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De Halcyon Pers 100 boeken – waaronder luxe exemplaren, gebonden door Louis Malcorps 

 
Een directe aanleiding tot deze catalogus en de bijlage: De Zilverdistel was de tentoonstelling Het Ideale Boek en 

vooral het daarbij verschenen boek Het Ideale Boek in Nederland 1910-2010, Uitgegeven onder redactie van Paul van 

Capelleveen & Clemens de Wolf, Uitgeverij Vantilt in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en Museum 

Meermanno 2010, ook in het Engels: The ideal Book in the Netherlands. 

Het vooroorlogse ’Schoone Boek’ heeft altijd Max’ en mijn liefde en aandacht gehad, met als gevolg ook hiervan een 

grote voorraad. Dit part: 100 boeken verschenen in de serie De Halcyon Pers – wordt vergezeld van een compleet 

overzicht van de vroege Zilverdistel vanaf Worstelingen 1910 door P.N. van Eyck tot de eerste publicatie gezet uit de 

Zilvertype 1915.  

 

Zo heb ik me min of meer tegelijkertijd beziggehouden met meer dan één periode van de Nederlandse Boekkunst. 

Naast naar de eerste stappen door Boutens gezet met zijn uitgaven in Eigen Beheer, waarbij hij ook al bij Joh. 

Enschedé liet drukken – keek ik intensief naar het begin van de Zilverdistel tot aan de eerste publicatie die gedrukt 

werd in het Zilvertype – en terwijl ik natuurlijk de latere jaren van deze pers niet oversloeg – al heb ik op dit moment 

niet alles, de reden waarom ik deze nog niet in catalogus breng – kwam ik uiteindelijk terecht bij niet alleen de Kunera 

Pers (die als catalogus samen met die aan Boutens gewijd wat later zal verschijnen) maar ook bij de Halcyon Pers – 

waarvan de eerste periode van 1927 tot zeg, 1931, misschien 1932 van een ongekende rijkdom aan het gebruik van 

(ook oude) letters, schitterende papieren, versierde getekende titels en initialen, en prachtige typografie bleek te zijn. 

Ook hier speelde een superieure drukkerij als Joh. Enschedé en Zonen een belangrijke rol. Een bijna even belangrijke 

rol - die echter normaliter wordt beperkt door het minder voorkomen van exemplaren – spelen hier de leren 

boekbanden van Louis Malcorps. Zij zijn te kenschetsen, naast hun excellent vakmanschap, door voorname eenvoud 

welke beklemtoond wordt door het gebruik van schitterende handmarmers als schutbladen. Een tiental wordt in deze 

catalogus aangeboden – sommige zijn ook afgebeeld. 

 

Ik hoop dat er even veel plezier aan het lezen van de tekst en het bekijken der illustraties wordt beleefd als ik had met 

het maken. Het selecteren van de illustraties was voor mij een nieuw fenomeen, het dwong tot weer anders kijken.  

 

Wilma Schuhmacher 

 



1 Blake, William The Marriage of Heaven and Hell. The Halcyon Press (, Maastricht, A.A.M. Stols) 1928; 
lichtgrijs papieren omslag met wit titeletiket waarop zwarte belettering in zwart kader.  

 Gedrukt in rood en zwart; [tekst bezorgd door P.N. van Eyck]; oplage 325 exemplaren op ’Dutch Antique 
wove’ = geschept oud Hollandsch (ongevergeerd) papier van Pannekoek; letter: Lutetia (romein & cursief); 
[typografische verzorging: J. van Krimpen in samenwerking (sic) met P.N. van Eyck]; druk: Joh. Enschedé 
en Zonen; seriemerk in colophon; 

 Van Dijk 128.   € 175,- 
 Prospectus: bound in ¼ buckram $ 7.50; A List of fourteen Books (c. 1930): in parchment 42 s., in 

quarter buckram 21 s. 
 

 
2 Blake, William The Marriage etc., 1928; soepel perkament met seriemerk en rugtitel in goud; band met vage 

vochtkring.   € 375,- 
 
 
3 [Boutens, P.C. als] Hoghe, Andries de Strofen en andere Verzen uit de Nalatenschap. Uitgegeven en 

ingeleid door P.C. Boutens. De Halcyon Pers, Maastricht, A.A.M. Stols MCMXXXII (1932); blauw 
papieren omslag met wit titeletiket waarop rode en zwarte belettering in rood kader, gevouwen rond stijfje. 
Gedrukt in rood en zwart; tweede druk, met 11 gedichten (Andere Verzen) vermeerderd; vierde 
Nederlandsche uitgave der Halcyon Pers; oplage 220 [?] exemplaren*, ex. op Hollandsch papier (van 
Pannekoek) (:185 exx.); letter: Romanée; initialen: Alph.A.J. Stols; [typografische verzorging en] druk: 
A.A.M. Stols; seriemerk op titel en colophon; redelijk ex. 
*Vele exx. zijn ongenummerd. 
Van Dijk 279.   € 50,- 
 Prospectus: Japansch papier ing. ƒ 25,-, in geheel leder ƒ 40,-, op Hollandsch papier ing.     ƒ 12,50, in 

halfleder ƒ 20.- 
 

 
4 [Boutens, P.C. als] Hoghe, Andries de Strofen en andere Verzen, etc. 1932; genummerd Ex., rug omslag 

zeer beschadigd.   € 25,- 
 
 
5 [Boutens, P.C. als] Hoghe, Andries de Strofen en andere Verzen, etc. 1932; ongenummerd Ex., omslag 

zeer gaaf en niet verschoten.    € 65,- 
 
 
6 [Boutens, P.C. als] Hoghe, Andries de Strofen en andere Verzen, etc. 1932; ongenummerd 
 Ex., omslag langs de randen wat verschoten.   € 45,- 
 
 
7 [Boutens, P.C. als] Hoghe, Andries de Strofen en andere Verzen, etc. 1932; rug omslag wat beschadigd.

   € 40,- 
 Zie ook onze catalogus: 100 Bijzondere Boeken van Boutens, welke binnenkort verschijnt. Deze wordt op 

aanvraag toegezonden. 
 
 
8 Büchner, Georg Dantons Tod, Ein Drama. The Halcyon Press, Maastricht, A.A.M. Stols MCMXXX 

(1930); rood [ballon]linnen met decoratie [J. Buckland Wright] en rugtitel in goud. 
Gedrukt in blauw, rood en zwart; oplage 225 exemplaren op Hollandsch “Bütten” (geschept) papier van 
Pannekoek*; [letter: Garamond]; getekende (2de) titel (op afzonderlijk vel), initialen & typografische 
verzorging: A.A.M. Stols; [druk: Boosten & Stols]; seriemerk op titel & colophon; rug beschadigd. 
*Het papier doet denken aan Ossekop van Van Gelder Zonen. 
Van Dijk 204.   € 65,- 

 
 

9 Büchner, Georg Dantons Tod etc., (1930); beige karton met [dezelfde] decoratie [J. Buckland Wright] in 

rood, rood rugschildje met titel in goud; band hier en daar wat verbruind. 

