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- Vroege kinder- en prentenboeken, kunst, architectuur, flora en fauna, reizen, geschiedenis 

 - Eearly children’s books, art, architecture, natural history, travel, history 

Bezoek op afspraak - Visit by appointment 

 

Kinderboeken – Children’s Books 

1. [Natuurlijke historie – Natural History] - [LE FRANCQ VAN BERKHEY, J.]. RAFF, G.C. - Natuurlyke 
historie voor kinderen, Gedeeltelyk ingericht naar de hoogduitsche uitgaave van den hooggeleerden heere M. 
Georg Christian Raff. Aanmerkelyk verbeterd, vermeerderd en genoegsaam geheel veranderd en overgebragt tot 
eene vatbaare rangschikking, voorgesteld in Kindervrolykende Samenspraaken, doorvlochten met toepasselyke 
Zede- en andere Gedichtjes, en eindelyk voor de Nederlandsche Kinderen overgebragt, tot de voornaamste 
onderwerpen der Natuurlyke Historie van Holland. (3 volumes, complete) 
Leyden, Frans de Does, P.Z. 1782. Hardcover, Large 8vo. Book, Contemporary uniform bindings with marbled boards 
and red morocco spine with manuscript title label, 3 different engraved title-pages, 15 engraved folding plates with 
different pictures by R. Muys, XXXII,429,(3); 366,(3); (5),331,(3) pp. (Each voume with bookplate and owner's entry on 
first free endpaper; each vol. sightly foxed and some parts (water)stained in lower margin or outer lower corner. Bindings 
slightly rubbed along extremities) Fine set. Very free adaptation of the Naturgeschichte für Kinder, Göttingen, 1778. Fine. 
Boeknummer: 008208 
€ 600.00 
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2. ANDRIESSEN, P.J. - De Hollandsche Robinson Crusoë. Een leerzaam en prettig verhaal voor de 
Nederlandsche jeugd, Met platen. (Robinsonade) 
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1st Edition, 20x14 cm, z.j. [1876], paarsblauwe band met blindstempeling en 
goudopdruk, gegraveerde titelplaat, 3 gekleurde litho's (Emrik & Binger), gekleurde kaart, VI, 239, (1) pp. Met 
ingeplakte aanmoedigingsprijs voor Gerard Krijger, 15 April 1879. Perfect exemplaar. Fine. Boeknummer: 007986 
€ 250.00 

 

3. Vermaking van Moeder de Gans, in sprookjes en vertellingen, voor de jeugd. Met een voorwoord uit de 
"Camera Obscura" van Hildebrand. Met 8 Platen. Tweede druk 
Deventer, H.J. ter Gunne, 2nd Edition, 8vo, n.d. [1879], colorful boards, blue cloth spine with gilt lettering, 8 
lithographed colored plates (Emrik & Binger), VI,(2),197, (2) pp. Index: De fee Libussa en Johannes, de kolenbranders 
knaap ; De fee Rosaura en Antonie, De vrome visschersknaap ; De duivelsberg ; Anguilette ; Prins Alidor ; De karper, de 
raaf en de uil ; Het goudvogeltje; De drie broeders. (corners bumped, edges chafed, stamped and ms names on first free 
end paper). Very Good. Boeknummer: 008183 
€ 105.00 
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Architectuur en Bouwkunde – Architecture and Building Engeneering 
 
4. BERGHUIS, F. LZ. - Burgerlijke Bouwkunde - Onze betimmeringen 
Leiden, A.W. Sijthoff.,1897, 31x24 cm, Naar het Hoogduitsch van Theodor Krauth en Franz Sales Meyer. Voor 
Nederland bewerkt en vermeerderd door F. Lz. Berghuis, tweede, vermeerderde en herziene druk, bruine linnen band met 
goudopdruk en afbeelding in zwart op voorplat, rug met versiering in zwart en titel in goud, 400 figuren in de tekst, 73 
zw/w platen, 372 pp. (minimale slijtage aan kop en staart rug, hier en daar iets roest) Mooi exmplaar en stevig in de band. 
Fine. Boeknummer: 008139 
€ 250.00 

5. BERGHUIS, F. LZ. & SCHOLTEN, G.A. - Burgerlijke Bouwkunde - Kappen, daken en verdere timmerwerken, 
constructie en decoratie, ook in aansluiting aan "Onze betimmeringen" 
Leiden, A.W. Sijthoff, 1903, 31x24 cm, Naar het Hoogduitsch van Theodor Krauth en Franz Sales Meyer. Voor 
Nederland bewerkt door F. Lz. Berghuis, tweede, vermeerderde en herziene druk door G.A. Scholten, lichtbruine linnen 
band met zwarte opdruk, 292 figuren in de tekst, 115 zw/w platen, 420 pp. (iets slijtage aan randen, achterste scharnier 
inwendig los over 16 cm). Near Fine. Boeknummer: 008140 
€ 225.00 

 

Taal en letterkunde – Language and Literature 

6. MOONEN, A. - Nederduitsche spraekkunst, ten dienste van in- en uitheemschen uit vescheidene schryveren en 
aentekeningen opgemaekt en uitgegeeven  
Amsteldam, Adriaan Wor, en de Erve G. onder de Linden. 1740, 16,5x10,5 cm, latere lichtgroene kartonnen band met 
blinde rode linnen rug, titel in rood en zwart met titelvignet, (30), 336 pp. Bijgebonden: De spelling van A. Moonen in 
eenen brief verdedigt. Benevens een naschrift aen den leezer, handelend van eenige behulpselen der Nederduitsche taele. 
Door eenen Minnaer dier Spraeke, In 's Graevenhage, By Jakob van Ellinkhuizen, 1708, titel met sierlijk vignet, (14), 96, 
(2) pp. Fine. Boeknummer: 008086 
€ 200.00 

7. OUTHOF, GERARDUS (1673-1733) - Byvoegsels, behorende tot D. van Hoogstratens Lyst der gebruikelykste 
zelfstandige naamwoorden, betekent door hunne geslachten. 
Amsteldam, Adriaan Wor, en de Erve G. onder de Linden, 1733, kl. 8vo, latere lichtgroene kartonnen band met blinde 
rode linnen rug, titelpagina in rood en zwart met vignet, (12), 315 pp. Bijgebonden: Nylöe, Jacobus - Aanleiding tot de 
Nederduitsche taal. Waarin geleert wort, hoe men goet en zuiver Nederduitsch zal spreken of schryven: en wat 'er in 't 
byzonder dient waargenomen om enen goeden en netten styl te schryven, zo en in historien, redevoeringen, predikaatsien, 
brieven, als andere stoffen, vierde druk, nu vermeerdert met een vervolg, Amsteldam, Adriaan Wor, en de Erve G. onder 
de Linden, 1746, (8) 160 pp. Fine. Boeknummer: 008087 
€ 250.00 
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Nederlandse geschiedenis & topografie - Dutch History & Topography 

	

