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[1] [AANDELENHANDEL] Great mirror of folly
Het groote tafereel der dwaasheid, vertoondende de
opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel
en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de
Nederlanden, gepleegt in den Jaare MDCCXX
[Amsterdam], 1720 (= ca. 1740?). In-folio, [1] + [1
blanco] + 25 + [1] + 52 + 29, [1 blanco], 8, 10 pp.
Met 74 satirische gravures waarvan vele dubbel en
uitvouwbaar. Vol kalfsleder uit de tijd versierd met
goud.
€ 5.000,00
Third edition of a famous important and much sought
work, being a collection of texts and plates satirizing
the Englishman John Law, his Mississippi Company,
and the international land and trading speculation in
worthless shares of the South Sea Bubble of
1719-1720, which resulted in an international
scandal.
Sabin 28932; Muller, Historie prenten II p.103-124.

[2] [AERTS VAN BOCXTEL, Henrick] Den
Spiegel der Jonckheyt, dienende voor alle jonckheyt
d'eerbaerheyt en Deugdt beminnende tot eenen
spiegel
Antwerpen, Andreas Paulus Colpyn, ca. 1750. Klein
in-4°, 80 pp, volledig gedrukt in civilité, houtsnede
op de titel, gescheurd met wat verlies in het midden,
gescheurd zonder verlies in het laatste blad.
Gebrocheerd, titelpagina gevlekt.
€ 175,00
zie: van Heurck, Les livres populaires flamands, p.
130.

[3] AVERMAETE, Roger - MINNE, Joris
Alphabet. Zes-en-twintig versierde letters geteekend
en in hout gesneden door Joris Minne
Brussel, De Wilde Roos, 1925. In-8°, gedrukt op
slechts 110 exemplaren. Dit is exemplaar 40/100 op
vergé papier. Origineel uitgeverskaftje.
€ 225,00

[4] BALDAEUS, Philippus (1632-1672)
Naauwkeurige Beschryvinge van Malabar en
Choromandel, derzelver aangrenzende ryken, en het
machtige eyland Ceylon. Nevens een omstandige en

grondigh doorzochte ontdekking en wederlegginge
van de Afgoderye der Oost-Indische Heydenen...
zijnde hier by gevoeght een Malabaarsche
spraak-konst
Amsterdam, Johannes Janssonius van Waasberge en
Johannes van Someren, 1672. In-folio, [10] + 198 +
132 + 188 + [11] pp. Frontispice (voorstelling van
een Indische olifant, twee tijgers en twaalf Indiërs in
regionale klederdracht, sommige gewapend, en de
koopwaar op de voorgrond), drie titelpagina's met
houtsnede, opdracht aan Cornelis de Wit, portret van
de auteur, register en lijst van platen achterin. In
totaal geïllustreerd met 38 fijne kopergravures,
plattegronden en kaarten buiten tekst. Compleet
volgens de lijst van platen. Verder nog talrijke
kopergravures in tekst. Mooi exemplaar, maar de
kaart van het eiland Manaer is verbruind.
Gebonden in een vol kalfslederen band uit de tijd met
sleet
Frontispiece (representation of an Indian elephant,
two tigers, twelve Indian people in traditional
costumes and merchandise), three title pages with
woodcut, dedication to Cornelis de Wit, portrait of
the author, index and list of plates in the back.
Illustrated with 38 nice plates in copper engraving
and maps. Complete in respect to the list of plates.
Contains also engravings in text. Nice copy, but the
map of the island of Manaer is browned.
Full contemporary calf binding, worn.
€ 3.500,00
Eerste editie. Philip Baldaeus werd in opdracht van
het VOC naar Indië gestuurd.
Herkomst: ongeschoeide karmelieten in Brugge
(oude stempeltjes).
First edition. Finely illustrated work on Southern
India and Ceylon, including extensive descriptions of
the geography of the region, the major cities and
ports, history and natural history, trade and
commerce, government, the manners, customs and
Hindu religion of the native inhabitants, the wars
between the Portuguese and Dutch, &c.

[5] BARRÈS, Fernand - BRÉMAUD, Eugène SCHOELLER, Adolphe Les transformateurs
d'énergie, générateurs, accumulateurs, moteurs avec
les plus récentes applications à la navigation aérienne
par un comité d'ingénieurs et de professeurs
Paris, Aristide Quillet, 1910. 2 vol. in-4°, x + 221 pp
of text , with ill. in b/w + atlas with 13 cardboard
pages with 22 mounted stiff paper moveable
overlays, in color, depicting different layers of
machinery. Reddish brown publisher's cloth.
€ 245,00
Very good copy.
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[7] BECKERS, Alain - ZACK, Léon (ill.) Esquisse
du Problème de l'Art Abstrait avec six eaux-fortes de
Léon Zack, présentées par Paul Fierens
Anvers, De Nederlandsche Boekhandel, 1951. 4°,
loose sheets, original cover. 17 pp + 6 plates. Les
eaux-fortes de Léon Zack ont été tirées à 160 exx.
tous numérotés et signés par l'artiste, n° 32, sur pur
chiffon d'Auvergne à la main.
€ 650,00
Original edition of this essay on abstract art by the
Belgian poet Alain Beckers, illustrated with 6
etchings by the Russian artist Léon Zack
(1892-1980).

[8] BLONDEL, Franciscus (1613-1703)
Thermarum Aquisgranensium et Porcetanarum
elucidation & thaumaturgia. Sive admirabilis
earumdem natura et admirabiliores sanationes.; quas
producunt in usibus balneationis potationis opera
Aquisgrani [Aix-la-Chapelle], Typis Joannis Henrici
Clemens, 1688. In-4°, allegorisch front. met wapens
van Karel de Grote op verso + [24] + 160 + [9] pp.
Op verso van de titel de 4 wapens van de regenten
van Aken en Burtscheid (in het Latijn: Porcetum),
met een portret van de auteur, een uitvouwbaar zicht
van de stad Burtscheid en 16 ill. i.t. Ontbreekt plan
van Aken. Soms roestvlekken. Gebonden in vol leder
uit de tijd, restauratie aan de rug.
€ 250,00
Derde herziene en vermeerderde editie van deze
geschiedenis van de thermische baden van Aken en
Burtscheid door de Vlaamse dokter François
Blondel. Cat. Kraus 62, Part II, Balneology, 467.
Wellcome II, 182. Krivatsy n° 1393.

[9] CAMERARIUS, Giorgius Emblemata Amatoria
Venice, Pietro Paolo Tozzi (colophon: printed by
Giacomo Sarzina), 1627. Small in-16°, 7 x 9 cm, 201,
[2] pp. A Latin emblem book, with 83 poems and 81
full-page engravings. Namely the engraved title-page,
the full-page engraved arms of Dominico Molino, 75
love-emblem engravings (most show Cupid, the last
one shows Narcissus) and 4 engravings of tombs.

Contemporary tanned sheepskin, the gilding of the
tooling is largely lost, but the binding is otherwise
good.
€ 7.800,00
Provenance: Lieutenant Charles Stanislaus Capelle,
a U.S. military surgeon. Landwehr, Romanic Emblem
books, 201 - Praz, pp. 127, 295. A lovely little book
of love emblems.