*Latere bindpartij.   € 50,- 

 



10 Büchner, Georg Dantons Tod etc. (1930); donkerrood geitenleder, rug met 5 ribben, platten met [dezelfde] 

decoratie [J. Buckland Wright] en blinde fileet langs 3 randen, kanten met versiering, inslagen met rijke 

versiering, decoratie en rugtitel + jaar, alles in goud, schutbladen van marmerpapier (kleuren: geligbeige → 

roodbruin groenig naar zwart) (L. Malcorps); in cassette, overtrokken met hetzelfde marmerpapier (deze 

wat geschaafd).    € 750,-  

 

 

11 Büchner, Georg Lenz. Halcyon Presse [, ‘s-Gravenhage,] (A.A.M. Stols) 1942; halflinnen: groen linnen 

rug, platten met okergeel papier overtrokken, titel en rugtitel in goud.  

Gedrukt in groen en zwart; zevende Duitsche uitgave der Halcyon Pers; oplage 250 exemplaren op Banzay; 

frontispice naar tekening C.A. Bantzinger; letter: Lutetia; typografische verzorging: A.A.M. Stols; druk: 

Boosten & Stols; [afwijkend] seriemerk in colophon W.J. R[ozendaal]. 

Van Dijk 562.     € 150,- 

 

 

12 Byron, Lord Lyrical Poems. Selected and arranged in chronological order (by E. du Perron). 

Woodengraving by J. Buckland Wright. The Halcyon Press [, Maastricht, A.A.M. Stols] 1933; eigeel 

buckram met seriemerk op voorplat en rugtitel* in goud.  

Gedrukt in rood en zwart; oplage 500 exemplaren (op Antique de Luxe van BCM/SB [van Spalding & 

Hodge]); portret (frontispice): houtgravure: J. Buckland Wright; letter: Bembo; [initialen: Alph. A.J. 

Stols?]; [typografische verzorging en] druk: A.A.M. Stols; seriemerk op titel; band iets groezelig. 

* op rug: ‘Lord Byron / Lyrical Poems’.  

Van Dijk 302.   € 50,- 

 Prospectus: bound in yellow silk ƒ 4,50 

 
 
13 Byron, Lord Lyrical Poems, etc. 1933 ; fijn citroengeel linnen met seriemerk en rugtitel in goud [op kleur 

en materiaal na gelijk aan vorig nummer, duidelijk latere bindpartij].   € 50,- 
 
 
14 Byron, Lord Lyrical Poems, etc. 1933 ; eigele zijde met zwarte etiketten op voorplat en rug waarop titel 

(voorplat: ‘Byron/ Lyrical Poems’, rug: ‘Byron’) in goud; zijde met enkele gaatjes (verlegen).  € 40,- 
* Bindpartij uit het jaar van verschijnen, zie brieven Du Perron aan Stols, Sept. 1933 – mogelijk verscheen 
die met Halcyon merk in eigeel buckram tegelijkertijd; formaat etiket (voorplat) 3.2 x 6.8 cm.  

 
 
15 Byron, Lord Lyrical Poems, etc. 1933; vrij grof citroengeel linnen met zwarte etiketten op voorplat en rug 

waarop titel (voorplat: ‘Byron/Lyrical Poems’, rug: ‘Byron’) in goud [:latere bindpartij]; formaat etiket 
(voorplat) 4.7 x 7.5 cm!   € 40,- 
* Wat de nummering betreft: de exx. in eigeel buckram met het Halcyon merk op het voorplat dragen de 
nrs. 220 en 251. Het ex. in citroengeel linnen met Halcyon merk draagt nr. 318, de 2 exx. in eigele zijde 
(waartussen ik een vaag kleurverschil denk te kunnen constateren) hebben resp. een gedrukt (uitzondering) 
nr. 45 en geen nummer, en in de exx. in citroenkleurig vrij grof linnen zijn resp. de nrs. 208 en 209 met – 
zoals alle behalve het ex. in zijde – de hand ingevuld.  
De schutbladen zijn bij alle exx. van het papier waarop ook de tekst gedrukt is. 

 
 
 
16 Corbière, Tristan Les Amours Jaunes. (À l’Enseigne de l’Alcyon,) La Haye-Paris, Éditions A.A.M. Stols 

1947; blauw linnen met seriemerk en rugtitel in goud; geel papieren stofomslag met zwarte belettering.  
Gedrukt in oranje, blauw en zwart; elfde Franse uitgave der Halcyon Pers; oplage 667 exemplaren, ex. op 
gevergeerd papier van G.H. Bührmann (: 665 exx.); letter: Lutetia; 12 getekende titels (op afzonderlijke 
vellen) [: Bertram Weihs]; [typografische verzorging: A.A.M. Stols]; druk: Boosten & Stols; seriemerk in 
colophon.  
Van Dijk 745.   € 25,- 



17 Everyman A Dutch Morality Play of the XVth Century translated into English. The Halcyon Press (, 
Maastricht, A.A.M. Stols) MDCCCXXIX (1929); groen linnen met rugtitel in goud, ronde rug – lengte 
rugtitel c. 4.3 cm. 
Gedrukt in rood en zwart; oplage 325 exemplaren op handgeschept papier (Zotskap) van Van Gelder 
Zonen; (15de eeuwse) letter: van Henric Lettersnider; typografische verzorging: J. van Krimpen; druk: Joh. 
Enschedé & Zonen; seriemerk in colophon; vochtvlekken (als vrijwel altijd). 
Van Dijk 177.   € 65,- 
  A List of fourteen Books (c. 1930): In Niger-Morocco 67 s., In Bavaria linen 21 s. 
 

 
18 Everyman etc. 1929; groen linnen met rugtitel in goud, rechte rug, lengte rugtitel c. 2.1. cm.  € 75,- 

Schutbladen identiek aan exx. met ronde rug, nl. papier van de uitgave (Zotskap). 
*Duidelijk latere bindpartij. 

 
 
19 Everyman etc. 1929; oranjerood geitenleder, rug met 5 ribben en rugtitel in goud [lengte daarvan ongelijk 

aan de 2 verschillende exx. in linnen], platten met blinde fileten langs de randen, inslagen met 2 blinde 
fileten en hoekversiering, schutbladen van marmerpapier (kleuren: wit, grijs met iets van oranje) [L. 
Malcorps]; in cassette.   € 495,- 

 
 
20 Gide, André La Symphonie Pastorale. The Halcyon Press (, Maestricht, Bruxelles,) A.A.M. Stols 

MDCCCXXX (1930); zeer stevig crème papieren omslag met blauwe belettering, gevouwen rond stijfje. 
Gedrukt in rood, blauw en zwart; oplage 185 (+ enkele) exemplaren, ex. No. 2/ HC op Hollandsch papier 
van Pannekoek (met het watermerk van The Halcyon Press) (: 150 + enkele exx.); letter: Romanée; 
initialen: Alph. Stols; [typografische verzorging en] druk: A.A.M. Stols; seriemerk op titel (in rood) en 
colophon (in blauw). Met Prospectus. 
*Eerste toepassing door Stols van de Romanée. 
Van Dijk 208.   € 325,- 
 Prospectus 15 exx. sur Japon supernacré (tous souscrits) 1000 francs, 20 exx. sur Japon impérial (10 exx 

à souscrire) 750 francs, 150 exx. sur Hollande Pannekoek (90 exx. à souscrire) 500 francs. 
 