8. [Holland] - V.D.H. [VAN DEN HOVE] (= PIETER DE LA COURT DE JONGE, 1618-1685) & EYL, 
CHRISTOPH ABRAHAM VON 
Interesse von Holland, oder Fondamenten von Hollands-Wohlfahrt angewiesen durch V.D.H. Aus dem 
Niederländischen in das Hochteutsche gebracht. Together with 2 other titles. 
1665. Full-Vellum, Small 8vo, [22], 383, [12] pp. Translation of Interest van Holland by V.D.H. [Pieter de la Court] 
Circulated in manuscript and published without his consent and with alterations and the addition of two important 
chapters (XXIX and XXX) and part of another by Johan de Witt, 1662. Cf. Van der Aa, Biographisch woordenboek der 
Nederlanden III (1858) p. 787-789, and Fruin, R. Aandeel van de Witt aan het Interest van Holland, De Gids, 1865, II, 
459.  
Bound with: (1) N.N. Kurzgefaste doch der Wahrheit gemässe Beschreibung und Vorstellung eines Theils des 
jetzo wegen Frantzösischen Kriegs höchst beschrieen Rheinstroms von Orsou im Hertzoghtum Cleve bis in die 
Provintz Holland nebenst denen allerseits daran gelegnen und angräntzenden vornehmsten und berühmtesten 
Städt- und Vestungen was derer Situation und notables Wesen anbelanget. Samt einem Grundrichtigen Entwurff 
und Kupfer, Nürnberg, Johann Hoffmann Kunsthändler, 1672, 52 pp.  
(2) Christoph Abraham von Eyl, Parisische Conferentzen darinnen vorgetragen wird eine historische nach dem 
Alphabet eingerichtete Namen-Tafel, uber alle Provintzien, Städte, Vestungen und Oerter der vereinigten 
Niederlande, zu jetzigem zwischen der Cron Franckreich und denen Staaten derselben Niederlande angefangenen 
Kriege sehr dienlich. Sulzbach, Abraham Lichtenthaler, 1672 , folding engraved title, folding map of Amsterdam 
(Eigentlicher Abris der Statt Amsterdam wie solches Anno 1662 ist vergrössert worden (outer margin worn with 
some loss of paper not affecting the map, center fold with closed tear, map partly backed), 388 pp. (vellum overlap lower 
board cut off, binding slightly rubbed) Rare convolute. Near Fine. Boeknummer: 008204 
€ 650.00 
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9. [Friesland] - BROUWER, P. PZ. & EEKHOFF, W. - Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis der voormalige 
Middelzee in Friesland; Met eene voorrede en kaart uitgegeven door W. van Peyma  
Leeuwarden, L. Schierbeek, 1834, large 8vo, modern marbled boards, in blind stamping decorated leather spine with gilt 
title, fold out map 'Kaart van de grenzen der voormalige Middelzee behoorende by de Verhandelingen van P. Brouwer Pz. 
& W. Eekhof' with coloring in green and light blue (40x23 cm) XXIV, (1), 119 pp. Rare. Fine. Boeknummer: 008072 
€ 175.00 

 

10. [Nederlanden – Low Countries] HALMA, F. & M. BROUËRIUS VAN NIDEK - Tooneel der Vereenighde 
Nederlanden & onderhorige landschappen (2 vols.) 
Leeuwarden, H. Halma. 1725, 40x27 cm (folio), Fine contemporary blind tooled vellum with raised bands & red labels, 
engraved title-page, engraved printer's device, 1 engraved dedicatory headpiece, 2 engraved headpieces, 1 text-engraving, 
26 double-page/folding engraved maps (incl. 1 plan of the Brittenburg) and 38 full-page engraved. portraits.(Text 
browned/foxed in places). Very useful reference work containing a wealth of detailed historical, topographical and 
biographical information. Near Fine. Boeknummer: 008178 
€ 1250.00 
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11. [Katwijk – Katwyk] - PARS, ADRIANUS - De katten, de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken 
aan See en aan den Rijn met de huisen te britten en sand 
Leiden, J. Du Vivié, 1697, 1st Edition, 8vo, vol perkamenten band uit de tijd met blindstempeling, titel in oud 
handschrift op rug, gegraveerde titelprent, wapens Lyere en Wassenaar, uitslaand portret auteur, 3 gravures in de tekst, 
11 gravures buiten de tekst, waarvan 10 uitslaand (stadsgezichten, kastelen, oudheden enz.), 64, 10, 478 pp.(naam in 
bovenmarge titelgravure onleesbaar gemaakt, laatste gravure mist helft doch afbeelding is zeer vakkundig en gelijkend 
aangevuld in pentekening). Near Fine. Boeknummer: 008175 
€ 300.00 

12. [Utrecht] - BURMAN, KASPER MR. (SAMENSTELLER) - Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, 
vervattende het merkwaardige in het gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, zedert den jare 1402, 1441 & 
1470 en vervolgens voorgevallen (3 delen) 
Utrecht, Hermanus Besseling, 1758, 8vo. Book, kartonnen banden met rood gespikkelde platten, handgeschreven 
titeletiket op rug, titel in rood en zwart met vignet, eerste deel met titelgravure, (36), 525, (39), (8), 542, (38) & XXVI, 
545, (30) pp. De titelgravure vermeldt als uitgever J.H. Vonk van Lynden te Utrecht (ruggen met iets slijtage, interieur in 
mooie staat). Near Fine. Boeknummer: 008109 
€ 150.00 

13. [Nijmegen] – Arkstee, H.K. - Nymegen, De oude Hoofdstad der Batavieren, in dichtmaat beschreven, en met 
aantekeningen, de oudheden van de Stad, en die van het Quartier van Nymegen betreffende, opgeheldert. Met 
print verbeeldingen. 
Amsterdam, Petrus Mortier, 1733, 8vo, full leather, spine with 5 raised bands, gilt title and gilt decoration in 
compartments, engraved title-page, title with angraved vignette, 1 half-page engraving, 22 (partly folding) engravings, 
some engravings in the text, (26), 309, (11) pp. Missing 4 foldout plates with view on Nymegen. (binding trifle rubbed, 
free endpapers spotted) 
€ 400,00  
 
 
Landen en volken – Geography and Antropology 

14. [FENNEKOL, F.W.] - Proeve over de kust van Guinea; houdende eene poging tot onderzoek, hoe, en in 
hoeverre, dat land tot eene ware volkplanting zou kunnen gevormd worden. 
's-Gravenhage, J. Immerzeel, 1831, 8vo, or. blauw karton, 154 pp. (rug iets los, overigens prima staat, deels niet 
opengesneden) Zeldzaam werkje. Near Fine. Boeknummer: 006312 
€ 100.00 

 