[10] CARÈME, Antonin Le patissier royal parisien,
ou traité élémentaire et pratique de la patisserie
ancienne et moderne. Suivi d'observations utiles aux
progrès de cet art, et d'une revue critique des grands
bals de 1810 et 1811. Nouvelle édition
Leipsig - Paris, Au dépot de Librairie, 1854. 2 vols.
in-8°, xcii + 394 et [4] + 443 pp. Ouvrage ill. de 40
planches dépliantes en lithographie h.t. (sur 41, le
frontispice manque) dont la plupart présentent une
variété de modèles de gâteaux, de pièces montées,...
Quelques rousseurs, et légères mouillures dans les
marges, surtout sur les premières et dernières pages.
La dernière page du tome second restaurée dans la
marge, sans perte. Reliures d'époque, dos en chagrin,
plats marbrés.
€ 1.500,00
Antoine Carème (1784-1833), cuisinier de toutes les
grandes cours d'Europe (Napoléon, Romanov...) pour
finir chez le baron de Rothschild, il fut le premier
grand chef célèbre.
Provenance: Ex libris René Chauveau.
Voir: Vicaire 144 (édition de 1815).

[11] [CASTELEYN (ed.)] Vremde geschiedenissen
in de koninckrijcken van Cambodia en Louwen-lant,
in Oost-Indien, zedert den Jare 1635 tot den Jare
1644 aldaer voor-gevallen. Mitsgaders de Reyse der
Nederlanders van Cambodia de Louse Revier op, na
Wincjan, het Hof van de Louse Majesteyt. Ende ten
laetsten de wreede massacré in Cambodia door de
Indianen, anno 1643 geschiet
Haerlem, Pieter Casteleyn, 1669. In-4°, titel in
kopergravure, [4], 39 pp, genaaid in originele blauwe
papieren kaft, vochtschade in de eerste katern. Bevat
een beschrijving van Laos en van het bloedbad
waarbij de hele VOC delegatie in Cambodja
omkwam.
€ 450,00
Eerste en enige editie. Vier exx in STCN. Gerard van
Wusthof vertrok vanuit de VOC- handelspost in
Loveck, vlakbij de huidige Cambodjaanse hoofdstad
Phnom Penh. Hij hield een journaal bij dat later
onder de titel 'Vremde geschiedenissen in de
Koninckrijcken van Cambodia en Louwen- lant' in
Haarlem werd uitgeven. In 2002 bezorgde Carool
Kersten, een Nederlander verbonden aan de
universiteit van het Thaise Chiang Mai, er een
moderne vertaling van.
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[6] BARTHOLIN, Caspar Casp. Bartholini, D. &
Profes. Regii Institutiones Anatomicae, Novis
Recentiorum opinionibus & observationibus, quarum
innumerae hactenus editae non sunt figuris que
auctae ab auctoris filio Thoma Bartholino movendo
Lugduni Batavorum, apud Franciscum Hackium,
1641. In-8°, [10 ff] + 496 + [44] pp. Met anatomische
gravures i.t. en uitvouwbare b.t (compleet). Originele
band in glad ivoorkleurig perkament met opgezette
randen en gespikkelde sneden.
€ 900,00
Voir: Krivatsy, n° 735.
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[12] CLARA Sanctae Clarae Virginis Assisiatis
secundi ordinis S. Francisci primogeniae, Sanctitate,
et miraculis clarissimae vitae compendium
Antwerp, apud viduam Ioannis Cnobbari, 1650.
In-12°, 170 pp. 14 kopergravures (door Bouttats e.a.)
verbeelden het leven en de dood van ste Clara.
Weinig vochtschade in de eerste twee katernen en in
de laatste. Gebrocheerd, gespikkelde kaft, vergulde
sneden.
€ 400,00
Exemplaar in UA, niet in STCV. Zie BCNI 10434.

[13] CLAVIGERO, Francesco Saverio SJ
(1731-1787) Storia della California. Opera postuma
Venezia, Modesto Fenzo, 1789. 2 parts in 1 vol.
in-8°, 276 + [1 + 1 bl.], 212 + [1 + 1 bl.] pp.
Illustrated with a folding map of California. Tear in
corner of pp. 21/22 without loss of text, some foxing,
one little tear in margin of first title-page neatly
restored. Contemporary half vellum with corners, flat
spine.
€ 2.950,00
First edition of this posthumous work of the first
important Mexican historian, Francisco Javier
Clavigero. Graff 747: "One of the source books for
the history of the missions in Lower California."
Clavigero was a native of Vera Cruz and served as a
missionary among the Mexican Indians before going
to Italy in 1767 after the Jesuits had been expelled
from Mexico. In Bologna he founded a literary
academy and pursued diligently his documentary
studies in Mexican aboriginal history. A good deal of
this book relates to the settlement of Baja California,
with important information also about California
missions (including the founding of the mission in
San Francisco). Complete with the errata leaves.
Stamps of Hans Koch. Sabin n°13524.

[14] COMTE, Pieter le (1802-1849) Afbeeldingen
van schepen en vaartuigen in verschillende
bewegingen
Amsterdam, F. Kaal (printed by J.J. Nesser, Jr.),
1831. In-4° oblong (23,5 x 31 cm). [8], 60, [3] pp.
With 50 lithographic plates of boats and ships, all
nicely hand-coloured. Contemporary boards covered
with the original letterpress equipment.
€ 11.000,00

[15] [COOKERY] The Queens closet opened:
incomparable secrets in physick, chyrurgery,
preserving and candying &c. + A Queens delight: the
art of preserving, conserving and candying ... making

perfumes, destilling etc. + The compleat cook ... for
dressing of flesh, and fish, ordering of sauces or
making of pastry
London, Nathanael Brooke, 1662. In-12°, portret van
Henrietta Maria door Faithorne met nieuwe marges.
Modern halflederen bandje.
[5] ff, 300 pp, [12] ff, 123 pp, [10] ff. This work
consists of three books. Portrait of Henrietta Maria,
by Faithorne, with new margins. Modern three
quarter calf binding.
€ 950,00
Zeldzame vijfde editie, de eerste editie dateert van
1655.

[16] COSTAGUTI, Giovanni Battista Architettura
della basilica di S. Pietro in Vaticano
Roma, Nella Stamperia della Reverenda Camera
Apostolica, 1684. Large in-f° (50 x 40 cm), xxvii pp.
+ engraved title-page + 32 plates numbered I-XXX
and two unnumbered plates, mostly double-page.
Some foxing, stain in margin of plate XXVII.
Contemporary binding: half leather, ribbed spine
with gold-tooling. Binding rubbed on boards, corners
and spine.
€ 3.200,00
The brilliant work of the architects of the Sct. Peter's
Basilica in Rome, Michelangelo (1475-1564),
Lazzari Bramante (1444-1541) and Carlo Maderni
(1556-1629) and others, is documented in the
impressive double-page engravings of this rare work
on the architecture of Sct. Peter's Basilica by
Giovanni Battista Costaguti (1636-1704).

[17] CRAEMER, Rie (ill.) (1887-1977) Hoe
Waterlelie zegevierde. Een hindoesche
liefdegeschiedenis
Utrecht, W. de Haan, 1919. Met ill. in kleur van Rie
Cramer, luxe-uitgave van 200 genummerde exx.
ondertekend door de kunstenares, nr. 116. Uit het
Sanskriet-manuscript in het Engels vertaald door
F.W. Bain, uit het Engels vertaald en toegelicht door
Henri Borel.
€ 180,00
In de reeks: Karnen van den oceaan des tijds.