 
21 Gide, André La Symphonie Pastorale etc.1930; ongenummerd Luxe Ex. op Keizerlijk Japansch papier (20 + 

enkele Exx.); stevig crême papieren omslag met blauwe belettering (gelijk aan exx. op Hollandsch papier), 
gevouwen rond stijfje.   € 650,- 

 
 
22 Gide, André La Symphonie Pastorale etc.1929; Luxe Ex. HC op Japansch nacré (Japon supernacré) (15 + 

enkele exx.) ; gebonden in naturel (beige) kalfsleer, rug met 5 ribben, titel en belettering, voorplat met 
fileet en monogram eigenaar : W.C.A.M. v[an] S[paendonck] [ontwerp: J. Van Krimpen] in goud, inslagen 
met 3 fileten in goud; oorspronkelijk omslag mee  ingebonden.  € 1400,- 
*Het is interessant te zien dat de opgave om op dit zwaar vezelig Japansch papier te drukken Boosten & 
Stols in vergelijking met Joh. Enschedé en Zonen, niet echt goed afgaat. Het resultaat is helaas wat 
onrustig te noemen. 

 
23 Gide, André Le Voyage d’Urien. (The Halcyon Press, Maestricht, A.A.M. Stols) MDCCCCXXVIII (1928); 

zeer stevig crème papieren omslag met blauw seriemerk en rode en zwarte belettering, met flappen.  
Gedrukt in blauw, rood en zwart; oplage 330 [= 300] exemplaren, Ex. op Hollandsch (ongevergeerd) 
papier van Pannekoek (: 300 [= 270] exx.);* (11) houtgravures in blauw, rood en zwart: Alfred Latour**; 
letter: Lutetia; getekende (2de) titel (op afzonderlijk vel); initialen: Alph. Stols**; [typografische 
verzorging en] druk: A.A.M. Stols; seriemerk [afwijkend!] op omslag en colophon**; omslag met een 
enkele vochtvlek. 
*Van Dijk vermeldt (n.a.v. correspondentie Stols) 300 exx., waarvan 30 op Japansch papier en 270 op 
Hollandsch.  
**De (getekende) titel is m.i. eveneens van Alph. Stols, terwijl het eenmalig gebruikte seriemerk 
waarschijnlijk werd ontworpen door Latour. 
Van Dijk 138.    € 225,- 
 Éd. de Grand Luxe 1925-1931: 20 exx. sur Japon avec suites 1000 frs., 250 exx. sur Hollande 

Pannekoek 400 frs. 



 
24 Gide, André Le Voyage d’Urien etc. 1929; Ex. HC op Hollandsch papier ; rug wat beschadigd, klein stukje 

ontbreekt.   € 175,- 
 
 
25 Gide, André Le Voyage d’Urien etc. 1928; Luxe Ex. H.C. op Keizerlijk Japansch papier (30 + enkele 

exx.); geen extra suite; zeer stevig crême (hier Japansch) papieren omslag.    € 395,- 
 
 

26 Goethe (, J. W. von) Die Leiden des Jungen Werthers. Kupferstiche von J. Buckland Wright. Die Halcyon 

Presse, Maastricht [, A.A.M. Stols] 1931; grof lichtgroen linnen met rugtitel in goud. 

Oplage 140 exemplaren, ex. op geschept (ongevergeerd) papier van Pannekoek (: 125 exx.); letter: 

Romanée; typografische verzorging: A.A.M. Stols. 

NB: Ex. van de bindpartij zonder de illustraties van Buckland Wright en gebonden in linnen in plaats van 

leder.  

Van Dijk 241.   € 175,- 

 

 
27 Goethe (, J.W. von) West-Östlicher Divan. The Halcyon Press, Maastricht, A.A.M. Stols MCMXXIX 

(1929); groen linnen met schrijver en titel in goud, rugtitel in goud. 
Oplage 125 exemplaren op Hollandsch “Bütten” (geschept) papier van Pannekoek (met watermerk van The 
Halcyon Press); portret (frontispice): kopergravure: Th. Levigne; [letter en initialen: Erasmus Mediaeval]; 
getekende (2de) titel (op afzonderlijk vel)*, typografische verzorging: A.A.M. Stols; band aan rug (sterk) 
en aan randen verschoten.  
*De getekende titel is m.i. van Alph.A.J.Stols. 
Van Dijk 178.   € 375,- 

 
 
28 Homer(us) Batrachomyomachia (in Griekse letters). The Halcyon Press (, Maastricht, A. [A.M.] Stols) 

MDCCCCXXIX (1929); karton overtrokken met beige papier, rood lederen rugschild met titel in goud. 
Oplage 125 exemplaren op geschept Hollandsch papier (van Pannekoek); letter [: Antigone en Lutetia; 
typografische verzorging]: J. van Krimpen; druk: Joh. Enschedé en Zonen; seriemerk in colophon. Band 
(zoals vaak) wat verkleurd 
Van Dijk 182.   € 85,- 
 Waarschijnlijk is het oorspronkelijk de bedoeling geweest de hele oplage door Malcorps in leder te laten 

binden. A List of fourteen Books (c. 1930) vermeldt alleen: 100 copies on Pannekoek paper, bound by 
hand in shagreen by Louis Malcorps 2 gns. 

 
 
29 Homer(us) Batrachomyomachia etc. 1929; donkerrood geitenleder, rug met 6 ribben, platten met blinde fileet 

langs 3 randen, inslagen met 2 blinde fileten en hoekversieringen, rugtitel en jaar in goud, schutbladen van 
marmerpapier (kleuren: geligbeige → roodbruin, groenig naar zwart [zie Büchner] [L. Malcorps]; in cassette 
met hetzelfde marmerpapier overtrokken; band en ribben iets geschaafd.   € 475,- 

 
 
30 Homer(us) Batrachomyomachia etc. 1929; zwart geitenleder, rug met 6 ribben, platten met blinde fileet langs 3 

randen, inslagen met 2 blinde fileten en hoekversieringen, rugtitel en jaar in goud, schutbladen van 
marmerpapier (kleuren: groenen, gelig goud en zwart) [L. Malcorps]; rug sterk verschoten.  € 475,-  

 
 
31 Homer(us) Batrachomyomachia etc., 1929; bruin geitenleder, rug met 6 ribben, platten met blinde fileet 

langs 3 randen, inslagen met 2 blinde fileten en hoekversieringen, rugtitel en jaar in goud, schutbladen van 
marmerpapier (kleuren: geligbeige, roodbruin en groenen) [L. Malcorps]; in cassette met hetzelfde 
marmerpapier overtrokken; band en ribben iets geschaafd.   € 450,- 

