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Een vliegende kraai… VIII
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1. [Aafjes, Bertus als] Sack, Sick - Warenhuis Wankelt.
[Amsterdam,] De Woedende Wesp [= De Bezige Bij] 1946; Eerste druk;
oplage 1000 Exx.; gedecoreerd, beige papieren omslag, belettering in wit
(in rood vlak), gebonden met paars koordje; (10) Ills. naar tekeningen
[C.A.B. Bantzinger]; omslag wat smoezelig, laatste pagina met vouw; met
op voortitel in inkt een opdracht van Aafjes aan de schrijver en Telegraafcolumnist (als Pasquino) Johan Luger: ‘voor Johan Luger. | van Bertus
Aafjes | via Kees Bantzinger.’
€ 75,2. Bastiaanse Frans - Het Spellings- en Taalstelsel van Kollewijn.
Haarlem, De Erven F. Bohn 1911; Eerste druk; grijs papieren omslag,
kaderlijnen en belettering in zwart; omslag wat verkleurd.
€ 65,* Frans Bastiaanse (1868-1947) is vooral bekend als dichter. Hij debuteerde in
1900 met de bundel Natuur en Leven.

3. Bouhuys, Mies - Grote Oren.
Omslag en Illustraties van Rie Kooyman.
Amsterdam, U.M. Holland [1956]; Eerste druk; gedecoreerd, wit karton,
belettering in zwart; band aan randen wat verkleurd; met opdracht van de
schrijfster aan Barend de Goede (?): ‘voor “de Goede”, | naar wie mijn
eerste kinderboekje | ging. | Mies Bouhuys’.
€ 75,4. Breytenbach, Breyten - Sinking Ship Blues.
Introductory Note: Laurens Vancrevel [=Laurens van Krevelen].
Toronto, Oasis 1977; Eerste druk; gedecoreerd, geel papieren omslag,
belettering in zwart; met het originele cellofaan omslagje; (4) Ills. naar
tekeningen: Breyten Breytenbach; Engelse vertalingen door André

Brink, Ria Leigh-Loohuizen en Denis Hirson; tijdens gevangenschap van
Breytenbach gepubliceerde uitgave, m.b.v. Vancrevel tot stand gekomen;
fraai exemplaar.
€ 50,NCC: 2 Exx. (UB Amsterdam / Zuid-Afrikahuis Amsterdam)
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5. Broedelet, Joh. W. - Vagebond. Eerste deel.
Rotterdam, Meindert Boogaerdt Jun. 1907; Eerste druk; gedecoreerd grijs
papieren omslag, decoratie en belettering in zwart (omslagontwerp:
Ties Bles).
€ 75,* Eerste deel van de Vagebond-trilogie, die verder bestaat uit Hofstad
(1909) en Keuterland (1910).

6. Broedelet, Joh. W. - Het Graf van de Onbekende Vrouw.
Haagsche Roman.
Den Haag, J. Philip Kruseman [1931]; Eerste druk; beigebruin linnen,
belijning en belettering in rood; band wat smoezelig.
€ 65,NCC: 2 Exx. (KB Den Haag / UB Amsterdam)

7. (Brouwer, Johan als) Geerlinck, Johannes - Vandaag geen Spreekuur.
Het Verborgen Leven van een Oude Stad.
Amsterdam, J.M. Meulenhoff [1942]; Eerste druk; halflinnen: rood linnen
rug, belettering in goud, lichtbeige kartonnen platten, decoratie in rood;
gedecoreerd, beige papieren stofomslag, belettering in rood en zwart;
band- en omslagtekening: Aart van Breda; stofomslag wat beschadigd,
met tape gerepareerd.
€ 75,-

8. Charles, J.B. - Het Geheim.
Aangeboden op 22 December 1950. In druk opgedragen aan W. Hussem.
Overdruk uit Podium, nrs. 10/12 van 1950.
8 pp., geniet; aan randen wat gekreukt en smoezelig; met in rechterbovenhoek de signatuur van W. Nagel (=J.B. Charles).
€ 75,Niet in NCC.

