en Fabels; enkele 

waarschuwings verhalen en twee Sint 

Nicolaas-verhalen: p. 50 "St. Nikolaas 

en het stoute Mietje", en p. 88 "St. Nikolaas". Huiskamp S177 (1810); 

Arrenberg p.543, 1814. Zeldzaam.     [11690]             € 390 

 

 

 

105   Sol Dentitiae en Jose Crochettos.  De tandheelkundige Raadgever of 

Verpleging der tanden voor grooten en kleinen. Naar het Duitsch. 

Utrecht, P.H. Reyers, 1896, (4), 48p., met tekstillustraties, gedecoreerd 

karton (titel herhaald), linnen rug,  

29,2 x 22,5 cm. Staat: Mooi.  

Bijzonder thema, voorlichting over tanden en tand-verzorging.     

[9902]             € 120 

 

106   Het Soldaten-Spel. In twaalf 

afbeeldingen, met toepasselijke versjes 

voor de jeugd. [Turnhout], Glenisson en Van Genechten,  

1844, 12 gedeeltelijk handgekleurde litho's en 12 begelijdende 

tekstpagina's, eenzijdig bedrukt, origineel bedrukt dun kartonnen 

omslagtitel binnen typografische ornamenten, 16 x 10 cm.  

Staat; Goed, rug licht beschadigd. Met handgeschreven opdracht 

op verso eerste plaat.  

Inhoud: Vaandeldrager; Afgeloste schildwacht; Militaire 

eerbewijzingen; Rondwacht; Kleine stroopers; Gewonde soldaat; 

Vlugt uit het leger; Militaire bestraffing; Den ruiter zijn paard 

ontnomen; Monstering; Aftogt; Overwinning.  

Een exemplaar in de Universiteitsbibliotheek Leiden.  

Lust & Leering p. 387,388. Zeldzaam militair kinderboek waarbij 

ook meisjes mee spelen.     [7925]             € 480 

 

107   Spoor, Gerard J.  De gevonden gulden. Rotterdam, Adr. Koller en Hendrik Altmann, (1878), 

6 tekstpagina's (pagina 1 en 6 op verso voor- en achterplat), 6 eenzijdig bedrukte kleurenlitho's 

met extra gouddruk, Lith. L. v. Leer  & Co. Haarlem, gedecoreerde omslagtitel, 28 x 24 cm.  

Staat: Redelijk/ Goed: rug beschadigd, langs de randen voorkant enkele stukjes afgebrokkeld/ 

gerepareerd met tape. Platen signatuur TM..     [10455]             € 115 



108   Spoor, Gerard J.  Moeders lieve boek. Rotterdam, Adr. 

Koller en Hendrik Altmann, (1878), 6 tekstpagina's (pagina 1 en 6 

op binnenkant omslag), 6 kleurenlitho platen met extra gouddruk, 

Lith. L. van Leer & Co. Haarlem, rijk gedecoreerde omslagtitel  

28 x 24 cm. Staat: Goed; randen beschadigd, hier en daar hoekjes 

afgebrokkeld. Initialen op de platen TM.  

Inhoud; diverse kinderspelen.  

[10454]             € 120 

 

109   Spoor, Gerard J. (1832-1882)   

's Levens lente: dichtbundel voor 

de jeugd van onzen tijd.  

Arnhem, J. Voltelen, (1871), 30, (1 

advert.)p., 6 eenzijdig bedrukt kleurenlitho platen, Emrik & Binger, 

oorspronkelijk gedecoreerd omslag, 28cm. Staat: Goed, rug, onder- 

en bovenkant vooromslag beschadigd (gerepareerd), enkele pagina's 

versterkt met tape. Prachtige kleurenlitho's van spelende kinderen, 

inhoud: Huizen bouwen; De spin; Noachs ark; Verboden vruchten; 

Een loos alarm; Raad eens.  