Reizen – Travel 
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15. [Nederland – Netherlands] - Reisboek door het Koningrijk der Nederlanden. Provincien Holland en Utrecht. 
Met platen, reiskaarten en plattegronden van steden. 
Amsterdam, Mortier Covens & Zoon, Ten Brink & De Vries. 1821, 17,5x12 cm, early 20th. century half calf with gilt 
title on spine, orig. front- and backwrapper tipped-in, 2 parts in 1 vols.( Eerste Afdeeling. Reiswijzer; Tweede Afdeeling. 
Reiswegen), (2),IV,(2),113,(1); (2),88,(2) pp. 5 oval views (Amsterdam, Rotterdam, Medenblik, Boskoop, Texel), 3 
rectangular views (Utrecht, Amersfoort, Zoestdijk), 5 (3 foldout) engraved maps, and 18 plans (verso blank) with 
accompanying textleaf, all by D. Veelwaard (Jr.) The plans of Gorinchem and Amersfoort waterstained in one (mainly 
blank) corner; the textleaf to the plan of Edam misbound behind Monnikendam; tipped-in front- and backwrapper 
heavily rubbed. Nice new binding, with vellum-paper end papers. Very rare and early traveller's guide of the 
Netherlands. Fine. Boeknummer: 008036 
€ 750.00 
 

16. Glatz, J. Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd.  
Naar het Hoogduitsch van J. Glatz, in drie deelen, met twaalf platen (compleet) 
Amsterdam, Wed. M. H. Helmig, kl. 8vo. Eerste deel, vierde druk, 1831, or. grijs karton, 4 handgekl. platen, 198 pp. 
(band smoezelig, rug besch.) Tweede deel, vierde druk, 1831, or. gekl. karton, 4 handgekl. platen, 217 pp. (eerste pp. iets 
los en smoezelig) Derde deel, derde druk, 1825, or. pap. omslag, 4 handgekl. platen, 194 pp. Zeldzame complete set. Zie: 
Huiskamp G158-159; Forum, The Children's World of Learning, nr. 2801en 2802. 
€ 250.00 

17. [Celebes] - HART, C. VAN DER - Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden. 
Gedaan in den jare 1850, door Z.M. schepen van oorlog Argo en Bromo onder bevel van C. van der Hart. Met 
platen en kaarten. 
's-Gravenhage, K. Fuhri. 1853, 1st edition, 22,5x15 cm, brown marbled boards, black leather spine with gilt lining and 
title, 13 tinted lithographed plates (6 folding), 3 maps (2 folding), XIV,(4),276, (1) pp. (map of Zuid- en Oostkust van 
Celebes with closed tear, binding trifle rubbed). Near Fine. Boeknummer: 008101  
€ 450.00 

18. [Afrika - Africa[ - PARK, MUNGO (1771-1806) - Reize in de binnenlanden van Afrika, gedurende de jaren 
1795, 1796 en 1797. Benevens een aanhangsel, behelzende aardrijkskundige ophelderingen over Afrika; door den 
Majoor Rennel. Met kaarten en platen. Naar de derde uitgave uit het Engelsch vertaald. (3 Vols. complete) 
Den Haage, J.C. Leeuwestijn, 1st Edition, 8vo, 1801-1802, original contemporary marbled binding with green gilt title-
labels on spine, complete with all maps and engravings as called for, 3 vols. XVIII, 284 (8); (4), 261 (9); XXVIII, 322 
(6) pp. (stamp with previous owners name to first pasted endpaper, scuffing to marbled boards and spines) Remarkably 
clean throughout, internal condition very good, maps very fine. Vol. 1: full-page stipple-engraved author's portrait by 
Portman, large folding engraved map on thick paper by C. van Baar after J. Rennell (75x33 cm) 'De reisweg van den heer 
Mungo Park' with travel route highlighted in red and blue, folding engraved plate called 'Tent van Ali in de legerplaats 
van Benown' by R. Vinkeles after J.C. Barrow, full-page engraved plate of a plant (Rhamnus Lotus) Vol. 2: folding 
engraved plate with musical scores ('Muziek voor den Negerinnen-zang'), folding engraved plate 'Gezicht van Kamalia' 
by R.Vinkeles after J.C. Barrow. Vol. 3: 2 folding engraved maps on thick paper: (1) Kaart,vertoonende de voortgangen 
der ontdekkingen en verbeteringen in de aardrijkskunde van Noord Afrika, saamgebracht door J. Rennel' (72x54 cm) & 
(2) Kaart der lijnen van de Afwijkingen der kompasnaald in de Zeeën rondom Afrika (27,5x31,5 cm), folding engraved 
plate 'Gezicht van een brug over de Ba-Fing of Zwarte Rivier' by R. Vinkeles after J.C. Barrow, folding engraved plate of 
a plant ('Shea of Boterbloem'), some tables in text. First Dutch edition of one of the most important and immensely 
popular travel books of the early nineteenth century. Fine. Boeknummer: 008121 
€ 1200.00 
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19. [Rusland/Perzië - Russia/Persia] -  HANWAY, JONAS - Nieuwe en wetenswaerdige reizen 
 - Eerste deel: behelzende deszelfs reize van London door Rusland nae en in Persie, byzonder in de provincien 
leggende aen de Kaspische Zee, gedaen in de jaeren MDCCXLIII en MDCCXLIV. (...) Gecierd door 
ophelderende plaeten, en kaerten (...). 
 - Tweede deel: Behelzende deszelfs terugtogt uit Persie nae Rusland, met zyn vyfjaerig verblyf aldaer, en zyne 
verdere terugreize in den jaere MDCCL door Pomeren, Pruissen, Saxen, Hanover, Holstein, Bremen, Westphalen, 
en de Vereenigde Nederlanden, in zonderheit Holland, nae London (...). Gecierd door een vermeerderde kaert van 
des schryvers terugreize, en ophelderende plaeten. (2 Vols.) 
Haerlem, Izaak en Johannes Enschede, Jan Bosch, 1755, 4to, contemporary leather bindings with 4 raised bands (slightly 
rubbed), 32, 438; (2), IV, 444 pp. engraved frontispiece, 8 folding engraved maps, 10 engraved plates (1 folding). 
Manuscript dedication of prof. Rau to J.J. Mispelblom Beyer on french title page of first part, 32, 438; (2), IV, 444 pp. 
(Foxing on some leaves) First Dutch edition of Hanway's account of his travels across Russia and Persia in the 1740s, 
originally published in London in 1753 as An historical account of British trade over the Caspian Sea. Near Fine. 
Boeknummer: 008177 
€ 1200.00 
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20. ANSON, GEORGE - Reize rondsom de werreld, gedaan in de jaaren 1740 tot 1744 
Leiden & Amsterdam, Johannes Le Mair, Stephanus Jacobus Baalde & Cornelis van Hoogeveen, Junior. 1765, 3rd 
Edition, 4to, Opgesteld uit de journaalen en andere papieren van den Hoog Ed. George Lord Anson zelven, en onder zyn 
opzicht uitgegeven door Richard Walter, M.A. kapellaan, gedurende die expeditie, van 't schip Centurion, opgehelderd 
met zeer veele plaaten en kaarten. Uit het Engelsch vertaald, derde druk. Rebound in old vellum, title in red and black 
with engraved vignette, 35 engraved maps/plans/views (33 folding), (28), 384, (2) pp. (New endpapers, rather tight in 
binding, some small marginal repair, some faint marginal stains). Near Fine Boeknummer: 008179  
€ 950.00 