9. Cneudt, Richard de - Mijn hart verlangt… Verzen.
Antwerpen/Amsterdam, Uitgave ”De Sikkel” / N.V. Wereldbibliotheek
1942; Tweede druk; groen papieren omslag, belettering in wit op blauw
etiket; omslag verkleurd; met op voortitel in inkt een opdracht van de
dichter: ‘Aan Dichter Aug. van Boeckael (?) | uit oprechte waardering |
dankbaar en allerhartelijks aangeboden | RicharddeCneudt | Gent,
7 December 1942’.
€ 75,10. Coole, Marcel - Moederschap.
[Mechelen,] De Bladen voor de Poëzie 3e Jaargang Nr 6 Mei 1939;
Eerste druk; beige papieren omslag, belettering in donkerblauw, omslag
wat smoezelig; ex libris Nico van Suchtelen op binnenkant omslag; met op
titelpagina in inkt een opdracht van de dichter aan Nico van Suchtelen:
‘Innig aan Jhr. Mr. Dr. Nico van Suchtelen | MCoole (handtekening)’.
€ 65,-
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11. Donner, J.H. - Mulisch, naar ik veronderstel.
Amsterdam, De Bezige Bij 1971; Eerste druk; gedecoreerd, beige papieren
omslag, decoratie en belettering in bruin (omslagontwerp: Sjoerdje
Woudenberg[= toenmalige mevrouw Mulisch]); met op colofonpagina in
inkt een opdracht van de auteur aan de criticus Huug Kaleis: ‘Voor Huug
Kaleis, in de hoop | dat hij reageert. | J.H. Donner’; omslag aan randen wat
vervuild en omgekruld.
€ 55,12. Doolaard A. den - Ballade du Jeune Marin.
[Utrecht, De Gemeenschap 1928]; Eerste druk; gedecoreerd, stevig
papieren omslag (fotocollage: Gerard Rutten), belettering in rood, grijs en
zwart; tevens ill. van Gerard Rutten op titelpagina; aan randen wat
verbruind.
€ 150,13. Elf Impromptu’s van den Heer Gullus Minor.
Oosterbeek, Bosbespers 1984; Eerste druk; oplage 120 Exx.; elf erotische
prenten gedrukt op Simili Japon; leporello in zwart/grijs gemarmerd
kartonnen doosje, belettering in zwart op wit titeletiket; met het 6 pp.
tellende boekje met de verantwoording door de uitgever; in uitstekende
staat.
€ 65,14. Feith, Jan - De Melodieuse Dood en andere verhalen.
Met teekeningen van den schrijver.
Amsterdam, A.J.G. Strengholt [1930]; Eerste druk; gedecoreerd, paars
papieren omslag, belettering in paars en oranje; eerste pagina’s roest;
omslag verkleurd, voorblad los met scheur overdwars, rug aan boven- en
onderkant beschadigd; met op voortitel in inkt een opdracht in dichtvorm:
‘Des morgens, als ik wakker word | verzorg ik eerst mijn visschen-hord |
voer ze met pieren en met gort | dit is mijn oude-heeren-sport! |
doch nu word ik nieuw aangepord | - zelfs visch bij zoet zoutwater mort - |
want plots vermeerdert zich mijn hord: | - dit dank ik u. O! dokter Nord! |
27 Februari 1937 | Jan Feith.’.
€ 110,15. Gorter, Sadi de - Pays Nocturnes.
Paris, Pierre Seghers Éditeur [1952]; Eerste druk; oplage 160 Exx.;
lichtbeige papieren omslag om wit onderomslag, belijning en belettering
(in donkerder beige vlakken) in zwart, met het originele cellofaan omslag;
A. Ex. No. 88; met op voortitel in inkt een uitgebreide opdracht
van de auteur aan de actrice en voordrachtskunstenares Anny
Schuitema, ‘A madame | Anny Schuitema | en souvenir d’une |
rencontre placée sous | le signe du souvenir | de pays nocturnes | mais