Exemplaar in de KB zonder omslag.     [13643]             € 140 

 

110   Swildens, J.H. (1745-1809).  Deugden-boekje, ontworpen 

door Wijlen den Hoog-geleerden Heer J.H. Swildens, en, voor't 

grootste gedeelte, uit deszelfs nagelatene papieren in deze orde 

gebragt, door een' liefhebber der schoone wetenschappen: 

versierd met vele fraaije platen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1813, 

1ste druk, 96p., gegraveerde titel met handgekleurd vignet,  

8 gegraveerde handgekleurde platen, contemporain gemarmerd 

karton, 16,3 x 10,3 cm.  

Staat: Goed; platten en rug lichte gebruikssporen, pag. 37 hoek 

rechtsonder stuk afgescheurd over 2,5 x 5 cm, geen tekstverlies.  

 

Fraaie platen, mooi ingekleurd, vele houtsnede vignettes in de 

tekst. KLKL 411; Huiskamp S382.     [6379]             € 180 

 

VOLKSBOEKJES; 111-119 

111   [Volksboek]  Wonderlyke gevallen van beroemde honden. 

Dordrecht, P. van Braam, 1814, (16)p., houtsnede titelvignette, sitsen dun 

karton uit de tijd, 9,5 x 7 cm. Staat; Goed, lange marge van een pagina 

licht beschadigd, marges krap. Curieus volksboekje. Niet in de KB.  

Uitgever P. Braam werkzaam 1766-1817.     [14495]           € 45 

 

112   [Idem]  De schranderheid en 

oplettendheid der honden; vertoond in 

verscheide voorbeelden. Naar het Fransch.  

Rotterdam, J.J. Thompson, z.j. (1814), (16)p., 

houtsnede van een hond op de titelpagina, 

gebloemd dun karton uit de tijd, 9,5 x 7,3 cm.  

Staat; Goed, marges krap, karton verschoten.  

Thompson werkzaam 1786-1825   .  [14497]      € 50 
 

113   [Idem]  Eenige verhalen van beroemde katten.  

Dordrecht, P. van Braam, 1814, (16)p., houtsnede titelvignette van een bloem, sitsen  

dun karton uit de tijd, 9,5 x 7 cm. Staat; Goed, marges krap. Curieus volksboekje.  

Uitgever P. Braam werkzaam 1766-1817. Buisman 2319.   [14496]    € 55 



114   [Volksboek]  Lyste van rariteiten, Op verscheide voorvallen toepasselyk. Z.pl. Gedrukt in 

de Rariteit-Kamer, (1789?), (16)p., vignette van een vaas op de titelpagina, blind omslag uit de 

tijd, 9,5 x 7 cm. Staat; Goed, marges krap, het jaartal in oud handschrift op de titelpagina  

Een raar boekje met allerlei onzin. Niet in de KB.     [14499]             € 45 

 

De volgende drie volksboekjes, nummers 115-117, hebben de zelfde titel en gedeeltelijk 

gelijke inhoud maar ieder boekje heeft ook andere verhalen en afbeeldingen waardoor 

ze onderling verschillen 

 

115   [Idem]  Tot vermaak en 

belooning der jeugd. Met 10 

gekleurde plaatjes. Leiden, P.J. 

Trap, z.j. (c.1844), 22p. en 10 

handgekleurde houtsnede platen 

met een tekstregel boven het 

plaatje en 4 of 5 regels er onder, 

oorspronkelijk bedrukt omslag 

met de titel en een afbeelding van 

een schip, tekst op de rug,  

11 x 9,5cm. Staat; Goed, onderkant rug iets beschadigd.  

 

Gedeeltelijk waarschuwings verhalen. Inhoud: De vischvangst; 

Ruikt! Wie komt daar aan?; Hoe kan dat wezen?; Hoe laat is het? Kwartier voor twaalf?; Een 

raadsel; De gierigaard in angst; Zij komen allen niet van de ganzen; De goede Herberg; Jochem, 

de beestenplager; Waartoe zal dit dienen? (timmermans gereedschap); Foei! Dat lelijke snuif;  

De kwade gewoonte.   

Excemplaar in de KB heeft het zelfde omslag maar een andere inhoud   [14454]      € 135 

(115)                                                                    (116) 

   
 

116   [Idem]  Tot vermaak en belooning der jeugd. Met 10 gekleurde plaatjes. Leiden, P.J. 