21. [West Indië - West Indies] -[BAYLEY, FREDERICK, WILLIAM, NAYLOR, 1808-1853] - Four years' 
residence in the West Indies, during the years 1826, 7, 8, and 9. Third Edition, enlarged. With Engravings. To 
which is now added a faithful narrative, derived from official documents and private letters, of th dreadful 
hurricanes in Barbados, St. Vincent and St. Lucia, on August M.DCCC.XXXI 
London, William Kidd, 1833, 8vo, mod. halfcloth extra with marbled paper on sides, gilt title on spine, uncut, with 6 
lithogr. plates & 1 fold. table, XIII, 742 pp (2 lith. with ink annotations in margin, new endpapers, lower margin last leaf 
rep. without loss of text, slightly foxed in places, else a fine copy) Rare. Very interesting details on the history of the 
British West Indian Islands and the daily life of the English and the negro-slaves. In the appendices the chronologies of 
Jamaica, Barbados, Trinidad, etc. and an account of the dreadful Hurricane in Barbados, etc. in 1831. Fine. 
Boeknummer: 004542 
€ 150.00 

22. [Palestina - Palestine] - RELAND, ADRIAAN - Palaestina ex monumentis veteribus illustrata (Tomus I & II in 
one)  
Trajecti Batavorum (Utrecht), G. Broedelet, 1714, Book Club Edition, 4to, contemporary fuill calf, gilt tooled spine with 
red mor. letterpiece and 5 raised bands, engraved folding portrait and frontispiece in Tomus I, both title-pages in red and 
black, 1 large folding map "Facies Palaestinae"(57x50 cm), 1 map "Conspectus Palestinae", 1 folding map "Libani atque 
Antilibani", 1 folding map"Intervalla Locorum Palestinae", 1 plate "Genealogia Herodum", 1 engraving "Conspectus 
Palaestinae in tabula veteri itineraria", 1 foldout engraving "Mensurae" and 1 large folding plate "Longitudines 
latitudinesque urbium Palaestinae", some small engravings in text of Tomus II, (10), 1068, (32) & (62) pp. (upper joint 
cracked but still holding, binding rubbed). Near Fine. Boeknummer: 008180  
€ 1200.00 

23. [Palestina, Egypte - Palestine, Egypt] - KORTE, JONAS - Reize van Jonas Korte nar Palestina, Egypte, 
Phenicie, Syrie, Mesopotamie en Cyprus - Naar den derden druk uit het Hoogduitsch vertaald , Eerste deel (van 
2). Met plaaten.  
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Haarlem, Jacob Tydgaat, 1776, 8vo, bruin gemarmerd karton, blinde bruine linnen rug, titelgravure, 7 uitslaande 
gravures (compleet), XXII, 396 pp (Van Voorreede ontbreken pagina I-IX, Inhoud (2 pp.) ontbreekt en voorts titelpagina 
eerste deel; op algemene titel is Eerste Deel uitgeknipt en aan slot zijn de woorden 'Einde Eerste Deel' met zwart 
onleesbaar gemaakt, titelgravure en titel iets smoezelig, nieuwe linnen rug, nieuwe schutbladen). Near Fine. 
Boeknummer: 008071 
€ 200.00 

 

Natuurlijke historie – Natural History 
 

 

24. [Slangen en Adders - Snakes and Adders] - LIER, J. VAN - Verhandeling over de slangen en adders die in het 
landschap Drenthe gevonden worden. Met byvoeging van eenige aanmerkingen en byzonderheden, tot deze en 
andere slangsoorten betrekkelyk - Traité des serpens et des vipères qu'on trouve dans le pays de Drenthe, au quel 
on a ajouté quelques remarques et quelques particularités relatives à ces espèces de serpens et à d'autres. 
Amsterdam en Groningen, By de Erven Houtuin en L.Huisingh,1781, 28x23 cm, Text in Dutch and French, 
contemporary half-calf with flat spine, gilt decoration and black letter-piece with gilt title, engraved half-title with (rare) 
hand-coloring, 3 engraved plates with hand-coloring, [2], 372 pp. 28x23 cm. Text in two columns in Dutch and French. 
(boards trifle chafed, upper-joint & corner-pieces skillfully restored, Dutch restoration report available). Rare original 
edition in very fine interior condition. Near Fine. Boeknummer: 008114 
€ 1500.00 

25. [Vissen - Fishes] - Fitzinger, Leop[old] Jos[eph] [Franz Johann] (1802-1884) - Bilder-Atlas zur 
wissenschaftlich-populären Naturgeschichte der Fische in ihren sämmtlichen Hauptformen. Enthaltend 193 
Abbildungen 
Wien, Verlag der Kaiserl. Königl. Hof- und Staatsdruckerei, 1864, dark blue cloth covered boards, spine with gilt title 
and lining, 79 plates with 193 chromolithographed pictures of fishes, 30,5x25 cm. 
(head and foot lower joint split, corners bumped, stamp in lower corner title-page) 
€ 900.00 
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26. [Zeeplanten en Zee-insecten - See-Plants & See-Insects] - BASTER, JOB (1711-1775)  - Natuurkundige 
uitspanningen, behelzende eenige waarneemingen, over sommige zee-planten en zee-insecten, benevens derzelver 
zaadhuisjes en eijernesten. 
Haarlem, J. Bosch, 1st Edition, 22,5x18 cm, 1762-1765, 2 parts in 1 volume, contemporary marbled paper boards, green 
title label with manuscript title on spine, 29 engraved folding plates in hand coloring with approximately 400 pictures by 
C. van Noorde after J. Rhodius, (2),169,(4); (2),167,(4) pp. (Contemporary explanatory annotations in legible hand on 
left blanc page of the plates, slightly foxed, binding (slightly) worn, bookplate on verso front board) Rare.  
Boeknummer: 008205 
€ 800.00 

27. KNOOP, JOHANN HERMANN - Sleutel der Latynsche konst-woorden, welke in de botanye, pharmacye en 
medicyne 't meest gebruikt worden. Waar in namentlyk de gemelde konst-woorden uit 't Latyn in 't Nederduitsch 
vertaalt, en veele andersints onverstanbare opgeheldert en verklaart worden, &c. Seer nodig en dienstig voor alle 
genen die eenigsints de konsten en wetenschappen, voornamentlyk in dit opsigt, beminnen; met veel moeite en 
arbeid in dese order geschikt 
Leeuwaarden, A. van Linge en Compagnie, 1751, 8vo, contemporary speckled paper over boards, flat leather spine with 
gilt lining, red morocco letterpiece with gilt title, black letterpiece with gilt name author, (10), 300 pp. Rare (Stamp of "J. 
Visser" on title-page, covers trifle chafed). Fine.Boeknummer: 008206 
€  650.00 