aussi sous | l’embleme de | l’espoir | Sadi de Gorter | Paris,
15 fevrier ’53’.; inliggend: aan Schuitema geadresseerde envelop met
daarin een doorslag van Le Chant des Dix Huit Morts, De Gorters
vertaling van Jan Camperts beroemde gedicht Het Lied der Achttien
Doden, waaronder in De Gorters handschrift ‘extrait des Cahiers de
Paris no 43 (1947)’; met hieraan met paperclip bevestigd het
visitekaartje van Sadi de Gorter (Attaché de Press à l’Ambassade des
Pays-Bas), waarop bijgeschreven 'met vriendelijke groet | Sadi de
Gorter’.
€ 225,B. Ex. No. 94; met op voortitel in inkt een opdracht van de auteur aan de
dichter A. Roland Holst: ‘Pour A. Roland Holst, ces poèms d’un long
créspuscule vaincu, | avec les sentiments | d’un amitié de | Sadi de
Gorter’.
€ 175,16. [Goudswaard, Jos. als] Zebedeus - De Belanghebbenden van ‘t
Bombardement. Brieven van Zebedeus.
Antwerpen/Den Haag, Jos. Goudswaard z.j. [ca. 1916]; gedecoreerd, beige
papieren omslag, decoratie in rood, belettering in zwart; met op binnenkant
omslag een opdracht van Goudswaard aan de schrijver en mecenas Frans
Mijnssen: ‘Mr. F. Mijnssen | dankbaar | Jos Goudswaard | 17 - 1 - 17’.
€ 110,-
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17. Grasveld, Fons - Een Rapport over Mannus Franken, Mens en
Kunstenaar.
Amsterdam, in Eigen beheer 1976; in opdracht van het Studiesekretariaat
van het Verenigd Nederlands Filminstituut (VNFI); rode ringband,
gedecoreerd (foto van Mannus Franken in actie) papieren omslag,
belettering in rood en zwart; A4-formaat, 174 pp.; met begeleidende,
getypte brief van Fons Grasveld, gedateerd april 1977.
€ 45,18. Honegger-Lavater, Warja - Wilhelm Tell.
(‘Folded Story’ No. 1) Basel-Stuttgart, Basilius Presse 1962; grijs karton,
belettering in zwart; leporello; getekende uitvoering van het Wilhelm Tellverhaal.
€ 125,Niet in NCC

19. Jolles, André - Het Eerste Spel van Michaël den Aartsengel (1891-94).
Amsterdam, C.M. van Gogh [1897]; Eerste druk; lichtgrijs karton,
belettering in zwart (op wit titeletiket); rug verkleurd; onopengesneden;
bevat tevens Een Koning en Het Vrouwken van Stavoren.
€ 65,20. Jong, Eelke de - Ginds. Hollandse schetsen.
(‘Literaire Reuzenpocket’ 384) Amsterdam, De Bezige Bij 1971; Eerste
druk; gedecoreerd, gladpapieren omslag (ontwerp: Willem van Malsen);
foto achterzijde: Ronald Hoeben; met op voortitel een opdracht van de
auteur aan Hans [Sleutelaar] en eega: ‘voor Hans en Ineke | ‘Klein Bier’ |
Eelkedejong | 13 nov. ’71’.
€ 45,21. Marez, Hendrik de - De Bruid van Quinten Metsys. Een Verhaaltje in
Drie Bedrijven.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel 1898; Eerste druk; zwart
linnen, belettering in goud; band wat sleets; met op binnenkant voorplat
het ex libris van P. Minderaa.
€ 85,NCC: 1 Ex. (KB Den Haag)

22. Mason, J.H. - Brief aan Harry Graf Kessler.
Amstelveen, Uitgeverij AMO 1987; Eerste druk; oplage 10 genummerde
Exx. op Zerkall; groen papieren omslag om wit onderomslag, belettering
in zwart; letter Bembo; druk Hein Elferink, Wijhe; met aantekening door
Gert Jan Hemmink; No. 9, onder het colofon geparafreerd door de
uitgever.
€ 175,NCC: 1 Ex. (KB Den Haag)