Trap, z.j. (c.1844), 22p. en 10 handgekleurde houtsnede platen met een tekstregel boven het 

plaatje en 4 tot 6 regels er onder, oorspronkelijk bedrukt omslag 

met de titel en een afbeelding van 

een rennend paard en een harpje 

op het achteromslag, tekst op de 

rug, 11 x 9,5cm. Staat; Goed, 

onderkant rug beschadigd, 

voorkant omslag bijna los, 

verstevigd met tape.  

Inhoud: Pottebakkers werk; Haal 

op Pieter! 'k heb hem al; Vuur! 

Paf; o Ongelukkige Evert!; De 

nieuwe schrijftafel; Een frissche régen, - Een groote zégen; Glas 

breekt ras; o Wee! Die leelijke weg!; Hap, popje! hap nu zoet; Een 

berg is hoog.          [14455]            € 135 



117   [Volksboek]  Tot vermaak en belooning der jeugd.  

Met 10 gekleurde plaatjes. Leiden, P.J. Trap, z.j. (c.1844), 

22p. en 10 handgekleurde houtsnede platen met een tekstregel 

boven het plaatje en 4 tot 6 regels er onder, oorspronkelijk 

bedrukt omslag met de titel en een afbeelding van een rennend 

paard, een harp op het achteromslag, tekst op de rug, 11 x 

9,5cm. Staat; Mooi. Curieus volksboekje, gedeeltelijk 

waarschuwings verhalen. Inhoud, regel boven de plaatjes: Den 

pot kookt men óver 't vuur; De dóminé stapt naar de kerk; Een 

berg is hoog; Nú naar den stad; Pottenbakkers werk; Door de 

lamp heeft men licht; o Wee! Die leelijke weg!; De blinde 

harpspeler; Há há! De dappere húzaar; Daar staan völle zakken. [Zie ook 116: het zelfde boekje 

met een andere inhoud].     [14456]             € 135 
 

118   [Idem]  Verzameling van eenige kleine verhalen en versjes. Leyden, P.H. Trap, 1814, 

(16)p., gebloemd dun karton uit de tijd, 9,5 x 7,5 cm. Staat; Goed. curieus volksboekje.  

Niet in de KB.     [14498]             € 50 

 

119   [Idem]  [Idem]  Astrologische aanteekeningen, door Don Antonio 

Magino, gevoegt, by alle Maanverwisselingen, Gedurende de Jaare 

1810. Op eene Tafel van der Zonne Op- en Ondergang.  

Rotterdam, Jacobus Thompson, 1810, (32)p., geïllustreerde titel, blind 

omslag, 9,5 x 7,5 cm. Staat; Goed, lange marge p.24 beschadigd met 

verlies van enkele letters.  

Curieus Almanak achtig volksboekje.  

Niet in de KB.     [14500]      € 40 
 

120   Voor Kinderen. Met twaalf 

gekleurde plaatjes. Haarlem, François 

Bohn, 1805, 4de druk, 173, (3)p., geïllustreerd met 12 

handgekleurde gravures, bedrukt karton, titel binnen 

typografische ornamenten, 12,5 x 11 cm.  

Staat: Goed, scharnieren en randen karton licht beschadigd, 

papieren label op de rug, pagina 73-76 en achterin vage 

vochtrand.  

Mooie plaatjes, enkele titels: De leergrage jongeling;  

De drijftol; Jantje en Mietje en het vogelnestje; Het vinkje op de kruk; Doortje of het nieuwjaars 

gedichtje; Het goede en booze kind. Huiskamp V134.    [5665]     € 325 
 

121   Warande van vreemde dieren, ten vervolge van het Museum van Natuulyke Historie 

voor kinderen, Met naar het leven gekleurde 

afbeeldingen - Parc d'animaux étrangers,  

I: Viervoetige dieren. II: Vogelen. III: Kruipende 

dieren, visschen, insekten. Amsterdam, E. 