28. Noel Chomel, M. - Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek, vervattende veele 
middelen om zijn goed te vermeerderen, en zijne gezondheid te behouden, met verscheidene wisse en beproefde 
middelen voor een groot getal van ziektens; enz. 
Tweede druk geheel verbetert, en meer als de helfte vermeerdert door J.A. de Chalmot, enz. Verrijkt met 
kunstplaaten. 
Leiden & Leeuwarden, Joh. Le Mair & J.A. De Chalmot, 1778, Eerste tot en met zevende deel (7 Vols. complete), Vol. 1 
with engraved title-page (J. Punt), speckled paper over boards, gold tooled leather spine, red morocco label with gilt title. 
Complete set with all 95 (foldout) engravings, 27x22,5 cm. 
(Bindings rubbed/worn, some browning/staining in places) Boeknummer: 008166 
€ 1500.00 

29. [Kruidkunde - Herbalism] - Lemery, Nicolaes - Woordenboek of Algemeene Verhandeling der enkele 
droogeryen, behelzende der zelve verscheide benamingen, oorsprong, verkiezing, beginsels, woords-
oorspronkelijkheden, en alle byzondere eigenschappen, die in de dieren, planten en bergstoffen gevonden worden. 
Met kopere platen. 
Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1743, full vellum, title in red and black, fine allegorical engraved title-page (F. van 
Bleysweyk) with extensive explication, 25 folding engraved plates with each 16 plates, together 400 pictures, (20), 772, 
(72, Bladwyzer) pp. With page of hand-written list of herbals. 
Translated from the French edition by C. van Putten and Isaäc de Witt. Contemporary full vellum with flat spine, 27x23 
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cm. (vellum soiled, spine with some repair, new endpapers, first 40 pp. trifle waterstained in right upper corner, plates in 
places with some waterstain in lower margin)  
€ 950.00 

30. [Landbouw - Agriculture] - PAULSEN, HERMANNUS CHRISTIAAN - Echte berichten van den akkerbouw 
der Oostersche volkeren, ter opheldering van veele schriftuurplaatsen, zoo uit het oude als nieuwe testament, uit 
de Oostersche reisbeschryvingen verzamelt en uitgegeven doorEchte berichten van den akkerbouw der 
Oostersche volkeren, ter opheldering van veele schriftuurplaatsen, zoo uit het oude als nieuwe testament, uit de 
Oostersche reisbeschryvingen verzamelt en uitgegeven door Hermannus Christiaan Paulsen. Met kopere platen 
Leyden, Johannes Le Mair, 1762, 8vo, Met een voorrede van den Heer Professor Johan Laurents Mosheim, uit het 
Hoogduitsch vertaalt door J.F.F. bruine kartonnen platten, lichtbruine blinde linnen rug met 5 ribben, 4 gravures, (62), 
287, (15), (1) pp. (stempel op titel, op enkele pagina's in de ondermarge vochtsporen). Near Fine. Boeknummer: 008102 
€ 200.00 

 

Religie – Religion 

 

31. VAENIUS, OTTO [OTTO VAN VEEN, 1557-1629] - Vita D. Thomae Aquinatis 
Bruxelles, Ant. Collaer, 1778, 4to, moderne gemarmerde kartonnen band met titel-etiket op rug, nieuwe schutbladen, 
titelgravure, 30 gravures, 32 pp. tekst. Geïllustreerde hagiografie in het Nederlands van Thomas van Aquino met 1 
gegraveerde titel en 30 volpagina kopergravures gegraveerd door Cornelius Galle (2), Egbert van Panderen (13), Coryn 
Boel (13) en Willem Isaakz Swanenburg (2). Deze goede en zuivere herdrukken (1ste uitgave1610) worden 
voorafgegaan door de levensbeschrijving naar Antoninus, Gerson e.a. en aangevuld met verklarende teksten bij de platen. 
Fine. Boeknummer: 008173 
€  600.00 
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VROUWE C.P. (CATHARINA BRAKONIER-DE WILDE, 1688-NA 1756) - Bespiegelingen over Gods Kerk- en 
Waereldbestier, betrekkelyk op het beloofde vrouwenzaad. In Zeven Zangen, nevens Zielsverlustiging in het 
beschouwen van Aarde, Lucht en Sterrenhemel. 
Amsteldam, Pieter Meyer, 1751, 1st Edition, 21x13,5 cm, leren band uit de tijd, rug met 5 ribben, goudversiering in de 
compartimenten, rood titelschild met titel in goud, titel met vignet door Schijnvaan (?), (6), 184 pp. Bijgebonden: 
Opwekkelyke nasporingen by het genot van 't eenzaam buitenleven; Lettervruchten van stille dagen, en andere 
stichtelyke gedichten, door Vrouwe C.P. Amsteldam, Pieter Meyer, 1751, titel met vignet door Schijnvaan (?), 177, (3) 
pp. Beide werken met sluitvignetten. (band met enige slijtage aan randen en hoeken, achterplat gecraqueleerd, p. 37 
eerste werk met theevlek) Zeldzaam/Rare. Slechts 1 exemplaar in NCC, only one copy in NCC. Near Fine. 
Boeknummer: 008085 
€ 300.00 

32. 't Leven van Johanna, Paus van Rome, onder den naam van Johannes den Achtsten. Waar in haar zonderling 
gedragh uit de oudtheit wordt opgeheldert, de waarheit deezer historie krachtigh beweert, en door de 
vermaardste schryvers bevestigt. Met kopere platen.  
Amsterdam, Ter Drukkerye van Smets, 1722, 16,5x11 cm, perkamenten band uit de tijd, handgeschreven titel op rug, 
titel in rood en zwart met gravure, 2 doorgenummerde delen, uitslaande gravure met afbeelding van bevalling Johanna op 
straat, 4 andere gravures, (12), 407, (11, Bladwyzer) pp. (marge pagina 212 mist stukje, echter zonder tekstverlies, mooie  
stevige band) Boeknummer: 008155 
€ 350.00 

33. BLASIUS, JOAN MR. (1639-1672) - Geslacht-boom der Goden en Godinnen, met hun vergode nakomelingen. 
Waar achter by-gevoegde mengel-dichten, van diergelijke stof, de voornaamste Juffers toegepast 
Leyden, Salomon Wagenaar, Boek-Verkooper in de Klok-Steeg, 1661, kl. 8vo, perkamenten band uit de tijd, (32), 289, 
(4) pp. Gedrukt by Daniel Willemsz. vander Boxe. Anno 1661, tot Leyden. (perkament smoezelig, titelplaat ontbreekt (?), 
kleine reparatie aan bovenrand schutblad, naam in oud handschrift en tekening op schutblad, stukje uit blad 15 met enig 
tekstverlies). Near Fine. Boeknummer: 008099 
€ 150.00 