[18] DAPPER, Olfert (1636 - 1689) Naukeurige
beschryving van Asie: de gewesten van
Mesopotamie, Babylonie, Assyrie, Anatolie, of Klein
Asie: beneffens Arabie
Amsterdam, Jacob Van Meurs, 1680. In-folio,
titelgravure, 6 + 357 + 3 pp en 10 gravures op
dubbele pag. b.t. en talrijke it - 324 + 4 pp en 6
gravures op dub. pag. bt en talrijke op halve pagina
i.t. Bevat de gravure van de toren van Babel.
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Zie: Asia in the making of Europe, vol. III, p. 489 en
pp. 1156 e.v.
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[19] [DUYM, Jacob] (1547-ca. 1623) Corte
historische beschryvinghe der Nederlandscher
oorlogen
Arnhem, by Jan Janssoon, 1612. Klein in-8°, 212 pp,
met portretten in houtsnede in ornamentele boorden,
met wat schade aan de laatste drie bladen. Gebonden
in herbruikperkament van oud liedboek, gemarmerde
schutbladen.
€ 400,00

[20] FOLLINUS, Hermannus Iansz.
Physiognomia, ofte menschen-kenner, mitsgaders
Simonedes, ofte die Memori-const: crachtelijck en
cortelijck uyt Aristoteles met natuurlijcke redenen
bewesen ... tot profijt aller overigheden, cooplieden,
jongmans en dochteren: als oock studenten,
predicanten, medecijnen en aller menschen die met
verstant arbeyden en vredelijck en gemacklijck
willen leven
Haerlem, Adriaen Rooman, 1613. In-8°, 52, 57 ff.
Twee delen: elk deel met drukkersmerk in houtsnede
op de titel. Eerste editie. Met voorspellingen over de
karakters vertrekkende uit gestalte, kleur, beharing,
vorm van het gezicht en de neus, de voeten...
Opdeling in vreesachtige, goedaardige,
onbeschaamde, zachtmoedige... mensen. Het tweede
deel bevat wenken voor de 'memorie-ploeger'. Tekst
in gotische letters.
Bijgebonden: Den Nederlandtsche sleutel van
t'Secreet der Philosophie, in welck grondelijc
bewesen wert d'aert so in't generael als in't bysonder
aller metallen als goudt silver coper etc. en die
gheheele alchijmie, met haer verborghendtheden. 76
ff, geïllustreerd met houtsneden. Met vele duidelijke
voorschriften voor het bereiden van chemische
preparaten.
Gebonden in soepel vol perkament uit tijd, met wat
vlekken.
€ 2.750,00
"FOLLINUS (Hermanus), in Friesland geboren op
het laatst der zestiende eeuw, was Doctor in de
wijsbegeerte en geneeskunde, en oefende
laatstgenoemde wetenschap gedurende verscheidene
jaren met roem uit te 's Hertogenbosch, waar hij
stads geneesheer was. Hij werd van daar als
Hoogleeraar te Keulen beroepen, waar hij aan de
pest overleed." (Biografisch woordenboek der
Nederlanden).

[21] [FOUQUET Jr., Pierre] Nieuwe atlas, van de
voornaamste gebouwen en gezigten der stad
Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen
Amsterdam, D.J. Changuion en P. den Hengst, 1783.
2 vols. in-folio (37,5 x 26,5 cm), [29 + 1 blanco], [37
+ 1 blanco ff. Geïllustreerd met titelvignet en met 91
(op 103) gegraveerde platen b.t. op dubbele blz. Er
ontbreken 12 platen waarvan 5 in vol. 1 en 7 in vol.
2, twee gravures los in vol. 2., enkele marginale
roestvlekjes. Half kalfslederen banden uit de tijd, rug
met ribben en met goudstempeling. Scharnieren
lichtjes gewreven, kapitalen gewreven en bovenste
kapitaal van vol.2 gerestaureerd.
€ 3.000,00
Eerste editie van deze Amsterdamse stadszichten
door de artiest en kunsthandelaar Pierre Fouquet Jr.
(1729-1800). De tekst is gebaseerd op de
"Geschiedenis van Amsterdam" van Wagenaar met
enkele vermeerderingen voor de jaren 1765-1783.
Oorspronkelijk werden de platen afzonderlijk
uitgegeven; de eerste reeks van 10 stadszichten door
Paul van Liender en Simon Fokke verscheen in
1760-1761; de tweede in 1764-1768 met stadszichten
van Caspar Philips Jacobsz. Maar andere graveurs
namen deel aan deze publicatie zoals C. Bogerts en
J. van der Schley. Een tweede editie van dit werk
verscheen in 1805 bij E. Maaskamp. Nijhoff/Van
Hattum 11. Vijf exx in STCN. "De Atlas van Fouquet
is ongetwijfeld de fraaiste serie afbeeldingen die van
Amsterdam bestaan... Hoewel zijn prenten bijna alle
op de traditionele wijze genoemd zijn naar de torens,
de poorten, de kerken en de andere grote gebouwen
die er op zijn voorgesteld, zijn zij echter zo op te
vatten, dat zij het stadsgedeelte weergeven, dat het
genoemde gebouw omgeeft. Op die wijze verschaft de
Atlas van Fouquet een wandeling door de straten en
langs de grachten van het Amsterdam der XVIIIe
eeuw..." (Cat. Oud-Amsterdam, F. Muller, 1912).

[22] GREENAWAY, Kate (ill.) A Day in a child's
life
London, George Routledge and sons, nd (1881). 30
pp, Music by Myles B. Foster (organist of the
Founding Hospital). Engraved and printed by
Edmund Evans. Original light green glazed pictorial
boards with green cloth backstrip.
€ 275,00
Very popular Victorian book, beautifully illustrated
by Kate Greenaway. The book presents nine songs of
the day.

[23] HARDING, Edward Costume of the Russian
Empire. Illustrated by upwards of seventy richly
coloured engravings. Dedicated by permission, to
Her Royal Highness the Princess Elizabeth. Costume
de l'Empire russe
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Ivoorkleurige perkamentband uit de tijd, scharnieren
hersteld.
€ 3.850,00
Eerste uitgave.
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[24] HOLBEIN, Hans Die Bilder des Todes
Leizpig, Insel-Verlag, 1989. 41 woodcuts. 'Gedruckt
wurden 800 numerierte Exemplare; Nummer 1-100
wurden in der Werkstatt von E.A. Enders in Leipzig
nach eineme Einbandentwurf von Walter Tiemann
mit der Hand gebunden, nr. 58'.
€ 295,00

[25] HOLBERG, Ludwig (1684-1754) De
onderaardsche reis van Klaas Klim, behelzende eene
nieuwe beschryving van den aardkloot, benevens de
historie der vyfde, tot nog toe onbekende monarchy,
uit het Latyn van den Heere Baron Lodewyk van
Holberg
Amsterdam, weduwe van Esveldt en Holtrop, 1778.
In-8°, ii, 507 pp, met een portret van Klaas Klim, een
uitslaande kaart van de onderaardse wereld en twee
platen, alle geëtst door Simon Fokke. Onafgesneden,
originele band met rug in rood bezaan.
€ 325,00
Buijnsters (Imag. reizen) 20c; Buisman 906; Forum
IV,1714 ; Mateboer 1172; Muller 255; Scheepers II,
399; de Vries 151.
Populaire imaginaire reis, de derde Nederlandstalige
editie, met gemoderniseerde spelling, de eerste met
de naam van de Deense schrijver op de titel.