Maaskamp, (1810), 3 delen in 12mo; 119; 100; 124p., 

33 (van de 34) handgekleurde kopergravures, bedrukt 

karton.14,5 x 10,5 cm. Staat: Goed, rug van deel 1 

ontbreekt, deel 2 en 3 rug licht beschadigd, platten 

enkele schaafplekjes, naam op deel II doorgestreept 

met inkt, plaat XXXIII in deel 3 ontbreekt.  

 

Zeldzaam compleet set van deze Maaskamp deeltjes, 

mooi ingekleurde platen, elke plaat heeft 2 of meer afbeeldingen van dieren. Tekst 

in het Nederlands en Frans. Forum, Children's World of Learning 3460-3461 

alleen deel 2 en 3; Lust en Leering, p.71; Huiskamp, W27.     [14097]             € 395 



122   Wat er in de wereld te zien is. Met gekleurde plaatjes. 

Leiden, D. Noothoven van Goor, z.j. (c.1870), (34)p.,  

6 handgekleurde  litho's met 23 grotere en kleine afbeeldingen, 

oorspronkelijk gedecoreerd omslag,17,5 x 14 cm. Staat: Goed. Rug 

gespleten, klein plakplaatje op bovenkant vooromslag, smoezelig.  

 

Enkele onderwerpen: De Kwadrant, Hemelglobe; Buskruid; de 

Schilder; Schilderijen; de Snoeper; De Olieverwen; Het Klavier; 

Het Dansen; De Hangklok.     [9332]             € 70 
 

123   Wat nieuws voor de lieve jeugd, met gekleurde plaatjes. 

Amsterdam, Allart & van 

der Made, z.j., 1ste druk 

(c.1840), 24p. met  

4 handgekleurde platen, 

oorspronkelijk bedrukt omslag met de titel binnen 

typografische ornamenten, 13,5 cm. Staat: Matig; omslag 

hoekje rechts onder afgescheurd rug beschadigd, 

binnenwerk marges weersvlekkig, ezelsorig. Zeldzaam, in 

de NCC alleen de 4de druk. Inhoud: De aangename 

wandeling; Het ontbijt; Het goede boeren meisje; Het 

geheimzinnig bezoek.     [11529]             € 115 

 

124   Welke kunstjes Kardoes al 

deed. Een geschenk voor lieve 

kleinen. Met platen. Amsterdam, 

J.B.C. Weddepohl, n.d. (c.1873), 28p., 

8 handgekleurde platen, geïllustreerd 

omslag, 13,5 x 11,5 cm. Staat: Goed, 

rug beschadigd, hoekjes onderkant 

omslag afgebroken 1 x 1 cm Uitgever 

op het vooromslag: Amsterdam, J. 

Vlieger. Huiskamp W52 (1840);  

KLKL 504; van Rijn 738. Weddepohl 

werkzaam 1837-1843. [11509]  € 145 

 

125   Wolff-Bekker, E. en Deken, Agatha.  

Economische liedjes. Met plaaten. I-X Stukje (-Tiende). 

(Uitgave voor Kinderen in 10 deeltjes). 's Graavenhage / 

Amsterdam, Isaac van Cleef / J. Allart, 1792-1798, 10 delen, 

525, (6)p., 120 kopergravures door P.H. Jonxis naar Jacob van 

Meurs, origineel geel bedrukt karton met de titel binnen 

typografische ornamenten, kl.8vo, 16,7 x 11 cm.  

Staat: Mooi, bovenkant ruggen lichte gebruikssporen, 2 delen 

met klein nummer label op voorplat, korte titel deel 9 scheur 

over 8cm.  