 
 
 
 
 



32 Homer Six Hymns, The English Translation by Percy Byshe Shelley facing the original Greek. The Halcyon 
Press (, Maastricht, A.A.M. Stols) MDCCCCXXIX (1929); rood [ballon]linnen met rugtitel in goud.  
Gedrukt in rood en zwart; bezorgd door Paul van de Woestijne; oplage 481 exemplaren, ex. op Hollandsch 
(ongevergeerd) papier van Pannekoek (: 450 exx.); letter: Antigone en Lutetia met [de bijhorende open] 
kapitalen; typografische verzorging: J. van Krimpen; druk: Joh. Enschedé en Zonen; seriemerk in 
colophon. 
Van Dijk 183.   € 45,- 
 A List of fourteen Books (c. 1930) vermeldt: 430 copies: 5 on parchment, bound in morocco 

(exhausted), 25 on antique japanese vellum, bound in shagreen (exhausted) 400 on Pannekoek paper, 
bound in balloon linen 15 s.  

 
 
33 Homer Six Hymns etc., 1929; Luxe ex. op Keizerlijk Japansch papier (: 25 exx.); rood geitenleder, rug met 5 

ribben, platten met blinde fileet langs de 3 randen, inslagen met 2 blinde fileten en hoekversiering, rugtitel en 
jaartal in goud, schutbladen van marmerpapier (kleuren: lichtbruin met geelbeige, wit en zwart) (L. Malcorps); 
Ex Libris H. Boekenoogen.   € 650,- 
 

 
34 Hoornik, Ed. De Erfgenaam, Een Bundel Gedichten. De Halcyon Pers [, Rijswijk, A.A.M. Stols] 1940; 

roodbruin buckram met afgeplatte randen met seriemerk en rugtitel in goud. 
Gedrukt in rood en zwart; eerste druk; elfde Nederlandsche druk van de Halcyon Pers; oplage 35 [?] 
exemplaren op geschept papier (Ossekop) van Van Gelder Zonen; letter: van Janson*; [typografische 
verzorging &] druk: A.A.M. Stols; seriemerk in colophon; rug zoals vrijwel altijd verschoten. 
*De initialen zijn m.i. wel speciaal voor deze uitgave getekend. 
Van Dijk 477.   € 65,- 

 

 
35 Hoornik, Ed. De Erfgenaam etc. 1940; roodbruin buckram met afgeplatte randen met seriemerk en rugtitel 

in goud; met stevig, crême gehamerd papieren stofomslag met rode en zwarte belettering, rood seriemerk 
op voorplat; band niet verschoten!   € 100,- 

 
 
36 Huebner, Friedrich Markus Die Verklärung im Fleische, Liebesbetrachtungen für Ungenugsame. Die 

Halcyon Presse, Maastricht (, A.A.M. Stols) MCMXXX (1930); glanzend rood linnen met decoratie [J. 
Buckland Wright] en rugtitel in goud. 
Gedrukt in rood en zwart; oplage 300 exemplaren (op Savoy Antique); letter: Romanée; initialen: Alph. 
Stols; [typografische verzorging en] druk: A.A.M. Stols; seriemerk op titel en colophon. Rug ietsje 
verschoten. 
Van Dijk 212.   € 45,- 
 

 
37 Huebner, Friedrich Markus Die Verklärung im Fleische etc. 1930; glanzend rood linnen met decoratie [J. 

Buckland Wright] en rugtitel in goud; rug wat beschadigd.   € 35,- 
 
 
38 Keats, John The Collected Sonnets. Illustrated by John Buckland Wright. The Halcyon Press, Maastricht, 

A.A.M. Stols MCMXXX (1930); blauw [ballon]linnen met decoratie [J. Buckland Wright] en rugtitel in 
goud. Met prospectus. 
[Bezorgd door J.F. Otten]; oplage 376 exemplaren, ex. op Hollandsch papier van Pannekoek met het 
watermerk van The Halcyon Press (: 325 exx.); 11 (= 10) illustraties + portret van Keats: houtsneden; 
letter: Romanée; [typografische verzorging J. Van Krimpen]; druk: Joh. Enschedé en Zonen; seriemerk in 
colophon.    € 400,- 
Van Dijk 214.  
 Prospectus: one on pearl white Japanese paper (A List: ‘iridiscent Japanese vellum) + sketches & 

drawings plus a triple set of proofs + rejected blocs in niger Morocco by L. Malcorps £ 100.-; 15 on 
pearl white Japanese paper (A List: ‘iridiscent Japanese vellum) + triple set of woodcuts in niger 
Morocco by L. Malcorps £ 16.-; 30 on Imperial Japanese (A List: vellum) + double set bound in leather 
(A List: shagreen) by L. Malcorps £ 6.60; 300 on Dutch Pannekoek mould made bound in balloon linen 
by J. Brandt en Zonen £ 2.20 

 



39 Keats, John Letters to Fanny Brawne. With three Poems and three additional Letters. Introductory Note by 

J.F. Otten. The Halcyon Press, Maastricht (, A.A.M. Stols) 1931; zeer donkerblauw [ballon]linnen met 

seriemerk en rugtitel in goud. 

Oplage 356 exemplaren, ex. op geschept Hollandsch papier van Pannekoek (: 325 exx.); portret 

(frontispice): houtsnede: J. Buckland Wright; letter: Romanée; [typografische verzorging &] druk: A.A.M. 

Stols; seriemerk op titel en colophon; rug wat verschoten (als vrijwel altijd). 

Van Dijk 246.   € 80,- 

 

 

39 Keats, John Letters to Fanny Brawne etc. 1931; [iets minder] donkerblauw [dan vorig nummer] 

[ballon]linnen met decoratie [J. Buckland Wright] en rugtitel in goud.   € 95,- 

 

 

40 Keats, John Odes. (The Halcyon Press, Bussum, A.A.M. Stols) MCMXXVII (1927); soepel perkament, 

seriemerk en rugtitel in goud; latere linnen hoes. 

Gedrukt in rood, blauw en zwart; [bezorgd door A. den Doolaard]; oplage 125 exemplaren op 

handgeschept papier (Ossekop) van Van Gelder [Zonen]; letter: Lutetia; getekende (2de) titel (op 

afzonderlijk vel) [en speciaal voor deze editie gemaakte initialen: J. van Krimpen]; [typografische 

verzorging en] druk: A.A.M. Stols; seriemerk in colophon. 

Van Dijk 117.   € 395,- 

 Prospectus: Tekstverzorging: P.C. Boutens; in geheel perkament ƒ 18,- 

 

 

41 Keats, John Odes etc. 1927; soepel perkament, seriemerk en rugtitel in goud; zeer krom getrokken en 

gebobbeld exemplaar.   € 295,- 

 

 

42 Keats, John Odes etc. 1927; blauw papieren omslag met titeletiket waarop zwarte belettering, gevouwen 

rond stijfje; met uitvoerige aantekeningen in inkt op schutblad door de schrijver Henrik Scholte; rugje wat 

beschadigd, verder wat verfomfaaid.    € 195,- 

*volgens de prospectus zijn alle exx. in perkament gebonden. 