23. Meester, Johan de - Herinneringen van Lectuur en Leven.
Gent, Samenwerkende Maatschappij “Volksdrukkerij” 1925; uitgave van
de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde; Overdruk
uit de Verslagen en Mededelingen 1925; beige papieren omslag,
kaderversiering en belettering in zwart; omslag verkleurd, rug aan bovenen onderkant iets ingescheurd; met in inkt een deels onleesbare opdracht,
dwars door de titel heen, van J. Kortenaerst aan de schrijver en mecenas
Frans Mijnssen: ‘mijn vrind Frans Mijnssen | véél (?): een gewaagde |
biecht in Vlaanderland. (handtekening)’; met inliggend het begeleidende
briefje van Kortenaerst aan Mijnssen (met de originele envelop), door ons
zo goed mogelijk getranscribeerd.
€ 150,NCC: 1 Ex. (Literatuurmuseum Den Haag)

24. Messel, Saul van [= Jaap Meijer] - Vrouger of Loater. Gedichten.
Winschoten, Van der Veen 1969; Eerste druk; grijs linnen, belettering in
zwart; met op voorste schutblad in inkt een opdracht van de auteur aan de
schrijver Peter van Steen [pseudoniem van P. Mourits] en echtgenote:
‘Voor Peter van Steen | en zijn friese vrouw | Saul van Messel |
Woarhèn wait ik nait’.
€ 75,-
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25. Metro-Goldwyn-Mayer 1939-1940, klaar voor nieuwe records!
blauwe ringband, gedecoreerd papieren omslag, belettering in oranje,
blauw en zwart; 31 x 21 cm.; 64 pp.; brochure met informatie in tekst en
beeld van de films die Metro-Goldwyn-Mayer het seizoen 1939-1940
uitbracht; omslag smoezelig, hapje uit achterkant.
€ 225,NCC 1 Ex. (Rijksmuseum Amsterdam)
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26. Michelangelo - Sonnetten.
Vertaald door Frans van Dooren.
[Amsterdam,] Sub Signo Libelli MCMLXXIX (1979); Eerste druk; oplage
50 genummerde Exx.; zwart linnen, uitgeversembleem en rugbelettering in
goud; inleiding door de vertaler; (1) ill. naar tekening: Bob van
Blommestein; letter Romanée; Ex. No. 8 op Zerkall-Bütten (: 40 Exx.);
met prospectus.
€ 125,27. Naeff, Top - Twee Toneelspeelsters (Sarah Bernhardt en Eleonora Duse).
(‘Kleine Juweeltjes’) Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij [1934];
Eerste druk; bruin, soepel fluwelig kunstleren band, rugbelettering in
goud; 9,5 x 6,5 cm; met op voorste schutblad in inkt een opdracht van de
schrijfster aan de schrijver en mecenas Frans Mijnssen: ‘Voor Frans
Mijnssen | van Top’.
€ 110,-

28. Neels, Maurits - Beelden uit mijn Kinderjaren. Twee delen.
Brussel, De Zijdeworm 1936 (Eerste deel) en 1937 (Tweede deel); grijs
papieren omslagen, belettering in zwart; wat schuingelezen, omslagen aan
bovenkant rug iets beschadigd, omslag eerste deel wat smoezelig.
Niet in NCC
€ 125,-
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29. D’Oliveira, E. - J.K. Rensburg, een Interview.
Met een Portretschets door K. Hentschl.
Amsterdam, N.V. De Erven H. van Munster & Zoon [1920]; rood
papieren omslag, belettering in zwart; omslag wat verkleurd. € 55,30. Pareau, N.E.M. - De Jaargetijden.
Groningen, in eigen Beheer 1935; Eerste druk; wit papieren omslag,
belettering in zwart; geniet; 4 Ills. naar tekeningen [Max Ali Cohen];
Ex Bibliotheca Jan Engelman (naam in inkt op omslag); omslag iets
beschadigd, wat smoezelig.
€ 175,31. Prins, Jan (vertaling) - Veertig Fabels van La Fontaine.
In het Nederlandsch weergegeven door Jan Prins.
Antwerpen / Den Haag, “Lectura-Uitgaven”/ Boucher’s Uitgeverij 1940;
Eerste druk; grijs papieren omslag, belettering in rood; omslag aan randen
verkleurd; ex bibliotheca C.L. Schepp (= Jan Prins, naam + adres op
binnenkant omslag); met op voortitel in inkt een korte opdracht van Prins:
‘met vriendelijke groet | van den vertaler.’; tevens met ingeplakt,
dubbelgevouwen kaartje waarop portret van Prins en een gedicht t.g.v. zijn
zeventigste verjaardag (uitgegeven door Ad. Donker, Rotterdam op 5