[26] KEDD, Judocus SJ Eeren-crans der catholijcke
waerheydt waer mede het fondamentael examen over
de ghereformeerde religie ghecroont ende ghe-eert is
door d'onghesondeerde antwoorde Henrici Geldorpij,
van Amsterdam, Suamuelis Velij, in 't Aarlander
Veen, Joannes Eremijt, van Cassel uyt Hessen,
Abrahami Tielenij, tot Nieumegen, ...
Antwerpen, weduwe van Jan Cnobbaert, 1647.
In-12°, [24], 269 [= 345], [15] pp. Bijgebonden:
Predikanten wildesanck met vier stemmen, tot groot
naerdeel van de ghereformeerde religie met alle oude
ende nieuwe ketters ghesongen, van vier Gommarist.

gepret. ghereformeerde predikanten... teghen den
gheloof spieghel ... [24], 137 pp
Gebonden in vol leder.
€ 145,00
Bibliografische referentie: Backer-Sommervogel
[S.J.] IV, 962, nr. 5.
Van elk deel één ex. in STCV, het eerste dl. in UG,
tweede dl. in KUL.

[27] KIRCHER, Athanasius Obeliscus Pamphilius
Romae, Typis Ludovici Grignani, 1650. In-f°, front.
+ [64] + 560 [i.e. 558] + [29 + 1 blank] pp. Text
printed in Latin, Greek, Hebrew and Arabic.
Illustrated with a front., a vignette on title-page, an
engraved portrait, one folding plate, 5 full-page
copper engravings in the text, many woodcut
illustrations in the text, printer's device on last folio.
Errors in pagination, little tear in margin of front.
reinforced, little tear in margin of folding plate, some
wormholes, some foxing, some damp staining in
margins, tear in corner of pp. 25/26 without loss of
text. Contemporary full vellum with folding edges,
coat of arms in gold-tooling on upper board, flat
spine with title in ink. Spine with little stains, some
small wormholes in binding.
€ 4.250,00
First edition of this description of the Pamphili
obelisk in Piazza Navona in Rome, which was
redesigned for Innocent X as a monument to his
family. Athanasius Kircher (1602-1680) was a
German Jesuit polymath and prolific author. Caillet
5787. Sommervogel IV, 1052. Macclesfield, Science
I-O, p. 54 and lot 1152.

[28] KIRCHER, Athanasius - SEPIBUS, Georgius
de (ed.) Romani collegii Societatis Jesu. Musaeum
celeberrimum, cujus magnum Antiquariae rei,
statuarum, imaginum, picturarumque partem
Amstelodami, Ex officina Janssonio-Waesbergiana,
1678. In-f°, engraved title + [6] + 66 + [6] pp.
Illustrated with engraved title, letterpress title-page
with woodcut vignette, engraved portrait of Kircher,
17 engraved plates (of which some are folding), 4
engraved text illustrations, numerous woodcut text
illustrations and diagrams (with hieroglyphics). Old
stamp in the margin of the engraved title, foxing, tear
in white margin of pp. 11/12 restored, some little
tears in inner margins of engraved plates.
Contemporary full vellum, ribbed spine with loss of
two small parts, title in ink.
€ 3.500,00
First edition of this detailed catalogue of the various
objects and rarities of nature, art and superstition
collected by Athanasius Kircher (1602-1680), a
German Jesuit polymath and prolific author and
edited by Georgius de Sepibus. It also revisits a work
he completed in 1666 on the interpretation of
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London, T. Bensley; John Stockdale, 1811. In-4°, [6]
lvs (title, dedication, table of contents, introduction)
+ [70] lvs of text (in English and in French on verso).
Illustrated with a frontispiece and 72 richly coloured
engravings numbered 1 to 70 (with two more
engravings numbered 5* and 20*). Some marginal
foxing. Contemporary binding: full blue morocco,
boards decorated with gilt rollstamps, ribbed spine
with gilt-lettering, all edges gilt.
€ 2.250,00
The first edition was published in 1803. Colas n°
704: "The plates for this edition were copied from a
series of engravings made for the work of J.W.
Georgi, Beschreibung aller Nationen des russischen
Reichs".
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[29] KIRCHER, Athanasius SJ (1602-1680) Ad
Alexandrum VII Pont. Max. Obelisci Aegyptiaci
nuper inter Isaei Romani rudera
Romae, Ex typographia Varesii, 1666. In-f°, front. +
[26] + 146 [i.e. 136] + [7 + 1 blank] pp. Illustrated
with front., woodcut papal arms on title-page,
woodcut initials and headpieces, woodcut and
engraved illustrations in the text. Errors in
pagination, foxing, tear in pp. 7/8 without loss of
text, some pages browned, some small tear in verso
of one of the first leave but without loss of text, some
little wormholes in margins of first leaves.
Contemporary full vellum, flat spine. One corner of
upper board slightly chipped.
€ 3.500,00
First and only edition of this description of the
hieroglyphs on the obelisk of Alexander on the Piazza
della Minerva in Rome. Athanasius Kircher, a
German Jesuit polymath and prolific author
dedicated this work to Pope Alexander VII. Caillet
5786. (See also Macclesfield Science I-O, p. 54).

[30] LIPSIUS, Justus De Cruce libri tres. Editio
ultima, serio castigata.
Lutetiae, apud Laurent. Sonnium, 1606. In-8°, 136 +
[4] pp. Tekst in het Latijn, met Griekse citaten. Met
19 gravures i.t. Originele soepele perkamenten band.
€ 350,00

[31] LUCCA Lucensis Civitatis statuta nuperrime
castigata et quam accuratissime impressa
J.B. Phaellus, Martiis 1539 . In-folio, titel in mooie
ornamentele boord met witte florale motieven op
zwarte achtergrond, in houtsnede. [6], cccixxxxix, [1]
ff. Paginagroot stadswapen op laatste blad, met twee
engelen en twee leeuwen. Kleine ex libris stempel op
de titel.
Gebonden in vol perkament uit de tijd.
€ 1.400,00
Mooi exemplaar van een historisch belangrijk boek
voor de Italiaanse stad Lucca. Gedrukt door
Giovanno Faello uit Bologna, aangezien Lucca nog
geen drukkerij had in dat jaar.

[32] LUYKEN, Jan Het leerzaam huisraad, vertoond
in vyftig konstige figuuren
Amsteldam, Jacob ter Beek; Kornelis de Veer, 1756.
In-8°, [8 waaronder gegrav. titel] + 182 + [2] pp. Met
gegrav. titel en met 50 emblemen door Jan Luyken.
Elk embleem met een titel, een Bijbelvers en een
gedicht. Enkele kleine marginale roestvlekjes, enkele

bleke marginale watervlekjes. Vol perkamenten band
uit de tijd, gladde rug met titel in inkt.
€ 300,00
Derde editie van dit embleemboek door Jan Luyken
(1649-1712); de eerste editie verscheen in 1711. De
emblemen tonen diverse instrumenten van het
"huisraad" zoals de spinnewiel, de lamp, de haard,
de spiegel enz. Landwehr, Low Countries, n° 514.
Klaversma & Hannema n° 979.

[33] LUYKEN, Jan Het overvloeijend Herte, of
Nagelatene verzen
Haarlem, C.H. Bohn, 1767. In-8°, [18 waaronder
gegrav. titel] + 281 + [5] pp. Met gegrav. titel en met
85 emblemen i.t. door Cornelis van Noorde. De
emblemen tonen diverse taferelen, beroepen enz. Elk
embleem met een motto, een Bijbelvers en een
gedicht. Enkele blz. lichtjes bruin, de gravures 59 en
60 waren verwisseld en de juiste emblemen werden
dan overplakt. Vol perkamenten band uit de tijd,
gladde rug met titel in inkt.
€ 300,00
Eerste en enige postume editie van deze collectie van
emblemen geschreven door Jan Luyken maar
uitgegeven 55 jaar na zijn dood. Uit het voorbericht
verneemt men dat Jan Luyken (1649-1712) het
handschrift van deze gedichten toevertrouwde aan
zijn vriend Daniël Bellinckhuys en in het bezit bleef
van zijn familie alvorens het in de handen van
Daniëls schoonzus terechtkwam. Deze gaf haar
toestemming tot het publiceren van het werk. In de
appendix vindt men enkele brieven van Luyken aan
Roelof Bellinckhuys en zijn dochter, brieven die niet
zijn opgenomen in 'Geestelyke Brieven' (1714).
Klaversma & Hannema 998-1001. Landwehr, Low
Countries n° 528.