Naast dit ene ingenaaide exemplaar zijn enkele exemplaren bekend gebonden in rood geitenleer door 

Malcorps. 

 

 

43 Melville, John Batavia, A Poem. The Halcyon Press (, Maastricht, A.A.M. Stols) 1930; oranje linnen met 

decoratie [J. Buckland Wright] en rugtitel in goud. 

Eerste druk; oplage 110 exemplaren, ex. op geschept Hollandsch papier van Pannekoek (met het 

watermerk van The Halcyon Press) (100 Exx.); letter: Romanée; initialen: Alph. A.J. Stols; [typografische 

verzorging en] druk: A.A.M. Stols; seriemerk op titel en colophon. 

Van Dijk 217.   € 45,- 

 

 

44 Melville, John Batavia, A Poem, etc. 1930; Luxe ex. on ‘Imperial Japanese vellum’ (op Keizerlijk Japansch 

papier) (: 10 exx.); oranje gekleurd perkament met [dezelfde] decoratie [: J. Buckland Wright] en rugtitel in 

goud. Onberispelijk exemplaar.   € 750,- 

 

 

 

 



45 Milton, John The Sonnets, both English and Italian. The Halcyon Press (, Maastricht, A.A.M. Stols) 1929; 

zwart [ballon]linnen met rugtitel in goud. 

Oplage 361 exemplaren, ex. op geschept (ongevergeerd) Hollandsch papier van Pannekoek (325 exx.); 

(17de eeuwse) letter: cursief van Christoffel van Dijck; initialen en typografische verzorging: J. van 

Krimpen*; druk: Joh. Enschedé en Zonen; seriemerk in colophon. 

*De getekende initialen van Van Krimpen behoren m.i. tot de meest boeiende uit zijn oeuvre, in dit boek kan 

men in initiaal A reeds de aanzet bespeuren tot de befaamde initiaal uit Rubayat, Balkema 1944. Ze zijn al 

geserreerder dan die uit Keats- Odes, 1927, welke daarnaast in de typografie van Stols niet echt tot hun recht 

komen. Hier ziet men ze echter geheel opgenomen in de typografie die van Van Krimpen zelf is. 

Van Dijk 186.   € 65,- 

 A List of fourteen Books (c. 1930): 5 on parchment, bound in Morocco (exhausted), 25 on antique 

Japanese vellum, bound in shagreen (exhausted); 300 on Pannekoek paper, bound in balloon linen 25 s. 

 

 

46 Milton, John The Sonnets, etc. 1929; Luxe ex. op Keizerlijk Japansch papier (30 exx.); donkergroen 

geitenleder, rug met 7 ribben, platten met blinde fileet langs de 3 randen, inslagen met 2 blinde fileten, 

rugtitel en jaartal in goud, schutbladen van marmerpapier (kleuren: groen met roodbruin, beige, 

goudkleurig en zwart) (L. Malcorps); in cassette, overtrokken met (hetzelfde) marmerpapier; rug band sterk 

verkleurd.   € 675,- 

 

 

47 Milton, John The Sonnets, etc. 1929; Luxe ex. op Keizerlijk Japansch papier (30 exx.); zwart geitenleder, 

rug met 7 ribben, platten met blinde fileet langs de 3 randen, inslagen met 2 blinde fileten, rugtitel en 

jaartal in goud, schutbladen van marmerpapier (kleuren: diep donkergroen met lichtgroen, goudkleurig en 

zwart) (L. Malcorps); rug band sterk verkleurd.    € 675,- 

 

 

48 Mok, M. De Rattenvanger, Een Gedicht. Met Teekeningen van M. van Koolwijk. De Halcyon Pers, 

Maastricht, A.A.M. Stols MCMXXXIX (1939); blauw linnen met seriemerk en rugtitel in goud, met stevig 

crême gehamerd papieren stofomslag met donkerblauwe decoratie en belettering. 

Eerste druk; tiende Nederlandsche druk van de Halcyon Pers; oplage 500 exemplaren op Strathmore 

Smoothtex van G.H. Bührmann; letter van Janson; [typografische verzorging en] druk: A.A.M. Stols. 

Van Dijk 460.   € 65,- 

 Ned. Drukken van de Halcyon Pers c. 1934: ing. ƒ 1.90, geb. in linnen ƒ 2.50 

 

 

49 Mok, M. De Rattenvanger etc. (1939); stevig crême gehamerd papieren omslag [=stofomslag linnen exx.]; 

omslag wat verbruind.   € 35,- 

 

 

50 Mok, M. De Rattenvanger etc. (1939); halflinnen: lichtblauw linnen rug, platten met lichtgrijs papier 

overtrokken, seriemerk en rugtitel in goud.    € 25,- 

Duidelijk latere – oorlogs – bindpartij. 

 

 

 

 

 

 

 



51 Moore, T. Sturge Nine Poems. The Halcyon Press, Maastricht [, A.A.M. Stols] 1930; blauw linnen met 

rugtitel in goud. 

Gedrukt in rood en zwart; eerste druk; oplage 125 exemplaren op (geschept) papier van Pannekoek (met 

het watermerk van The Halcyon Press); letter: Lutetia; [typografische verzorging en] druk: A.A.M. Stols; 

seriemerk op titel en colophon; vooral rug verschoten. 

Van Dijk 218.   € 45,- 

 

 

52 Moore, T. Sturge Nine Poems. The Halcyon Press, London [, A.A.M. Stols] 1930; blauw linnen met 

rugtitel in goud. 

*Gelijk aan uitgave The Halcyon Press, Maastricht op vermelding plaatsnaam en adres: 101 Great Russell 

Street en typografie van dit onderdeel van de titel en idem daarvan in colophon na.   € 60,- 

 

 

53 Nijlen, Jan van Het Oude Kind. De Halcyon Pers, Maastricht [, A.A.M. Stols] MCMXXXVIII (1938) 

[1939]; blauw papieren omslag met wit titeletiket waarop zwarte belettering in zwart kader en rugetiket, 

gevouwen rond stijfje. 

Eerste druk; NIET in de handel; negende Nederlandsche druk van de Halcyon Pers; oplage 30 exemplaren 

op geschept papier met eigen watermerk (i.e. The Halcyon Press van Pannekoek); letter: Bembo; 

[typografische verzorging en] druk: A.A.M. Stols; seriemerk op titel en colophon; rug wat verkleurd; 

gedeelte (opgeplakte) rugtitel ontbreekt [zoals bij meer exemplaren] [Ex bibliotheca F. Mijnssen]. 

Van Dijk 431.   € 700,- 

 

 

54 Nijlen, Jan van De Slaapwandelaar. De Halcyon Pers [,’s-Gravenhage, A.A.M. Stols] 1948; grijsblauw 

papieren omslag met wit titeletiket waarop zwarte belettering in zwart kader. 