Mooie afdruk van de platen met veel sociaal maatschappelijke 

onderwerpen, kind gerelateerd en beroepen: De goede Min; 

De Ijongeling zingend onder zijn werk; Het verheugde meisje; 

Het blyde kind; Het visch-wijf; De vader en zyn zoontje; 

Ratelwagts -liedje; Het naaimeisje etc. "Speciaal voor 

kinderen bedoelde heruitgave van de edities 1781-1782  

en de eerste met platen!" In deel 1; Voorrede voor de  

derde druk, 1784. Forum: Children's World of Learning, I, 489; Buijnsters, Wolff en Deken 121-

122. BNK 1494. Zeldzaam compleet set.     [7799]             € 985 



(125)   Economische liedjes 10 delen met 120 kopergravures 

      
 

 

126   [Wolff-Bekker, E. en Deken, Agatha]   

Dertigtal zedenkundige prentverbeeldingen voor de 

jeugd. Amsterdam, Koopman & Schreuder, z.j. (na 

1798), mapje met 30 losse kopergravures door  

P.H. Jonix naar van Meurs, in papieren omslag met 

opgeplakte titel binnen lijnen en hoekdecoraties,  

11,5 x 18,5 cm. Staat: Goed, mapje beschadigd aan de 

randen, prenten Mooi. Zeldzaam mapje met 30 gravures 

die gebruikt zijn voor: Economische Liedjes van 

Elisabeth Wolff-Bekker en Aagje Deken (1792-1798, uitgave in 10 delen). Zie BNK 1494.     

[13941]       € 225 

 

127   Wolff-Bekker, Elizabeth en Agatha Deken.   

Fabelen uitgegeven door E. Bekker, Wed. A. Wolff en  

A. Deken. 's Gravenhage, Isaac van Cleef, 1784, XXXXI, (3 

lyst der Fabelen), 172p., gegraveerde titelpagina met vignette en 

40 kopergravures in de tekst door R. Vinkeles en A. Gordon 

naar J. Buys, verguld half leer met titelschildje, 21,5 cm.  

Staat; Goed, onderkant rug beschadigd, leer van de rug en 

hoeken geschaafd. Het medallion-portret van Wolf en Deken 

ontbreekt. Inhoud met XL Fabelen, de platen zijn mooi zwart 

afgedrukt. Landwehr, Emblem and Fable books, F234.     [11663]             € 90  
 

128   Zakboekjen; of letter- en prentgeschenk voor de Nederlansche 

jeugd; Bevattende: Eene verzameling van aangename en leerzame 

vertellingen, raadsels, lessen, enz. In rijm en onrijm; Met platen. 

Amsterdam, H. Houtgraaf, z.j. (c.1803), tweede verbeterde druk, 88p., 

houtsnede titelvignet, 12 handgekleurde gravures, karton uit de tijd,  

12 x 10 cm. Staat; Goed, vochtvlek in de ondermarge over 32 pagina's  

 

Met oa. enkel waarschuwings verhalen: De billijke straf;  

De snoeper, ook een verhaal van een jongen die een zandlooper van 

zijn vader kreeg. Huiskamp Z20; Forum 1115; Cat Van Rijn 819.  

In de KB alleen het tweede stukje.     [14486]           € 480 



129   Zeggelen, W.J. van en A. Ising.  

In de Speeluren.  

Leijden, D.J. Couvée, (1850), 68p., 4 

handgkleurde litho-platen, gedecoreerd 

karton, oblong 16,5 x 21 cm.  

Staat: Mooi, rug licht geschaafd/ 

beschadigd, binding zwak.  

De platen zijn; knikkeren (t.g.o. de 

titelpagina); Het duifje; Grootvaders 

prentenboek; De zoon van de tuinman. 

Lust & Leering p.61; Coll. Caljé - van 

Gulik 272.     [6600]             € 165 
 

130   Zoo spelen en leeren de kinderen. Door den Schrijver van de Altijddurende Almanak. 

Met Acht Gekleurde Staalplaatjes. Rotterdam, Altmann & van der Palm, z.j. (c.1860), (4), 53, 

(1)p., titelplaat in kleur en 6 (van de 8) staalgravure platen handgekleurd, gommées, modern 

gemarmered omslag, 17,5 x 13,5  cm. Staat: Redelijk; originele omslag en 2 plate ontbreken, 

platen vage vochtranden. De platen zijn: De jonge krijgslieden; De kleine diergaarde; Moeders 

blijdschap; De kleine bouwlieden; De paarden-vrienden; Jongens-spelen.     [8943]             € 30 

 

[ADDENDA] 

 
 

131   Aangename tijdkorting voor de jeugd, of verscheidenheid van onderwerpen, tot nut en 

vermaak der kinderen. Met tien gekleurde plaatjes, waarop acht en vijftig afbeeldingen.  