[34] LUYKEN, Jan Vonken der liefde Jezus, van
het God begeerende zielen-vuur
Amsteldam, Kornelis vander Sys, 1741. In-8°, [16
waaronder gegrav. titel] + 212 + [20] pp. Gegrav.
titel (met als datum 1717 maar de originele werd in
1687 gegraveerd) en met 50 emblemen gesigneerd
door Jan Luyken. Elk embleem met een titel, een
Bijbelvers en een gedicht. Enkele roestvlekjes, enkele
marginale vlekjes en veegjes. Vol perkamenten band
uit de tijd, gladde rug met titel in inkt.
€ 300,00
Zevende editie van dit religieus embleemboek door
Jan Luyken (1649-1712); de eerste editie verscheen
in 1687. Landwehr, Low Countries, n° 492
(Landwehr beweert dat deze editie een heruitgave is
van die van 1727 met een nieuw titelblad).
Klaversma & Hannema n° 1033.
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hieroglyphics found on the obelisk unearthed in
Rome in 1649. Caillet 5784.
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[36] NOSTRADAMUS, Michel Uittrekzel der
voorzeggingen van Michael Nostradamus;
behelsende het Nootlot en de Historie der Koningen
en Koninginnen van Groot Brittanjen ... Met een
voorreden, inhoudende het leven van dien berugte
man. Uit het Engels vertaald
Amsterdam, Hendrik Blank boekverkoper, 1715.
In-8°, [28], 152 pp, zonder uitvouwbare tabel.
Moderne half perkamenten band met gemarmerde
platten.
€ 600,00
4 exx in STCN, slechts één met uitvouwbare tabel.

[37] OVERWIJN, J.F. (ed.) That wra Linda Bok [=
Oera Linda boek], 2e druk
Dordrecht, Schefferdrukkerij, 1951. ca. 300 pag.,
geb., geïll.
€ 40,00

[38] [PAMFLET] T'Vertoig der Zeeuscher
Nymphen, aende onverwinnelicke Nassausche
Helden, voirstanderen der Nederlandsche vrijheyd,
ende vaderen des vaderlands
s.l.s.n.[1609]. In-4°, [8] ff. Genaaid in origineel
blauw kaftje.
€ 125,00
Zie: Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten, nr.
744. Gedicht tegen de vrede in 81 coupletten,
achteraan de afbeelding van een bril met
verschillende in-en omschriften, als Tuta salus bello,
alsook het jaartal 1609.

[39] PARADIN, Claude Heroica et D. Gabrielis
Symeonis, Symbola ...
Antverpia, J. Stelsius, 1563. In-12°, met 217
emblematische houtsneden waarvan 180 voor Paradin
en 37 voor Symeoni. Kalfslederen bandje met wat
sleet.
183 ff. With 217 emblematic woodcuts of which 180
for Paradin and 37 for Symeoni. Full calf binding,
hinges worn.
€ 1.650,00
Landwehr 603, Praz 445.

The first Latin edition was published by Plantin in
1562, during Plantin's absence and before the
auction of his possessions on 28 April 1562. This
edition was followed a year later by an edition
published by the widow of Joannes Steelsius (and
printed by Joannes Latius) at Antwerp in 1563. This
is an exact reprint, including the mention "1562, ex
officina typographica Christophori Plantini" .

[40] PERIZONIUS (VOORBROEK), Jacobus
(1651-1715) Jac. Perizonii origines Babylonicae et
Aegyptiacae, tomis II. Quorum prior Babylonica, &
Turris ... + Aeyptiarum originum et temporum
antiquissimorum investigatio ...
Trajecti ad Rhenum, apud Justum Reers, 1736. 2 vol.
in-8°, [24 ff], 407, [17] pp + [10 ff], [30] + 554 +
[30] pp. Second and most complete edition, with an
introduction by Carolus Andreas Duker. Bindings in
red half leather.
€ 400,00
Provenance: Anselmus vanden Bogaerde. "In zijn
onderwijs beperkte Perizonius zich niet tot de
geschiedenis van de Romeinen, zoals destijds
gebruikelijk was, maar behandelde hij ook die van de
andere Europese volkeren. Zeer vaak polemiseerde
hij met andere geleerden. In 1693 verruilde hij zijn
Franeker leerstoel voor de Leidse, waar hij
bovendien Grieks zou doceren. Zijn vermaardheid als
docent en geleerde verwierf hij zich door zijn druk
bezochte colleges en vele publikaties, waaronder
voor het merendeel filologisch werk" (Repertorium
van geschiedschrijvers in Nederland).

[41] PHILADELPHUS, Euzebius (pseud. van
Nicolas Barnaud (1538-1604)) Der Francoysen ende
haerder nagebueren morghenwecker. Ende is een
somme van alle het ghene dat den ghenoemden
Lutheranen oft Hughenooten in Vranckrijck
wedervaren is, sedert den tijt Francisci de 1 totten
14.. Jare Caroli de 9. ...
Dordrecht, by Peeter Verhagen, 1598. In-8°, met
titelvignet in houtsnede, ongenummerde pagina's,
gotische letters, vertaald uit het Latijn door Ian
Fruytiers. Originele soepele perkamenten band.
€ 750,00
Satire, ook bekend onder de titel Reveille-matin des
françois, van de Franse hugenoot Nicolas Barnaud.
Deze editie niet in STCN.

[42] POMET, Pierre (1658-1699) Histoire générale
des drogues traitant des plantes, des animaux, & des
mineraux
Paris, J.B. Loyson & A. Pillon, 1694. In-folio,
schrijversportret + 12 + 264 + 233 à 304 + 108 + 116
+ 38 pp. Zonder gegraveerde titel en 'remarques'
zoals dikwijls. Met 188 zeer mooie kopergravures i.t
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[35] MORICHEAU-BEAUCHAMP - SOCIETE
DE MEDECINE DE BRUXELLES De l'influence
de la nuit sur les malades. Recueil des mémoires
couronnés par la société de médecine de Bruxelles.
Bruxelles, de Weissenbruch, 1806. In-8°, xxxii, 374,
(8) pp. Binding in full leather, blue edges.
€ 350,00
La nuit exerce-t-elle une influence sur les malades ?
Y a-t-il des maladies où cette influence est plus ou
moins manifeste? Quelle est la raison physique de
cette influence?.
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[43] [PRIJSBOEK] Letter-oogst voor de beschaafde
jeugd, met gekleurde platen en muziekstukje
Amsterdam en Groninge, Gebr. van Arum en R. van
Groenenbergh, ca. 1822. 15 x 9 cm, 8, 453 pp,
gegraveerde titel, geïllustreerd met 6 gravures buiten
tekst, met de hand gekleurd. In een rode
marokijnband met wat sleet, versierd met goud. De
naam van de bekroonde leerling is losgemaakt van
het schutblad, maar er is nog een stempel op de titel
van de Nederlandsche Israelitische armschool te
Brussel: Bewijs van vlyt en goed gedrag.
€ 400,00

[44] PUFENDORF, Samuel Freiherr von
(1632-1694) Samuelis Liberi Baronis de Pufendorf
de rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis
commentariorum libri septem elegantissimis tabulis
aeneis exornati cum triplici indice
Norimbergae, sumptibus Christophori Riegelii, 1729.
2 vol. in-f°, front., 12 portraits and 115 double page
plates (sieges, battles, naval engagements, and views
of Poland, Germany and Denmark). List of plates in
the end of the second volume (complete). Few pages
with marginal wormholes and marginal foxing and
staining in the text. Bindings in half vellum.
€ 4.800,00
The official history of the wars of Sweden against
Poland and Denmark from 1655 to 1660. This was
written by Samuel Pufendorf who was a German
historian and political philosopher. The drawings for
the plates were done by Erik Dahlberg who was an
eye witness to the battles and was the
Quarter-Master General of the Swedish Army.