34. COSTERUS, FRANCISCUS SJ - Het boecxken der broederschap, dat is: Vijf boecken der christelijcker 
leeringhen, voor de broederschap der H. Maghet Maria 
Antwerpen, Plantijnsche Druckerije, 1596, 8vo, contemporary vellum with overlap,  spine with 4 raised bands, title-page 
with vignette, 32, 430, 2 pp. (closing ties missing). Fine. Boeknummer: 008176 
€ 500.00 
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35. Chronologische tafelen, behelzende de achtereen-volging der Pauzen, Keizers enKoningen. Zederdt de 
geboorte van Christus tot dezen tydt toe geregeerd hebbende; Dienende tot een grond-bewerp voor de genen die 
de wereldlyke geschiedenissen lezen. Opgesteld door G. Mercel. Advocaat in het Parlement van Parys. Op nieuw 
nagezien, en op zeer vele plaatsen verbeterd en vermeerder. Hier zyn de Czaaren van Moskow, als mede Tegen-
Pauzen en Tegen-Keizers bygevoegd door J.L Schuer. 
Amsterdam, Ioannes Covens en Cornelis Mortier, 1746, full leather, 12x7 cm, 43 pp. Rare historic-chronological 
publication. Booklet in stiff paper pages, with folding overview of the "Algemene regel" (general rule), the key to the 
booklet. With a beautiful engraving of the gate in Amsterdam (A Amsterdam chez I. Covens et C.Mortier). 
€ 400,00 
 

Scheepvaart – Shipping 

36. Brugmans, I.J. Prof. Dr. - Tachtig jaren varen met de Nederland 
Den Helder, N.V. Drukkerij v/h C. de Boer Jr., 1950, full vellum binding with gilt logo on front board, gilt title on spine, 
top edge gilt, title in red and black, b/w photographs, maps, VIII, 453, (1) pp., 26x21 cm. De luxe copy nr. 37. Traces of 
dampness in lower right corner. Boeknummer: 008162 
€ 150.00 

37. Roever, J.W. de – De Nederland in de Tweede Wereldoorlog 
Den Helder, N.V. Drukkerij v.h. C. de Boer Jr., 1951, full vellum binding with gilt logo on front board, gilt title on spine, 
top edge gilt, title in red and black, b/w photographs, maps, statistics, VIII, 239 pp., 26x21 cm. De luxe copy nr. 35. Mint 
condition. Boeknummer: 008161 
€ 150.00 

38. Originele bouwtekening van het MS ‘Oranje’ (1938) 
Met doorsneden en beschrijving van de kenmerken van dit legendarische schip, 103x43 cm 
 
Op 8 september 1938 werd het MS Oranje te water gelaten. Dit luxe passagiersschip werd gebouwd voor de 
lijndienst tussen Nederlands-Indië en Nederland. Het deed tijdens de Tweede Wereloorlog dienst als 
hospitaalschip. Na de oorlog ‘repatrieerden’ talloze personen met de Oranje vanuit Indonesië naar Nederland. 
In 1964 werd het schip verkocht aan de Italiaanse cruiserederij Lauro en ging varen onder de naam Angelina 
Lauro. Op 24 september 1979 ging het schip roemloos ten onder in de Stille Zuidzee na een dagenlang aan 
boord woedende brand. 
€ 150.00 
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39. Paash, H. - From Keel to Truck-De la quille a la pomme du mat-Vom Kiel zum Flaggenknopf-De 
quilla a perilla-Dalla chiglia al pomo dell'albero. Dictionaire de Marine. Anglais-Français- 
Allemand- Espagnol-Italien. 
Paris, Augustin Challamel, Librairie Maritime et Coloniale, 1908, green leather boards, brown leather 
spine with gilt title, oblong 23x19 cm, 803 pp. text, 109 b/w plates with explanatory text on opposite 
page, index in English, French, German, Spanish and Italian. (lower corners bumped, else very fine 
copy) Boeknummer: 008164 
€ 200.00 

40. [Schipbreuk – Shipwreck] - HAAR, BERNARD TER - De St. Paulus rots. Dichtstuk. Nieuwe uitgave. 
Amsterdam, G.W. Tielkemeijer en W. Willems, 1856, 8vo, geb. oranjebruin linnen met blindstempeling en afbeelding 
van zeilschip in goud op voorplat, titel en versiering in goud op rug, sneden verguld, titel met gravure van zeilschip in 
storm (H.A. Klinkhamer del. - J.B. Tetar v. Elven sculps.) en afgedekt door tissuepapier (iets roest), 2 zw/w afb. in tekst, 
XII, 128 pp. Met boeklabel D.G. van Bommel Boekbinder Amsterdam. In onwaarschijnlijk mooie staat. Fine. 
Boeknummer: 007361 
€ 80.00 

 
 
Oude en zeldzame boeken - Old and Rare (Verschillende onderwerpen – Various Subjects) 
 

 
 
41. [Astronomie – Astronomy] - KNOOP, JOHANN HERMANN (1700-1769) - Verhandeling van de sphaerische 
of klootsche Zonne-wysers; Namelyk, hoe men op een Sphaera Convexa, of Ronde Kloot, allerley Zonnewysers 
Meetkonstig beschryven kan. Alsmede om in een sphaera concava of halve holle kloot, veelerley uur- en andere 
cirkels te beschryven. Mitsgaders een berigt, hoe men de Sphaera Armillaris Gnomonica, of Hemel-Kring-
Zonnewyser toestellen kan. 
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Leeuwarden, H.A. de Chalmot, 1761, 1st Edition, 22x14 cm, contemporary marbled wrappers, title-page in red and black 
with engraved vignette, with 50 figures on 21 engraved folding plates by J.C. Philips, (10),244,(8) pp. (binding rubbed, 
contemp. owner's entry on verso title-page, partly slightly waterstained in lower and outer blank margins, plates clean) 
First edition of an important work on spherical sundials by the Dutch mathematician Johann Hermann Knoop (1700-
1769). It describes how to measure and construct different types of sundials, including one inside a hollow half sphere, 
and a "gnomic" armillary sphere. Rare. Good. Boeknummer: 008207 
€  450.00 

42. [Emblemata - Emblem Books] - Veen, Ernest van (Vaenius) (* 1598) - Kroone Der Vier Hooft-Devghden, Toe-
ghe-eyghent aen de H. Maghet ende Moeder Godts Maria. Door Ernest van Veen Advocaet ende VVerdeyn van Sijne 
Koninghl. Majesteyts Munte deser Stede. 
Brussel, Guilliam Scheybels, gesworen Drucker, op den Anderlechtschen Steen-wegh, by Roose, 1644, brown paper 
covered boards, oblong 15,7x10,5 cm, engraved title by A. van Does with sitting Maria and two angels holding a crown 
with title-flag, an introductory emblem and 24 circular copperplate emblems. Each emblem with Latin text engraved in 
the plate. Dedication to Maria van Veen by her father. Laudatory poem by L.B. (12), 84 pp.  
(Annotation in old hand on first paste-down about baptism of Ernest van Veen 24 february 1598, small label with nr. 63 
in left upper corner front board, later endpapers, engraved title thumbed and backed, title-page with some brown spots, p. 
57 trifle wrinkled, some thumbing in margin) 
Ref.: Landwehr, Emblem and fable books printed in the Low Countries 1542-1813, 841. 
Very rare, only 2 copies in NCC, 3 in WorldCat. 
SOLD 