Eerste druk; NIET in de handel; dertiende Nederlandsche druk van de Halcyon Pers; oplage 30 exemplaren 

op geschept papier (geen watermerk); letter: Bembo; [typografische verzorging en] druk: A.A.M. Stols; 

seriemerk op titel en colophon. 

*Bij de 2 ons nu bekende exx. lijkt het geschepte papier van het ene ex. wat meer getint te zijn, dan het 

papier van het andere. 

Van Dijk 819.   € 650,- 

 

 

55 Poe, Edgar Allen [sic] The Fall of the House of Usher. With 10 Aquatints by Alexandre Alexeïeff. The 

Halcyon Press, Maastricht, A.A.M. Stols MCMXXX (1930); donkergroen linnen met decoratie [J. 

Buckland Wright] en rugtitel in goud.  

Oplage 365 exemplaren, ex. op Hollandsch (ongevergeerd) papier van Pannekoek (: 325 exx.); (18de 

eeuwse) letter: romein en cursief van J.M. Fleischman; [typografische verzorging: A.A.M. Stols, A List of 

fourteen Books (c. 1930): under the typographical supervision of J. van Krimpen]; druk: Joh. Enschedé en 

Zonen; geen seriemerk. Rug wat verschoten. 

Van Dijk 222.   € 275,- 

 A List of fourteen Books (c. 1930): 332 copies for sale: 7 on antique Japanese vellum + a triple set of 

proofs. Bound in morocco 10 gns., 25 on Imperial Japanese vellum + a set of proofs. Bound in shagreen 

6 gns., 300 on Pannekoek paper, bound in linen 2 gns. 

 

 

56 Poe, Edgar Allen [sic] The Fall of the House of Usher, etc. 1930; ongenummerd Luxe exemplaar op 

Keizerlijk Japansch papier (: 30 exx.); uitgevers interim kartonnen omslag met linnen rug; suites 

ontbreken.   € 475,- 



57 Poe, Edgar Allen [sic] The Fall of the House of Usher, etc. 1930; Luxe Ex. op Keizerlijk Japansch papier 

met extra suite van de illustraties (30 Exx.) in uitgevers interim kartonnen omslag met linnen rug. 

   € 875,- 

 

 

58 Poe, Edgar Allen [sic] The Fall of the House of Usher, etc. 1930;  Luxe Ex. op Keizerlijk Japansch papier 

met extra suite van de illustraties (30 Exx.); zwart geitenleder, rug met 7 ribben, platten met [dezelfde] 

decoratie [John Buckland Wright] en blinde fileet langs de 3 randen, inslagen met 2 blinde fileten en 

hoekversieringen, de decoratie [J. Buckland Wright], rugtitel en jaartal in goud, schutbladen van 

marmerpapier (kleuren: donkergroen met goud) (L. Malcorps); in latere linnen overslag doos met een op 

het marmerpapier van de schutbladen gelijkend modern marmerpapier overtrokken, banddecoratie 

Buckland Wright gecopiëerd; Ex Libris J.A. Hoekstra.              € 1500,- 

uitermate fraai en onverschoten exemplaar. 

 

 

59 Poe, Edgar Allan The Masque of the Red Death and (9) other Tales. Woodengravings by J. Buckland 

Wright. The Halcyon Press (, Maastricht & London, A.A.M. Stols) 1932; oranje buckram met decoratie [J. 

Buckland Wright] en rugtitel in goud. 

 Gedrukt in rood en zwart; oplage 206 exemplaren, ex. op handgeschept ‘Barcham Green’ met het speciaal 

(voor deze uitgave gemaakte) watermerk (‘E A Poe’) (: 175 exx.); 10 illustraties: houtgravures; letter: 

Romanée; initialen: A[lph.] A.J. Stols; typografische verzorging: A.A.M. Stols; druk: The Halcyon Press, 

Maastricht; seriemerk in colophon; rug zoals vrijwel altijd wat verschoten. 

Van Dijk 288.   € 525,- 

 Prospectus: 176 copies for sale: 1 on Imperial Japanese vellum + orig. drawings, artists’ proofs + double 

set of proofs + 3 woodcuts rejected, full morocco ƒ 1200,-; 25 on Imperial Japanese vellum + double set 

of proofs + 3 rejected woodcuts. Cloth ƒ 120,-; 150 copies on Barcham Green’s handmade paper. Cloth 

ƒ 40,- 

 

 

60 Poe, Edgar Allan The Masque of the Red Death and (9) other Tales, etc. 1932; Luxe Ex. nr. XXIII op 

Keizerlijk Japansch ‘vellum’[= zwaar] papier (: 31 exx.), gesigneerd door J. Buckland Wright; los in 

katernen, geen omslag; geen dubbele suite etc. van de illustraties.   € 775,- 

 

 

61 Rabelais, Francoys Pantagrueline Prognostication, Certaine, Véritable et Infaillible pour l’An MIL 

DXXXIII. Nouvellement composée au proffict et advisement de gens estourdis et musars de nature par 

Maistre Alcofrybas, Architriclin dudict Pantagruel. À l’Enseigne de l’Halcyon, Maestricht  MIL CM 

XXXIII (1933); stevig crème papieren omslag met zwarte decoratie en rode en zwarte belettering, om 

stijfje. 

Gedrukt in rood en zwart; Édition de IVe Centenaire; oplage 150 exemplaren, ex. op wit, met de hand 

geschept papier (handmade [J. Barcham Green?]) (: 85 exx.); letter: Bembo; [typografische verzorging &] 

druk: A.A.M. Stols; seriemerk in colophon.   € 145,- 

 Cat. Stols 1939: 15 sur Japon épuisé (6.-), 85 sur vergé anglais blanc ƒ 4.-, 50 sur vergé anglais teinté’ ƒ 

3. 

 

 

62 Rabelais, Francoys Pantagrueline Prognostication etc. (1933); Luxe Ex. op Japansch papier (15 Exx.); 

stevig getint papieren omslag, met zwarte decoratie en rode en zwarte belettering, los om stijfje; omslag 

vooral aan de randen iets verbruind.   € 450,- 

 



63 Reyes, Alfonso Minuta, Juego Poético. Oficinas gráficas ‘Halcyon’ [, Maestricht], A.A.M. Stols 1935. 

Con Grabados de Marguerite Barciano; stevig crème gehamerd papieren omslag met rood seriemerk en 

zwarte belettering in rood kader. 

Gedrukt in rood en zwart; eerste druk; oplage 505 + enkele exemplaren, ex. op Oxford papier (500 + 

enkele exx.); houtsneden in rood en zwart; letter: Lutetia; [typografische verzorging en] druk: A.A.M. 

Stols; omslag randen met vochtkringen; met opdracht van de illustratrice. 