[45] RIBADINEIRA - DE LA PUENTE Het leven
ons Heere Jesu Christi
Gend, J. Begyn, (1763). In-4°, 56 pp met
verschillende houtsneden it en zeer mooi titelvignet.
19de eeuws bandje.
€ 165,00
Ex-libris Surmont de Volberghe.

[46] ROUTLEDGE, Edmund Routledge's
Handbook of Cricket
London, George Routledge ans sons, [ca. 1860].
Small in-8°, 64 pp. Illustrated with full and half page
drawings with illustrations and diagrams in the text.
Some foxing on endpapers. Brown illustrated
publisher's cloth boards.
€ 75,00

[47] SANSOVINO, Francesco Venetia citta
nobilissima et singolare, descritta in xiii Libri da M.
Francesco Sansovino nella quale si contegono tutte le
guerre passate ...
Venetia, appresso Iacomo Sansovino, 1581. Small 4°,
[4] ff, 287 pp, 38 ff + tavola. Contemporary vellum.
€ 1.150,00
First edition of the first detailed topographical
description of Venice, of great importance for art
history.

[48] SEMEDO, Álvaro de SJ (1586-1659)
Relatione della grande monarchia della Cina del P.
Alvaro Semedo Portughese della Compagnia di
Giesu'
Romae, Sumptibus Hermanni Scheus, 1643. In-4°,
[8] + 309 + [14 + 1 blank] pp. Illustrated with an
engraved front. and one engraved portrait of P.
Álvaro, initials. Foxing, small library stamp on f. 4.
Contemporary full vellum, flat spine with title in ink.
€ 2.650,00
First Italian edition of Semedo's story on China. It
was first published in Portuguese in 1642. Álvaro
Semedo was a Portuguese Jesuit missionary in
China. He left Europe in 1608 for Goa, Macau and
China. His work mainly treats of the persecution of
1616-1617 during which he himself was exiled as
well as the persecution of 1621-1622. It is also an
early account of the tea plant and the preparation of
the beverage. 'He mentions the custom, initiated at
the Han Pass by Yin Hsi, of offering tea to guests,
and explains that when it is offered for the third time,
it is time for the guest to move along'. (The world of
caffeine, 2001, p. 63) Cordier, Sinica I, 24.

[49] STRATEN, Henri van Ulenspiegel
Antwerpen, De Sikkel, 1927. Met 10 houtsneden van
Henri van Straeten, waarvan een op de kaft en een op
de titel. Gedrukt op de handpersen der kunstdrukkery
'Loki' te Antwerpen onder toezicht van de kunstenaar,
nr. 15 van 100 exx op Hollandsch 'Pannekoek', met
de hand genummerd en in potlood getekend door de
kunstenaar. Gebrocheerd, de kaft is verstoft.
€ 1.200,00
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(kruiden, thee, verbouwen van indigo en tabak door
negerslaven, de eenhoorn, de olifant, de imker,
kweek van zijderupsen, walvissen, zeeschildpad,
tonijn, kreeft, schelpen ...). Inhoudstafel achterin. Vol
kalfslederen band uit de tijd met zorgvuldig
vernieuwde rug.
€ 3.900,00
Eerste en enige editie tijdens leven van Pomet.
Garison-Morton: 'most complete Materia Medica of
his time'. Pritzel 7258, Plesch p 367.
Herkomst: Augustin Legillon, architect en
kunstschilder uit Brugge, 1809.
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[51] TIMMERMANS, Felix Peter Bruegel,
feestgroet uitgesproken te Brussel op 31 mei 1924
Antwerpen, De Sikkel, 1924. In-4°, 20 pp, rug en
hoeken in groen leder, gemarmerde platten.
€ 45,00

[52] [UILENSPIEGEL] Het aerdig leven van Thijl
Ulenspiegel: waer in verhaelt word, niet alleenelyk
veel aerdige en kluchtige poetsen en boeveryen, maar
ook bezonderlyk zyne wondere avontueren, die hem
geduerende zyn leven gebeurt zyn, zo hier als in
andere landen
Gent, L. van Paemel, z.d. (ca. 1830). Klein in-8°, 56
pp op handgeschept papier, met titelvignet en 41
houtsneden geïllustreerd, genaaid in originele blauwe
papieren kaft.
€ 395,00
Exemplaar aanwezig in UB Leiden. Gekuiste versie,
toegelaten voor het volk, maar niet in de scholen.
Gelijkaardige titel afgebeeld in van Heurck, Les
livres populaires flamands, p. 78.

[53] UILENSPIEGEL Het leven van Tyll
Uilenspiegel
Holland (fictieve plaats), 1790. In-8°, 416 pp, portret
van Uilenspiegel als front., titelvignet, 6 platen b.t.
Rug in linnen, achterste scharnier los.
€ 300,00

[54] VAN BEVERWYCK, Johan (1594-1647)
Wercken der genees-konste, bestaende in den Schat
der Gesontheyt, schat der ongesontheyt, heel-konste,

mitsgaders eenige tractaten daer onder begrepen, en
oock verscheyde stucken, die ten deele na des
Autheurs overlijden, te deele uyt sijn Latijsnsche
wercken overgeset, en nu eerst daer by gevoegt zijn
Amsterdam, Jan Jacobsz Schipper, 1664-63. In-4°, 5
delen in één band, 252, [16], 127, [1], 328, 48, [8]
278, [4] pp. Drukkersmerk in houtsnede op de titel.
Met gegraveerde titel en gravures in tekst en
anatomische gravures waarvan enkele op volle
pagina.
Bevat: Schat der Geschontheyt (2 dln.) + Schat der
Ongesontheydt, ofte genees-konste van de sieckten (2
dln.) + Lof der genees-konste + Heel-Konste ofte
derde deel van de genees-konste, om de uytwendige
gebreken te heelen.
Tekst in twee kolommen, soms onderstrepingen in
potlood. Tussen pp. 120 en 121 van het laatste deel
vier extra platen van twee geslaagde operaties, met
telkens voor en na, waarbij spectaculaire gezwellen
weggesneden werden. Legende in het Latijn.
Moderne half lederen rug met goudopdruk, in de stijl
van de tijd.
€ 1.450,00
Krivatsy, 1189.