 43. [Emblemata - Emblem Books] - Phaedrus; Hoogstraten, D. van - Ezopische fabelen van Fedrus. In 
Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten. 
Amsterdam, François Halma, 1704, blind stamped contemporary vellum with 6 raised bands, title in old hand on spine, 
engraved title-page by P. Boutats after J. Goeree, title in red and black with engraved vignette, large foldout portrait of 
Hoogstraaten, 107 engraved emblem vignettes, 5 half-page engravings, engraved head and tail pieces, XXXII, 198, (12) 
pp., 4to. Very fine copy. Boeknummer: 008084 
€ 750.00 
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44. [Toveren - Magic] - J.V.Z. [Jan van Zuylen] - Het groot toneel van behendigheden, te zien in de Italiaansche, 
Fransche, Engelsche, Poolsche, Hoog- en Nederduitsche tasschen-speelers en goochelaars; vervattende alles wat 
‘er aartigs door de meest bekende Natiën tot heden toe is uitgevonden; zulks het behelst al ‘t geen tot een 
Natuurlyk Tover-Boek behoord, hetwelk door meer dan zestig kunstige afbeeldingen worden aangewezen, in 't 
licht gebragt door den vermaarden kunstmeester, J.V.Z. 
Amsterdam, Bernardus van Mourik, [last part 18th. century], or. speckled paper wrappers, 15x10 cm, engraved title ‘Het 
Toneel der Tasschenspeelders en Goochelaars’, title-page in red and black, 7 engraved plates, (2), (12), 318 pp. With 
‘Catalogus van boeken die by de drukker deezes ... te bekoomen zyn’ (3 pp.) 
(text-pages 177/178 lacking, binding worn, first pages waterstained in upper right corner, some foxing in places) Very 
rare, only 1 copy in NCC. Boeknummer: 008156 
€ 500.00 

 
[Toveren - Magic] -WITGEEST, SIMON - Het nieuw' vermeerdert natuerlyck tover-boeck of speel-toneel der 
konsten. Bevattende aentrent 2000 natuerlycke toover-konsten en potsen, soo uyt de goochel-tas als kaert-spel (...) 
Den X. Druck. 
Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1715, 16,5x11 cm, Te koop tot Brussel by Emanuel de Grieck Boeck-verkooper in S. 
Catharine-straet in de gulde Lamp, later marbled boards, brown cloth spine with gilt title, title-page in red and black, 
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many woodcuts in text, 8 woodcut plates, (6), 518, (40, Bladt-wyser) pp.(title-page with small repair in upper right 
corner, engraved frontispiece lacking?). Near Fine. Boeknummer: 008128 
€  400.00 

45. [Rechten - Law] - SANTEN, B. VAN] - Generale privilegien ende hantvesten van Kennemer-landt ende 
Kennemer-ghevolgh. Miidtsgaders: Particuliere voor-rechten, octroyen, ge-appostilleerde requesten, 
geapprobeerde keuren, rechten, costumen ende usantien. Alsmede korte beschrijvinghe van de dorpen ende 
ghehuchten, van den voorschreven lande. 
's Gravenhage, Ian Verhoeve, 1652, 21x17 cm, perkamenten band uit de tijd, titelpagina met (later?) ingekleurd vignet, 
(6), 383, (5) pp. Ghedruckt by Thomas Fonteyn te Haarlem, Anno 1652. (hoeken voorplat professioneel gerestaureerd, 
titel op rug vervaagd, enkele beginletters later ingekleurd, wormgaatje in ondermarge van laatste 35 pagina's, echter 
buiten de tekst). Near Fine. Boeknummer: 008097 
€ 350.00 

46. [Rechten – Law] - LYBREGHTS, ARENT (IN LEVEN NOTARIS IN 'S GRAVENHAGE) - Redenerende 
practycq, over 't oeffenen van 't notaris ampt. Vervattende eene menigte ven verscheide onderwerpen, ofte korte 
en allezints beknopte formulieren van uitgevoerde notariale actens, met eenige allerbyzonderste en nodigste 
aanmerkingen; mitsgaders allerwetenswaardige kundigheden: dienende tot luister en sieraat van de notariale 
practycq. Zynde een vervolg op 't Redenerend Vertoog over 't notaris ampt. Wyders word ter toetse gebragt de 
styl der notarissen, zynde eene verzameling der actens, &c. Verdeeld in twee deelen 
Amsteldam, J. Hayman, J. Roman, G. de Groot, J. Loveringh, G. Tielenburg, S.V. Esveldt en P. Schouten, 1759, 2nd 
Edition, 21x17 cm, Tweden Druk, 2 parts in one volume, very fine vellum binding with title in old hand on spine, title-
page in red and black, (28), 1-356, (2) , 358-698, (2) pp Very fine copy. Fine. Boeknummer: 008201 
€ 475.00 

47. [Geneeskunde - Medicine] - BEVERWYCK, IOAN VAN  - Alle de wercken, zo in de medicyne als chirurgie. 
Amsterdam, Ian Iacobz Schipper, 1660, 27,5x22 cm, contemporary vellum, title in old hand on spine, beautiful engraved 
title-page (C. v. Dalen en C. de Passe), engravings in text.  
Contents: Schat der Geschontheyt; Schat der Ongesontheydt, ofte genees-konste van de sieckten, verciert met 
historien, en koopere platen, also ook met verssen van de Heer Jacob Cats (2 parts); Inleydinge tot de 
Hollandtsche geneesmiddelen; Heel-konste ofte derde deel van de genees-konste, om de uytwendige gebreken te 
heelen, (7), 208; (8), 207; (4), 124; (1), 46 en (6), 154 pp. (vellum trifle soiled, upper inner joint a bit loosening but still 
firm and holding). Near Fine. Boeknummer: 008158 
€ 750.00 