Leyden, P.H. Trap, 1828, 2de druk, 94,(2)p., 10 handgekleurde gravures met diverse onderwerpen 

en figuren, oorspronkelijk bedrukt karton, 12 x 10 cm.  

Staat: Goed: Rug overgeplakt met oude papierstrook, randen platten iets geschaafd. 

Bijzondere onderwerpen: plaat 3, Het papier maken, Het boek drukken. Plaat 4, Kunstteekenaar, 

Kunstgraveur, Kunstplaatdrukker. Huiskamp A45; Forum Children's world of Learning II, 1079; 

KLKL 358 (alle drie 1ste druk); Lust & Leering p.75-77.         [11218]                       € 485     

 

   
 

132   Aken, F. van. 

Mengelschriften voor de Jeugd; ter aanspooring van Deugd en Kundigheden. Met Plaaten. 

[Eerste stukje]  

Amsterdam, Erve W. Houtgraaf, 1803, 96p., 12 handgekleurde gegraveerde platen, oorspronkelijk 

bedrukt karton, titel binnen typografische ornamenten, 12,5 x 10 cm.  

Staat: Matig. Zware vochtrand op titelpagina t/m pagina 6 en op voorplat, scheurtje in 

ondermarge laatste pagina. 

 



(132)  Ondanks vochtranden 

acceptabel exemplaar met 

mooie platen.  

Zeldzame Houtgraaf uitgave. 

Oorspronkelijk verschenen in 

3 stukjes. Huiskamp A81; 

KLKL 427.               

[6063]                       € 340       

 
 

133   Goeverneur, J.J.A. 

Meisjesvreugde.  

Een geschenk aan 

Hollandsche meisjes.  

Sneek, Van Druten & Bleeker, z.j. (c.1851), 1st druk, (VIII), 100p., 6 gedeeltelijk handgekleurde 

litho’s, oorspronkelijk verguld en blindgestempeld linnen, 17 x 11 cm. Staat; Goed, eerste losse 

schutblad ontbreekt, rug linnen verkleurd, p.59 klein stukje afgescheurd aan de onderkant 

binnenmarge, zonder tekstverlies, hier en daar wat stofvlekkig. 

Buijnsters Lust & Leering. p.197-199. Mooie platen met meisjes in allerlei handwerk en 

huishoudelijke  activiteiten     [7343]                       € 175     
 

        
                                                            (1

ste
 druk c.1851)                                                        (5

de
 druk c.1865) 

134   Goeverneur, J.J.A. 

Meisjesvreugde. Een geschenk aan Nederlandsche meisjes. Met zes nieuwe plaatjes.  

Sneek, J. F. van Druten, z.j. (c.1865), 5de druk, (8), 96p., 6 kleurenlitho's, oorspronkelijk 

gelithografeerd omslag (Lith. Emrik & Binger).  

Staat: Goed. Rug kleine beschadiging, laatste plaat bovenrand licht besch., stempel op franse titel. 

Zie Lust & Leering p.197-199; deze 5de druk heeft heel andere platen dan de eerste en tweede 

uitgave. Cat. Met rooie oortjes, no.152, 5de druk.   [8677]       € 80     

 
 



135   Kelder, W.J. 

De zorgvuldige opvoeding der pop, een 

geschenk voor Deugdzame Meisjes, Met 

twaalf fraaije Plaatjes.  

Nijmegen, C.A. Vieweg, z.j. (c.1860), 

72p., 12 eenzijdig bedrukte handgekleurde 

litho platen, bedrukt karton met (vage) 

illustratie op achterplat, oblong,  

11 x 18 cm.  

Staat Mooi; nieuwe linnen rug, karton 

lichte gebruikssporen. 