[55] VAN MEERBEECK, Adriaen (1563 - 1627)
De verderffenisse ofte destructie van Hierusalem.
Een waerachtigh verhael, hoe dat de stadt Hierusalem
is vernielt geheweest vande keyseren Vespasianus
ende Titus. Ghetrouwelijck ghetrocken uyt de
boecken van Josephus ende Egessippus
Antwerpen, Josephus Gymnicus, 1709. In-4°, 40 pp.
Titelvignet in houtsnede en 10 houtsneden in tekst,
wapen op het laatste blad. Genaaid, origineel kaftje in
herbruikperkament.
€ 950,00
De approbatie dateert van 1623. Niet in STCV. Deze
editie is niet aanwezig in EHC, wel een latere uit
1711. Zie: van Heurck, les livres populaires
flamands, pp. 51-53.

[56] VAN TROUWENRAEDE, Godtgaf Den
grooten gendschen comptoir almanch voor het jaer
ons heere Jesu Christi 1789. Gemaekt en gecalucleert
op den merdiean der 17 provintien door Mr. Godgaf
van Trauwenraede...
Gend, Petrus de Goesin en zoon, 1789. In-8°, met
twaalf houtsneden voor de twaalf maanden, overzicht
van de postdiensten, jaarmarkten, een handige tabel
met de tafels van vermenigvuldiging en 22
afbeeldingen van munten. Op de blanco bladen
tussen de maanden en op de schutbladen veel
handschriftelijke aantekeningen in bruine inkt.
Genaaid in papieren kaftje.
€ 150,00
Vanderhaeghen, F. Bib. gantoise 1550.
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[50] THEOCRITUS Theocritou ta euriskomena =
Theocriti quae extant cum Graecis scholiis notis et
indicibus
Oxoniae (Oxford), e theatro Schedoniano impensis
Sam. Smith, & Benj. Walford ad insignia Prinicipis
in coemeterio D. Pauli, 1699. In-8° [8], 294, [1] pp,
front. In Greek with Latin translations. First three
words of title are in Greek characters.
+ Josephi Scaligeri, Isaaci Casauboni et Danielis
Heinsii emendationes, notae, & lectiones in Theocriti
idyllia. 142, [37] pp. Includes index.
Binding in dark green morocco with broad inside
joints (signed by J. Clareke), all edges gilt, decorated
with gilt supra libros (3 crescents, 3 birds) of
Theodore Williams.
€ 350,00
Provenance: Reverand Theodore Williams of
Hendon, his motto "Deus alit me" (God sustains me)
and the monogram 'TW'.
Ref: Catalogue of the splendid and valuable library
of the Rev. Theodore Williams, 1827, nr. 1762.
Ref: Brunet V, 783.
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[58] [VENETTE] Venus minsieke gasthuis, waer in
beschreven worden de bedryven der liefde in den
staet des houwelijks. Met de natuurlijke
eygenschappen der mannen en vrouwen, hare siekten,
oirsaken en genesingen
t'Amsterdam, Timotheus ten Hoorn, 1701. In-8°, [22]
+ 654 + [28] pp. Volledig met gegraveerde
titelpagina als frontispice. Perkamenten band uit de
tijd.
€ 375,00
Nicolas Venette (1633-1698) publiceerde dit
populaire boek voor het eerst in 1687 in Amsterdam
in het Frans, hetzelfde jaar nog verscheen de eerste
Nederlandse vertaling. Hij baseert daarin zijn
uitspraken op Hippocrates en Galenus.

[59] VERGILIUS Publius Virgilius Maroos
herders-kouten en land-gedichten: midsgades de XII.
Boecken van Aeneas. Vertaald in Nederuitsch Rijm,
met het zelfde getal der regelen, door Dirk Doncker
Gouda, Lucas Cloppenburgh, 1703. In-4°, [12] ff, 94
pp, 300 pp, [2] ff, met een portret van Vergilius en 12
fraai gegraveerde vignetten van Christ. Pierson en H.
Bary. Mooi kalfslederen bandje met nerven uit de
tijd, met gemarmerde schutbladen.
€ 650,00
Derde editie.

[60] VESALIUS, Andreas & LEVILING,
Heinrich Palmas Anatomische Erklärung der
Original-figuren von Andreas Vesal samt einer
Anwendung der Winslowischen Zergliederungslehre
in siben Büchern
Ingolstadt, Anton Uttenthouer, 1783. In-folio, [8] ff.,
328 pp., [2] ff. Met titel in houtgravure met de
beroemde titelgravure uit de eerste editie, portret in
kopergravure van Leveling op de titelpagina, talrijke
houtgravures i.t. gedrukt met de originele 16e eeuwse
blokken. Vochtvlekken in de laatste katernen.
Gebonden in half kalfslederen band uit de tijd (iets
hersteld).
€ 3.200,00

[61] [VOLKSBOEK] Een schoone historie van den
edelen Jan van Parys, koning van Vrankryk, ..., zeer
plaisant en vermaekelyk om lezen.
Antwerpen, weduwe Vinck en zoon, z.d. . In-4°, 36
pp. Met houtsnede op de titel en drukkersmerk op de
laatste pagina. Blauwe kartonnage.
€ 300,00
zie: Van Heurck. De Vlaamsche volksboeken, p. 68 Les livres populaires flamands, p. 56.

[62] VOLKSBOEK Een schoone historie van
Alexander den grooten die de heele wereldt wan.
ghetrocken uyt de histori-schrijvers, Quintus Curtius,
Plutarchus, Istinus, ende andere
Antwerpen, Martinus Verhulst, [1622-]. In-4°, 36 pp,
houtsnede op de titel, genaaid onder papieren kaft.
€ 1.850,00
De approbatie vermeldt het jaar 1616. Ex. aanwezig
in UB Gent. ref : Quackelbeen, J. De schoolboeken
en de censuur in de 17de eeuw [thesis Universiteit
Gent] II, 19; de titelpagina wordt afgebeeld bij van
Heurck, les livres populaires flamands, p. 46.

[63] VOLKSBOEK Een schoone historie vanden
heylighen heremijt ende vrient Godts Jan van
Beverley in Enghelandt gheboren. Hoe hy dat Hof
zijns vaders ende die wereldt versmaden, d'welck
seer wonderlijck, ende ghenuchelijck om te lesen is
Antwerpen, by de weduwe van Joseph Jacops, 1698.
In-4°, [28] pp, met titelvignet en 9 houtsneden in de
tekst, de tekst is afwisselend in proza en verzen.
Genaaid, in kaft in herbruik perkament, met oud
handschrift.
€ 1.650,00
Dit boek over het legendarische leven van sint Jan
van Beverley, werd in hetzelfde jaar ook gedrukt bij
Hieronymus Verdussen. Er zijn heel weinig
exemplaren bewaard. De druk van Verdussen in
EHC, een eerdere Antwerpse druk uit 1689 in de UB
Leiden. Niet in STCV. Zie: van Heurck. Les livres
populaires flamands, pp. 92-94.

[64] VOLKSPRENT Bedelende kreupelen
Amstedam, Wed. J. Ratelband, en J. Bouwer,
1760-1767. Centsprent met 16 houtsneden op
handgeschept papier, met de hand gekleurd.
Gemonteerd in passe-partout.
€ 325,00
zie: De Meyer, p. 269, nr. 15. Hij vermeldt 1 ex. uit
de collectie Van Kuyck.