48. [Farmacie – Pharmacy] - GEIGER, PH[ILIPP]. L[ORENZ]. (1785-1836) - Handboek der 
artsenijbereidkunde.Bevattende de practische pharmacie en derzelver hulpwetenschappen. Eerste deel. 
Leyden, C.C. van der Hoek, 1840, 8vo, Naar de vierde, omgewerkte en vermeerderde uitgave vertaald door P.A. van der 
Bijll, met eene voorrede van G.J. Mulder, spine with red label with gilt title (slightly faded), XX, (8), 802 pp. (rebound 
with preserving original spine, binding rubbed, title-page browned, some rust in places). Near Fine.  
Boeknummer: 006069 
€ 200.00 
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49. [Rekenkunde – Arithmetics] - COURT, PEETER LA , ARITHM. - Inleydinge tot de cyfer- konst waer in de 
hooft-specien arithmetices grondelyk ende seer klaer worden uytgeleyt. Seer bequaem voor alle persoonen, om de 
selve op korten tydt te leeren. Den lesten druck vermeerdert ende verbetert. 
Brussel, De Weduwe van Joannes Vleugaert, 23x23 cm, n.d.[1734], contemp. mottled calf, boards with central blind-
stamped ornament, wood cut mark on title, spine with 4 raised bands and paper title label, 233, (7) pp. Provenance in old 
hand on last free end paper: "Dezen boek behoort toe aen Jacobus Huyge wonende tot Nazareth ofte tot Gent in het Made 
straitjen. Anno 1762" Very rare later and enlarged edition of this mathematical schoolbook. (binding slightly rubbed, 
title-page thumbed, some minor staining or browning). Near Fine. Boeknummer: 008203 
€ 250.00 
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50. [Rekenkunde – Arithmetics] - REES, K.F. DE - Eenen algemeinen regel waar door alle regels der rekenkonst, 
die in evenredenheid of proportie bestaan, als régel van driën, régel van vyven, oft dobbele régel van driën, 
kéting-régel, réfgel van gezélschap, en zoo voords, zoo in 't geheel, als in 't gebroken, régt, en verkeerd op een 
nieuwe, en ligte wyze konnen uitgewérkt worden zonder andere vorige kénnis, dan de vier wérkingen der 
rékenkonst te hébben; als zyn de vergaâring, of additie, aftrekking, of substractie, vermeering, of multiplicatie, en 
deeling, of divisie, en die maar alleen in geheele getallen.  
Brussel, P.J. Lemmens, 1752, 16x10 cm, contemp. leather binding, spine with 4 raised bands and gilt decoration in 
compartments, 111, (1) pp. Provenance in old hand on first free endpaper: "Desen boek behoort toe aen Ludovicus 
vanden Broek van Wijlegem tot Bottelare in de schole desen 13 maerte 1786" (minor browning, binding trifle rubbed, 
some calculations in old hand on last paste-down). Near Fine. Boeknummer: 008202 
€ 250.00 

 

Prijsbanden - Prize Bindings 

51. [Amsterdam] - FLORUS, LUCIUS ANNAEUS - Epitome rerum romanarum. Ex recensione Jo. Georgii 
Graevii (...). Accessere Notae integrae Cl. Salmasii, Jo. Freinsheimii, & Variorum. Nec non Numismata et Antiqua 
Monumanta in hac nova editione (...) In fina additus est L. Ampelius ex bibliotheca Cl. Salmasii. 
Amsterdam, Gergium Gallet, 1702, 21x13,5x5,5 cm. full vellum binding with gilt decoration, coat of arms of Amsterdam 
on front and back board, green ties, title in red and black with date 1702, 2 engraved title-pages (dated 1703) (by 
J.Goeree & Houbraken), engravings in the text (mostly numismatic) and a folding table (in black and red) of the 
Columna Rostrata, (22),533.(1),242,(99).46 pp. Prize binding of Amsterdam, complete with prize (1736) Very fine copy. 
Spoelder, 490. Fine. Boeknummer: 007747 
€ 250.00 

 

Varia – Miscellaneous 
 

 
 
52. LIPS - Branden en inbraken, deel II 
Dordrecht, Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken N.V., 29,5x20,5 cm, z.j. (ca. 1945), grijze papieren omslag met 
spiraalbinding, zw/w foto's, tekst in blauw en zwart, 164 pp.  
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Zeldzaam. Rare. (omslag aan randen iets vergeeld, rechter bovenhoek voorplat met knikje). Near Fine.  
Boeknummer: 008135 
Opmerkelijk document met brieven van gebruikers van een Lips brandkast en hoe deze brandkasten de verwoestingen 
van de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd en waarvan de inhoud nagenoeg onbeschadigd is gebleven. Bevat veel 
foto's van het bombardement op Rotterdam maar ook van de oorlogsschade in andere plaatsen zoals Arnhem, Groningen, 
Den Haag.  
€ 200.00 

53. [Bierbrouwen - Beermaking] - Delbrück, Max Dr. (editor) - Illustriertes Brauerei-Lexikon, Mit 73 Porträts 
und 600 Textabbildungen. 
Berlin, Verlagsbuchhandlung Paul Parey, 1910, 24,5x18,5 cm, half-leather, gilt tooled spine, gilt decoration on front 
board, b/w illustrations in text, IV, 867, (4) pp. (rebound with new endpapers, corners showing, name on title-page) 
€ 200.00 
 
 
54. [Bergbeklimmen – Mounteneering] - HUNT, JOHN - The Ascent of Everest 
London, Hodder & Stoughton, 1953, 23x16 cm, blue cloth covered boards, gilt title on spine, price-clipped pictorial 
dustjacket (design W. Heaton Cooper), Chapter 16 by Sir Edmund Hillary, 8 pictures in color and 45 in b/w, XX, 300 pp. 
Signed by Hillary on half-title. (top and tail of dustjacket worn, remnants of old tape on verso boards and flaps of 
dustjacket). Boeknummer: 008123 
€ 150.00 

55. Bosscha, J. Jr. Dr. (voorrede) - Het boek der uitvindingen, Ambachten en Fabrieken. Met vele houtgravuren. 
Geïllustreerde Familie-Bibliotheek tot verspreiding van nuttige kennis (7 delen compleet) 
Leiden, A.W. Sijthoff, 1862-1867, 19,5x15 cm, bruine linnen stempelbanden met goudversiering en titel in goud op rug, 
gravures in de tekst, platen (deels uitslaand) (sommige delen met iets slijtage aan kop en staart rug, eerste deel 
herbonden, vier delen met versterkte binnenscharnieren) Zeldzame complete set. Very rare complete set. 
€ 450.00 
 
56. Zeer zeldzame uitgave over de fabricage van gloeilampen - Extremely rare item on the making of light bulbs 
[Elektriciteit - Electricity] - N.V. Pope’s Metaaldraad-Lampenfabriek - Venlo Holland 
Serie “De Popelamp in wording” 
Serie van 12 tekeningen waarin de fabricage van gloeilampen wordt weergegeven, te beginnen met Teekening 
No. 1 “Ontstaan van den lichtdraad” en eindigend met Teekening No. 12 “Bij de cliëntèle”, ca. 1910. 
Fraai vorngegeven in rood en zwart op 12 grote bladen, in lichtblauw gemarmerde kartonnen band met bruine linnen rug 
en hoeken, 50x51,5 cm. 
Daarbij gevoegd: 10 in glans uitgevoerde kleurenafbeeldingen van radiobuizen, op verso afbeeldingen in zw/w van 
radiobuizen (42x28 cm) Zeer zeldzaam item/Extremely rare. 
€ 550.00 
Pope was de eerste gloeilampenfabriek in Nederland. Het bedrijf werd in 1889 in Venlo opgericht door de Britse 
ingenieur Frederic R. Pope onder de naam Goossens, Pope & Co. In 1908 gaat het bedrijf verder onder de naam Pope’s 
Metaaldraad-Lampenfabriek. In 1927 wordt de productie van gloeilampen gestaakt en gaat het bedrijf zich toeleggen op 
de fabricage van draad en kabels. Het bedrijf bestaat nog steeds. Het is thans gevestigd in Rotterdam onder de naam 
Pope Speciaallampen B.V. Hier worden designlampen gemaakt. 
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