 

Fraaie poppen geschiedenis met mooie 

platen. Op de titelpagina: Voor rekening 

van Joseph Scholz te Maintz. Naar het 

Duits: door  

D. Schmitt, pseudoniem van K. Witz: Die Puppe Anna. Ein Buch für Mädchen mit zwölf gemalten. 

Darstellungen. Mainz, c.1850. Lust en Leering, p.134-135, 142, 371, 389.     [13994]     € 340    

 

136   [Moeder de Gans - Ch. Perrault] 

Fortunio, of het gevonden Koningskind. Eene vertelling van 

Moeder de Gans. Met gekleurde Platen.  

Leyden, P.J. Trap, z.j. (c.1840), 32p., 6 handgekleurde platen, 

oorspronkelijk bedrukt omslag met titel binnen typografische 

ornamenten met uitgeverslijst op het achteromslag, 9,5 x 8 cm.  

Staat: Goed, lange marge voorkant omslag licht geschaafd, binding 

zwak, rug gebroken, versterkt met tape. 

P.J. Trap werkzaam 1835-1873. Een exemplaar in Middelburg, 

Zeeuwse Bibliotheek. Niet in de KB.     [14134]         € 130  

 

Nederlandse tegenhanger van  

Moeder de Gans  

 

137   [Moeder de Gans - Ch. Perrault] 

Spreukjes van ROODKOUSJE, of Vertellingen 

van Grootvader ZWAAN, met gekleurde 

plaatjes.  

Amsterdam, Gebroeders Van Arum, (1829),  

89, (2 uitgeverslijst)p., frontespice en  

8 handgekleurde houtgravures, J. Plugger, 

oorspronkelijk bedrukt omslag met de tekst 

binnen  typografische ornamenten op voor en 

achteromslag, 9,6 x 12 cm.  

Staat: Mooi, rug beschadigd kleinstukje van de tekst aanwezig. 



(137)   Inhoud van de plaatjes: titelplaat, vier kinderen in gesprek met vader; Bellenblazen; 

Blindemannetje, tast toe!; Scheepje zeilen; Haastige spoed is zelden goed; Oost, west - thuis best; 

Al is het spelen nog zoo zoet, Bedenkt ook, dat men leeren moet; Men moet geen gegeven Paard in 

den mond kijken.  

Lust & Leering p.99-100; Er bestaat zelfs een Nederlandse tegenhanger van Moeder de Gans 

[...] maar deze Grootvader verteld helemaal geen sprookjes aan de hem bezoekende kinderen.  

Hij toont ze prentjes van spelende kinderen.  

Huiskamp  P41, (1830); Saakes 1830    Niet in de KB.         [14440]         € 495     

 

138   Leerzame verhalen en kleine gedichtjes voor de lieve jeugd.  

Amsterdam, G. Goossens, (1826), 1st druk, 94,(2)p., 6 gegraveerde 

handgekleurde platen, oorspronkelijk bedrukt karton, kl.8vo.  

Staat: Goed; onderkant rug beschadigd (gerepareerd), binding 

zwak. 

Zeldzaam. Huiskamp L83 (geen vindplaatst);  

KLKL 374.              [6639]                       € 265 
 

 

  139    Meerten geb. Schilperoort, A.B. van. 

  Keetje en Frits, of De kleine wandelaars: een verhaal waaruit 

  de kinderen kunnen leeren dat zij zich zelven door 

  ongehoorzaamheid de 

  grootste onheilen veroorzaken   

uit het Engelsch [door A.B. van Meerten geb. Schilperoort].  

Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1823, 1ste druk,  

58, (2 uitgevers)p., 6 handgekleurde gravures van J.A.R. Best, 

bedrukt karton met titel binnen typografische ornamenten,  

14 x 9 cm. 

Staat: Mooi, onderkant rug en achterkant omslag beschadigd. 

Engelse titel; Arthur and Alice or the little wanderers, 1815. 

Huiskamp K15; Saakes 8 (1824) p.13. [14234]      € 260     

 

140   Onderhoudende vertellingen 

voor kinderen. Met platen.  

Amsterdam, G.L. Koopman, z.j. 