[65] VOLKSPRENT Beroepen
Amsterdam, Erve Wijsmuller, 1828-. Centsprent met
16 houtsneden, handgekleurd, elke met een rijmpje,
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[57] VAN WOLSSCHATEN, Geeraerdt De doodt
vermaskert met des werelts ydelheyt, afgedaen door
Geeraerdt van Wolsschaten
Antwerpen, Jan Baptist Jacops, 1698. In-8°, [2], 383,
[1] pp. Front. (randen versterkt) en 19 kopergravures
i.t (verschillende beroepen en geestelijken worden
door de dood gehaald). Modern bruin perkamenten
band met opgezette randen.
€ 950,00
Bib. catholica Neerlandica impressa 15765 Foppens, J.F. Bib. Belgica II, 363.
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[66] VOLKSPRENT Den Ridder Don Quichot en
onze Sanche Pansje met het volkje van Chamacho
maken hier een dansje
Amsterdam, J.J. Bollemij, 1818-1839. Centsprent op
handgeschept papier met 28 houtsneden, met de hand
ingekleurd. Houtblok door J.B. Ulrich te Rotterdam.
Bollemij was wederverkoper van prenten van
verschillende uitgevers. Gemonteerd in
passe-partout.
€ 240,00
zie: De Meyer, p. 320, nr. 30.

[67] VOLKSPRENT Hier ziet gy jonge jeugd
hetgeen uw oogen streeld: een koninklijke jagt heel
konstig afgebeeld
Deventer, J.H. de Lange, 1787-1822. Centsprent met
8 houtsneden, met de hand gekleurd, op
handgeschept papier. Gemonteerd in passe-partout.
€ 240,00
zie: De Meyer, p. 204, nr. 4.

[68] VOLKSPRENT Houtblok uit het Fonds
Joannes Kannewet (Amsterdam)
Amsterdam, Erve Hendrik vander Putte, 1768-1794?.
Centsprent met 24 houtsneden op handgeschept
papier, gemonteerd in passe-partout.
€ 240,00
zie: De Meyer, p. 185, nr. *33.

[69] VOLKSPRENT Jongens wilt uw hier
vermaken, hier vind gy heel raare saaken...
Amsterdam, J. Bouwer en de Wed. J. Ratelband,
1794-1804. Centsprent met 36 houtsneden op
handgeschept papier, met de hand gekleurd. Uit de
collectie de Koning, Leiden. Gemonteerd in
passe-partout.
€ 220,00
zie: De Meyer, p. 269, nr. 20. Was in de veiling van
Stockum, Den Haag, 7/10/1975, nr. 472.

[70] VOLKSPRENT Kinderprenten
Amsterdam, erve Wijsmuller, 1828-. Centsprent met
12 houtsneden op handgeschept papier, rijmpje onder
elke pent, met de hand gekleurd. Gemonteerd in
passe-partout.
€ 220,00

[71] VOLKSPRENT Kinderprenten
Rotterdam, Jacobus Thompson, 1781-1812.
Centsprent op handgeschept papier, 16 houtsneden,
met de hand gekleurd, rijmpje onder elke prent.
Gesigneerd J. Oortman en IVLH (van Lieshout)
Gemonteerd in passe-partout.
€ 220,00
zie: De Meyer, p. 317, nr. 99.

[72] VOLKSPRENT Kinderprenten
Rotterdam, Jacobus Thompson, 1781-1812.
Centsprent met 4 houtsneden, ingekleurd, elk met een
rijmpje. Op handgeschept papier. Houtsnijder: D. van
Lubeek? Uit de collectie de Koning te Leiden. Was in
de veiling Van Stockum, Den Haag, 7/10/1975, nr.
510. Gemonteerd in passe-partout.
€ 220,00
zie: De Meyer, p. 316, nr. 71.

[73] VOLKSPRENT Kinderprenten over
winterpret
Amsterdam, erve Wijsmuller, 1828-. Centsprent met
28 houtsneden op handgeschept papier, rijmpje onder
elke pent, met de hand gekleurd. Gemonteerd in
passe-partout.
€ 220,00

[74] VOLKSPRENT Koningsbrief
Amsterdam, Isaac vander Putte, 1720-1748.
Koningsbrief zonder nummer, handgekleurd, op
handgeschept papier. Naast elke figuur een rijmpje.
Deze prent was bedoeld om te verknippen om het
driekoningenspel te spelen. Uit de collectie de
Koning, Leiden. Was in veiling Van Stockum, Den
Haag, 7/10/1975, nr. 471. Gemonteerd in
passe-partout.
€ 250,00
zie: De Meyer, p. 216.

[75] VOLKSPRENT Nieuwe figuren uit het Oude
Testament
Amsterdam, Erven Hendrik vander Putte, vóór 1794.
Centsprent met 16 houtsneden, met de hand
ingekleurd, op handgeschept papier, gemonteerd in
passe-partout.
€ 220,00

[76] VOLKSPRENT Sinnebeelden
Amsterdam, Hendrik vande Putte, 1761-1765.
Centsprent met 20 houtsneden op handgeschept
papier, ingekleurd. Gemonteerd in passe-partout.
€ 250,00
zie: De Meyer, p. 220, nr. 105.
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op handgeschept papier. Houtblokken uit het Fonds
Jan Delange te Deventer. Gemonteerd in
passe-partout.
€ 220,00
zie: De Meyer, p. 206, nr. 57.

1
1

[78] VOLKSPRENT Vermaak en bedrog op straat
Amsterdam, erve Wijsmuller, 1828-. Centsprent met
12 houtsneden, op handgeschept papier, met de hand
gekleurd, rijmpje onder elke prent. Gemonteerd in
passe-partout.
€ 220,00

[79] VOLKSPRENT Ziet lieve jeugd acht
Spaansche heeren in hunne beste zondagskleren
Amsterdam, D. Lysen. Centsprent met 4 houtsneden
op handgeschept papier, met de hand gekleurd. D.
Lysen was wederverkoper voor de uitgever Jan
Bernardus Ulrich te Rotterdam (1818-1839).
Gemonteerd in passe-partout.
€ 230,00
zie: De Meyer, p. 320, nr. 11.

[80] WIERICX, Jean Les planches du bréviaire
in-8°, imprimé sur les cuivres originaux
Anvers, Musée Plantin - Moretus, 1900. Small 4° (21
x 17 cm). Introduction written by Max Rooses (12
pp). 12 copper plates by Jean Wiericx. Full leather
binding with gilt fillets on covers, raised back, a.e.g.
(publisher's binding) .
€ 400,00
First edition of a suite of 12 engravings designed to
illustrate a Plantin edition of a Breviary, but they
were never used. An important example of
Dutch-Flemish book illustration in the 16th century.
Very good copy.

[81] WILLINK, Daniël (1676-1722)
Amsterdamsche Buitensingel, nevens de omleggende
dorpen, opgeheldert door aanteekeningen overe veele
voornaame geschiedeniszen
Amsterdam, Andries van Damme, 1723. In-8°, [20
waaronder front.] + 304 + [28] pp. Met front. door J.
Goeree, gegrav. titelvignet, gegrav. portret van de
auteur (uitvouwbaar) en met 16 gravures b.t. waarvan
enkele uitvouwbaar. Roestvlekken passim, twee
kleine scheurtjes in plooien van portret. Vol
kalfsleder uit de tijd, platten met dubbele
goudgestempelde lijnenkaders, rug met ribben en
goudstempeling. Bovenste kapitaal licht beschadigd,
gespikkelde sneden.
€ 295,00
Eerste editie van dit topografisch onderzoek over de
dorpen rondom Amsterdam geschreven in
Nederlandse verzen door de Amsterdamse
wijnverkoper Willink. Nijhoff/Van Hattum 331.
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[77] VOLKSPRENT Spreekwoorden
Amsterdam, Hendrik vande Putte, 1761-1765.
Centsprent met 12 houtsneden op handgeschept
papier, met de hand ingekleurd, gemonteerd in
passe-partout.
€ 240,00
zie: De Meyer, p. 219, nr. 77.
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