Van Dijk 354.   € 110,- 

 

 

64 Rilke, Rainer Maria Les Roses. (The Halcyon Press, Bussum, A.A.M. Stols) MCMXXVII (1927). blauw 

papieren omslag met wit titeletiket waarop zwarte belettering, gevouwen rond stijfje. 

Gedrukt in rood en zwart; eerste druk; oplage 330 exemplaren, ex. op geschept Hollandsch papier van Van 

Gelder (Zonen) (: 300 exx.); (18de eeuwse) letter van J.M. Fleischman; getekende (2de) titel (op 

afzonderlijk vel), initialen [en typografische verzorging]: J. van Krimpen; druk: Joh. Enschedé en Zonen; 

seriemerk [J. van Krimpen] in colophon. 

Van Dijk 120.   € 325,- 

 Prospectus: 270 exemplaires: 20 sur Japon à la forme (ƒ 45,-) et 250 sur papier de Hollande à la cure 

Van Gelder (ƒ 15,-) ; Prospectus Keats’ Odes: Rilke Les Roses ƒ 25,-; perkamenten band thans 

beschikbaar ƒ 15,- (extra dus). 

 

 

65 Rilke, Rainer Maria Les Roses. (The Halcyon Press, Bussum, A.A.M. Stols) etc. 1927; blauw papieren 

omslag, gevouwen rond stijfje; titeletiket ontbreekt.   € 275,- 

 

 

66 Rimbaud, Arthur Oeuvres Complètes. Première Édition integrale avec Introduction et Notes 

bibliographiques par Pascal Pia. The Halcyon Press (, Maestricht, Paris, Bruxelles) A.A.M. Stols, Éditeur 

MCMXXXI (1931); geel gestructureerd papieren omslag met rode decoratie (vignet) [J. Buckland Wright] 

en zwarte belettering, met flappen. 

Gedrukt in rood en zwart; oplage 371 + enkele exemplaren h.c., ex. op gevergeerd papier ‘Old Drury’ (: 

250 exx.); portret (frontispice): houtgravure: J. Buckland Wright; [letter: Garamond]; [typografische 

verzorging en] druk: A.A.M. Stols; seriemerk op titel en colophon; vochtvlekken; omslag aan de randen 

wat gerafeld en verbruind (als vrijwel altijd). 

Van Dijk 256.   € 145,- 

 Éd. de Grand Luxe 1925-1931: 1 ex. sur Japon nacré, contenant les dessins et les croquis orig. souscrit 

du porter [ ?], 20 sur Japon nacré 900 frs., 100 sur Hollande Pannekoek 360 frs.,  (relié en toile de soie) 

– 400 frs., 250 sur vergé anglais Old Drury 180 frs., relié à toile de soie 220 frs. 

 

 

67 Roland Holst, A. Het Elysisch Verlangen, Een Beschouwing, gevolgd door een Iersche Sage De Zeetocht 

van Bran Zoon van Febal. The Halcyon Press (, Maastricht, A.A.M. Stols) MDCCCCXXVIII (1928); 

blauw papieren omslag met wit titeletiket waarop zwarte belettering, gevouwen rond stijfje. 

Gedrukt in blauw, rood en zwart; eerste druk van deze Beschouwing, die gevolgd wordt door bewerking in 

dichtvorm van Imram Brainmaic Febal; oplage 225 exemplaren (op Ossekop van Van Gelder Zonen); 

letter: Lutetia; 2 getekende (2de) titels (op afzonderlijke vellen) en initialen: J. van Krimpen; 

[typografische verzorging en] druk: A.A.M. Stols; seriemerk op titel en colophon. 

Van Dijk 160.   € 75,- 

 Ned. Drukken van de Halcyon Pers c. 1939: 200 op Ossekop (ing.) ƒ 5.-, geb. in geheel perkament ƒ 

20.-. 

 



68 Roland Holst, A. Het Elysisch Verlangen, etc., 1928; perkament met seriemerk en rugtitel in goud. Omslag 

mee ingebonden.   € 375,- 

 

 

69 Roland Holst, A. In Gevaar. De Halcyon Pers, Parijs, A.A.M. Stols / Den Haag, Bert Bakker - Daamen 

N.V. 1958; wit linnen met belettering in goud. 

Gedrukt in rood en zwart; eerste, maar feitelijk tweede druk (de zg. tweede druk verscheen eerder); oplage 

95 exemplaren op geschept papier van Proost & Brandt; letter: Romulus; Romeins genummerd ex. (: 20 

exx.); typografische verzorging: A.A.M. Stols; druk: H. Veenman en Zoon; geen seriemerk; band wat 

gevlekt. 

Van Dijk 1012.   € 95,- 

 

 

70 Roland Holst, A. In Gevaar etc. 1958; wit linnen met belettering in rood; keurig exemplaar.  € 110,- 

 

 

71 Roland Holst, A. Onderweg. De Halcyon Pers, Maastricht [, A.A.M. Stols] MCMXL (Sept.-Oct.)(1940); 

donkerrood buckram met afgeplatte randen met seriemerk en rugtitel in goud. 

Gedrukt in rood en zwart; eerste druk; twaalfde Nederlandsche druk van de Halcyon Pers; oplage 40 [ + 

10] exemplaren op geschept papier (Ossekop) van Van Gelder Zonen; met ill.: portret Willem van Oranje*; 

letter: Lutetia; [typografische verzorging: A.A.M. Stols]; seriemerk in colophon; ex. met de handtekening 

van de auteur; rug en gedeelte van de band verschoten (zoals vrijwel altijd).  

Dit zetsel werd met een kleine aanpassing gebruikt voor de 2de en 3de druk. 

Van Dijk 484.   € 375,- 

*en dat tijdens de Duitse bezetting – zij het in het eerste jaar – onze Prins der Dichters was een moedig 

man! 

 

 

72 Roland Holst, A. Tusschen Vuur en Maan, Twee Verhalen. Met zes Houtsneden van J. Buckland Wright. 

De Halcyon Pers [, Maastricht, A.A.M. Stols] 1932; stevig crème papieren omslag met blauwe decoratie [J. 

Buckland Wright] en zwarte belettering, om stijfje. 

Gedrukt in rood en zwart; eerste druk; oplage 75 exemplaren op geschept papier (Crisbrook, handmade van 

J.B[archam] G[reen]); houtsneden; [letter: Romanée]; [typografische verzorging en] druk: A.A.M. Stols; 

gesigneerd door de schrijver, de illustrator en de uitgever; zeer fris ex. [ex bibliotheca F. Mijnssen]. 

Van Dijk 291.   € 750,- 

 Ned. Drukken van de Halcyon Pers c. 1939: uitverkocht (ƒ 25.-) in potlood. 

 

 

73 Roland Holst, A. Voortekens. De Halcyon Pers [, Maastricht, A.A.M. Stols] MCMXXXVI (1936); 

blauwgroen buckram met afgeplatte randen met seriemerk en rugtitel in goud. 