(c.1840), 62, (2)p., 6 handgekleurde platen, gemarmerd omslag uit de tijd, 

11,5 cm.  

Staat: Goed, laatste blad met Inhoud en uitgeverslijst lange marge 

beschadigd afgeplakt met papier. 

Waarschuwings verhalen: Willem of de gevolgen der 

onbedachtzaamheid, ea. Huiskamp O29.               

[14118]                       € 95     

. 

                                                                                              Zeldzame gekleurde editie 
 

141  Prentenboek voor kleine kinderen; 

voorstellende: De geschiedenis van de 

oude vrouw en hare Bigge. Opgehelderd 

door 17 plaatjes. Uit het Engelsch.  

Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, (1827),  

15 tekstpagina's en 17 handgekleurde 

stippelgravures eenzijdig bedrukt met een 

en twee tekstregels onder de afbeelding, 

bedrukt dun karton met titel binnen 

typografische ornamenten, 12,5 x 10,5 cm.  



(141)  Staat: Mooi, onderkant rug beschadigd over 1 cm. 

Vertaling van: ‘The history of the old woman and her pig’ - 1814.  

Lust en Leering p.91, 97; Huiskamp P113.  [14096]          € 180     
 

142  Robidé van der Aa, A.C. 

De Wereld in haar Zondagspak. Een geschenk voor de  

leergrage jeugd. Met 16 gekleurde platen.  

Amsterdam, Hendrik Frijlink, z.j. (ca.1835) 1e Nederlandse druk,  

18 bladen; gegraveerde titelpagina met handgekleurd vignet, verso 

'Voorwoord',16 handgekleurde litho's eenzijdig bedrukt met 6 

tekstregels onder de afbeelding, 1 pag. 'Naschrift', karton uit de tijd met 

linnen rug, 16 x 11 cm.  

Staat: Goed, titelpagina en 2 platen vlekkig/ smoezelig, binding zwak. 

Zeldzame eerste druk van dit bijzondere "kostuum" boekje met mooi 

ingekleurde litho's. Naar het Engels: ‘The Costume, Manners and 

Peculiarities of  different Inhabitants of the Globe, etc.,’ 1831, Osborn II, p.802, first published in 

1821. In het 

'Naschrift' wordt 

een aardige 

afkeuring van de 

Franse mode 

gegeven: 

'Waarom U dit 

Modeboekje geen 

Kostuum der 

Franschen biedt: 

Wie ik verder U 

moog' schetsen; 

'k Breng hun kleeding nooit in plaats; Want zij wisselen onophoud'lijk, Zoo van zeden als gewaad. 

Had ik thans hen afgeteekend, Ligtlijk zou, naar allen schijn, Eer het prentje gegraveerd was, 

Weêr de smaak veranderd zijn'. Huiskamp R83: Landwehr, IJzersterk prentenboek, p.18 latere ed. 

1854.    [14120]                       € 265 

 
 

143  Vaderlandsche kindervreugd, 

vertoond in acht kunstplaten, met  

toepasselijke Gedichtjes.  

Amsterdam, van Vliet en ten Brink, 

1821, 4de druk, (IV), 26,  

(2 boekenlijst)p., titel- en 

sluitvignetten, 8 gravures in de tekst 

(3/4 afb.), oorspronkelijk bedrukt 

slap karton met vignet op voorplat en 

uitgevers advertentie op 

achteromslag binnen typografische 

ornamenten, 15,5 x 10 cm.  

Staat: Goed; vochtrand op voor- en 

achterplat en langs de rand van de 

eerste pagina, bibliotheekstempel verso korte titelpagina. 

Op vooromslag: 'De Prijs is 12 Stuivers'. Byzondere Oud-Nederlandse feestdagen met de volgende 

afbeeldingen in fraaie gravures: Nieuwjaarsdag; Drie-Koningen- Avond; Vasten-avond; 

Paaschen; Pinkster; Kermis; Sint Maarten en Sint Nicolaas. De eerste druk verschijnt in 1794. 

Huiskamp, V26; Forum Children's world of Learning I, 453.        [6570]            € 170     

 

  



 