februari 1946), achterop dit kaartje nog een opdracht van Prins: ‘met
hartelijken dank voor uw | gelukwensch en vriendelijk | schrijven. | J.P.’
€ 150,32. Steen, Vagn - Et Godt Bogǿje / A Hole Book.
Tranehuse, in eigen Beheer 1969; Eerste druk; keerdruk; zwart papieren
omslag (met gat erin), belettering in grijs; 14,7 x 9 cm.; tekst in Engels
en Deens.
€ 125,33. Uyl, Bob den - Zes Stijlvolle Maar Mislukte Limericks.
Met zes genummerde en gemonogrammeerde litho’s van Hedy Gubbels.
(Rotterdam,) Bébert (1981); oplage 276 Exx; losbladig; grijs papieren
omslag, belettering in rood en zwart; gedrukt in zeven kleuren door de
Grafische Werkplaats, Rotterdam op Velin D’Arches; Letter: Korinna;
Ex. No. 255; omslag aan randen gevlekt; onder het colofon gesigneerd
door Den Uyl en Gubbels.
€ 95,-
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34. Veen, Piet van - De Gevaarlijke Leeftijd.
Amsterdam, Nederlandsche Uitgevers-Maatschap MCMXXX (1930);
Eerste druk; gedecoreerd beige linnen, belettering in goud; beige papieren
stofomslag (= band) [band- en omslagdecoratie: H. Keja]; band in zeer
goede conditie, omslag wat gerafeld en met scheurtjes; met op voorste
schutblad een opdracht van de auteur aan Frans Mijnssen: ‘Voor Frans
Mijnssen, | die reeds jaren geleden | trachtte, de schrijver | bij diens
pogingen dit boek | te publiceren, behulpzaam | te zijn. | 3 Sept. ’30 |
PietvanVeen.’
€ 55,-

35. Verspoor, Dolf - Brief van Maarten ‘t Hart, Criticus.
Ter gelegenheid van de Boekenweek 1984.
Amsterdam, Uitgeverij Bembo 1984; oplage 250 Exx.; vouwblad (in
drieën gevouwen); overgenomen uit De Revisor, 1977; iets verkleurd.
NCC: 1 Ex. (KB Den Haag)
€ 35,* Verspoor neemt in 14 strofen ‘t Hart op de hak: ‘Mijn lieve moesje, voor je
óók gaat slapen | vlij ik mijn wijsneus aan je willig oor, | want ik die sneller
zwam dan God kan gapen | zaag in die toon mijn lieve lezers door. (…)’

36. Walch, Jan - Grimassen.
(‘Boek en Periodiek’) Den Haag, R.J. Goddard [1925]; Eerste druk;
gedecoreerd, beige papieren omslag, decoratie en belettering in rood en
zwart; omslag aan randen wat verkleurd, bovenkant rug iets beschadigd;
met op voortitel in inkt een opdracht van de schrijver aan Hein [Pannekoek
= G.H. ’s-Gravesande]: ‘Voor mijn trouwen vriend | Hein | Jan Walch |
Nov. 1925’.
€ 110,-
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37. Walch, Jan - Epizoden uit het Leven van Mr. Thomas.
Verluchtigingen van Lida von Wedell.
(‘Boek en Periodiek’) Den Haag, R.J. Goddard [1926]; Eerste druk; wit,
gedecoreerd linnen, decoratie in geel en zwart, belettering in zwart; beige,
stevig papieren stofomslag (= band); stofomslag erg verbruind, wat
smoezelig, band (door bescherming stofomslag) in zeer fraaie staat; met
op voorste schutblad in inkt een opdracht van de schrijver aan Hein
[Pannekoek = G.H. ‘s-Gravesande]: ‘Van den Schrijver | voor zijn ouden
vriend | Hein | Jan Walch | Kerstmis 1926’.
€ 125,-

38. Wessem, Constant van - Liszt, Romantische Jaren van een Pianist.
(Maastricht,) Leiter-Nypels N.V. MCMXXXI (1931); Eerste druk; rood
papieren omslag met flappen, belettering in zwart; lichtbeige, gedecoreerd
papieren stofomslag, belettering in rood en zwart; snee en aantal pagina’s
wat roest; stofomslag beschadigd, met tape gerepareerd; met op voorste
schutblad in inkt een opdracht van de auteur aan de Rotterdamse schrijver
Jo Otten: ‘Voor vriend Otten | van | Constant van Wessem | 10 Mei 1932’.
€ 85,39. W.(iener), Ed. - “Wiener Mélange”.
Voorgezongen bij gelegenheid van de 78ste Algemeene Vergadering der
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, gehouden
te Amsterdam gedurende den 3den, 4den, en 5den Juli 1927.
Door het ontvangende District als Herinnering aangeboden.
lichtgrijsblauw papieren omslag, belijning en belettering in donkerblauw;
geniet; (1) ill. Karel van Seben; twee ‘medische’ teksten van de
Amsterdamse huidarts Ed. Wiener op muziek van Louis Davids en Dirk
Witte, van het eerste lied is ook de muzieknotatie opgenomen; met op
omslag in inkt een latere, zwierig geschreven opdracht: ‘Aan Mevrouw
A. Roland Holst | - de Meester | 30 Januari 1939. Ed Wiener.’ € 110,Niet in NCC
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40. (Zwart, Piet) - Monografieën Over Filmkunst, onder redactie van
C.J. Graadt van Roggen. Nrs. 1 - 10 (compleet, niet verder verschenen).
Rotterdam, W.L. en J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij N.V. 1931 - 1933;

Eerste druk; geïllustreerd met ontelbare foto’s van Piet Zwart en foto’s naar
film-stills; gebonden in 2 (bibliotheek)banden, halflinnen, afgesneden;
zonder de omslagen; banden wat sleets, tweede band wat schuingelezen.
Eerste band, met voorkant omslag van No. 3:
1. Graadt van Roggen, C.J. - Het Linnen Venster. 1931: pp. 72; ill.: 90.
2. Jordaan, L.J. - Dertig Jaar Film. 1932; pp. 80; ill.: 84.
3. Scholte, Mr. Henrik - Nederlandsche Filmkunst. 1933; pp. 64; ill. 98.
10. Lichtveld, Lou - De Geluidsfilm. 1933; pp. 79; ill.: 53
Tweede band, met voorkant omslag van No. 4:
4. Hoyer, Th.B.F. - Russische Filmkunst. 1931; pp. 75 ; ill.: 90.
5. Koster, Simon - Duitsche Filmkunst. 1931; pp. 75; ill. 110.
6. Roos, Dr. Elisabeth de - Fransche Filmkunst. 1931; pp. 59; ill.: 32
7. Otten, Dr. J.F. - Amerikaansche Filmkunst. 1931; pp. 70; ill.: 32.
8. Braak, Dr. Menno ter - De Absolute Film. 1931; pp 50; ill.: 100.
9. Wessem, Constant van - De Komische Film. 1931; pp. 56; ill.: 40.
€ 450,-

Naschrift
Het aardig van Mark zijn Vlugschriften is dat hij je steeds voor verrassingen
stelt! Hebben wij ook zulk soort boeken (en boekjes)? Ik denk natuurlijk
altijd weer in schrijvers /periodes compleet - je kunt dan fijn vergelijken en
kennis vergaren. Maar bij dit soort Vlugschriften denk je even vrijaf - even
zonder jas of paraplu (met een vlaggetje in de hand) door de (voorjaars)regen
lopen, zacht zingend!
Wilma Schuhmacher