Gedrukt in rood en zwart; eerste druk; zesde Nederlandsche uitgave der Halcyon Pers; oplage 125 

exemplaren op geschept papier (Ossekop) van Van Gelder Zonen; letter van Janson; [typografische 

verzorging en] druk: A.A.M. Stols; seriemerk in colophon; rug verschoten (als vrijwel altijd).  

Van Dijk  380.   € 65,- 

 Ned. Drukken van de Halcyon Pers c. 1939: gebonden ƒ 5.- (nog 3 exx.). 

 

 

 

 

 



74 Rossetti, Dante Gabriel Hand and Soul. The Halcyon Press (, Maastricht, A.A.M. Stols) MCMXXVIII 

(1928); groen linnen met wit titeletiket waarop zwarte belettering in zwart kader, rugtitel in goud. 

Gedrukt in rood en zwart; oplage 361 exemplaren, ex. op geschept Hollandsch papier (Ossekop) van Van 

Gelder Zonen (; 325 exx); (15de eeuwse) letter: van Peter Schoeffer von Gernsheim**; initialen: J. van 

Krimpen; typografische verzorging: A.A.M. Stols*; druk: Joh. Enschedé en Zonen; seriemerk in colophon. 

*Er is een duidelijke invloed van Van Krimpen op de typografie. Volgens A List of fourteen Books (c. 

1930): under the typographical supervision of  Mr. J. Van Krimpen. 

** Tegenwoordig wordt deze letter toegeschreven aan Peter Quentell. 

Van Dijk 162.   € 40,- 

 A List of fourteen Books (c. 1930): 5 on parchment, bound in morocco (exhausted), 25 on Japanese 

hand-made paper, bound in shagreen (exhausted), 300 on Van Gelder paper, bound in linen 15s. 

 

 

75 Rossetti, Dante Gabriel Hand and Soul etc. 1928; Luxe Ex. op Keizerlijk Japansch papier (30 Exx.); 

donkerrood geitenleder, rug met 5 ribben, kanten met versiering, inslagen met 3  fileten, rug met titel en 

jaartal, alles in goud, schutbladen van  marmerpapier (van gelig over beige rood naar zwart) [L. Malcorps]. 

Ex Libris W.C.A.M. van Spaendonck.   € 750,- 

 

 

75 A Rossetti, Dante Gabriel Hand and Soul etc. 1928 ; Luxe Ex. op Keizerlijk Japansch papier (30 Exx.); 

rood geitenleder, rug met 5 ribben, kanten met versiering [als nr. 75, echter] inslagen met rijke versiering 

[geen fileten als nr. 75], rug met titel en jaartal, alles in goud; schutbladen van marmerpapier (kleuren: 

geligbeige, roodbruin, groenig naar zwart [zie Büchner]) [Louis Malcorps]; in cassette met hetzelfde 

marmerpapier overtrokken.    € 750,- 

 

 

76 Sapfo Oden en Fragmenten, Vertaald door P. C. Boutens, waaraan is toegevoegd zijn Ode aan Sapfo. (The 

Halcyon Press, Maastricht, A.A.M. Stols) MCMXXVIII (1928); grijs papieren omslag met wit titeletiket 

waarop rode en zwarte belettering in zwart dubbel kader, gevouwen rond stijfje. 

Gedrukt in rood en zwart; eerste druk van deze vertaling; oplage 150 exemplaren (op geschept 

(ongevergeerd) papier van Pannekoek); [letter: Lutetia en typografische verzorging: J. van Krimpen]; druk: 

Joh. Enschedé en Zonen; seriemerk op titel, [afwijkend] seriemerk W.J. R[ozendaal] in colophon. 

Van Dijk 164.   € 125,- 

 Prospectus: prijs per exemplaar ingenaaid ƒ 18, in geheel perkament geb. ƒ 30.- 

 

 

77 Sapfo Oden en Fragmenten etc. 1928; grijs papieren omslag met wit titeletiket waarop rode en zwarte 

belettering in zwart dubbel kader, gevouwen rond stijfje.; zeer fraai exemplaar.   € 175,- 

 

 

78 Sapfo Oden en Fragmenten etc. 1928; perkament met seriemerk en rugtitel in goud, omslag mee 

ingebonden; licht gebobbeld; met prospectus.   € 375,- 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 Schiller [, F. von] Das Lied von der Glocke. (Halcyon Presse [, ‘s-Gravenhage, A.A.M. Stols] 1942); 

halflinnen: rood linnen rug, platten met rozigbeige papier overtrokken 

Gedrukt in rood en zwart; vijfde Duitsche uitgave der Halcyon-Pers; oplage 250 exemplaren op Strathmore 

(geschept) van G.H. Bührmann; illustratie (frontispice) naar tekening van F. Reitman; letter: Erasmus [-

Mediaeval]; (getekende) titel: Helmut Salden; typografische verzorging: A.A.M. Stols; druk: Trio; 

[afwijkend] seriemerk: W.J.R.[ozendaal] in colophon; band iets verbruind. 

Van Dijk 581.   € 55,- 

 

 

80 (Serra, E.) Roma, Nel Pensiero e nel Sentimento degli Italiani da Dante a Mussolini. (Bloemlezing verzorgd 

door - ). Nella Stamperia alcione, Maastricht, A.A.M. Stols MCMXXXIV (1934) Anno XII E.F.; violet 

papieren omslag met belettering (= hoofdtitel titelpagina) in goud. 

Gedrukt in rood en zwart; eerste en enige boek in het Italiaans van de Halcyon Pers; oplage 350 

exemplaren, ex. op Antique de Luxe (van BCM/SR) (: 315 exx.); portret: houtgravure: Karel Brouwer [= J. 

Buckland Wright]; letter: Lutetia; titel: S.H. de Roos; initialen: Alph. A.J. Stols; [typografische verzorging 

en] druk: A.A.M. Stols; geen seriemerk; omslag wat verschoten, als vrijwel altijd; vochtvlekken. 

Van Dijk 332.   € 75,- 

 

 

81 Slauerhoff, J. Serenade, Gedichten. The Halcyon Press, Maastricht & Brussel [A.A.M. Stols] 

MDCCCCXXX (1930); blauw papieren omslag met wit titeletiket waarop zwarte belettering in zwart 

kader, gevouwen rond stijfje. 

Eerste druk; oplage 310 + enkele exemplaren, ex. op Hollandsch papier van Pannekoek (met het watermerk 

van The Halcyon Press) (: 300 + enkele exx.); letter: Romanée; [typografische verzorging en] druk: 

A.A.M. Stols; seriemerk op titel en colophon; omslag aan rug en randen wat verschoten (als vrijwel altijd). 

Van Dijk 230.   € 85,- 

 Ned. Fondscat. Stols 1932: op Hollandsch papier ƒ 5.-, op Ja pansch papier ƒ 15.-. 

 

 

82 Slauerhoff, J. Serenade, etc. 1930; Luxe ex. op Japansch papier (: 10 + enkele exx.); gebonden in zwart 

linnen met rugtitel in goud; omslag mee ingebonden.   € 975,- 

 

 

83 Soupault, Philippe Message de l’Ile déserté, Poème. (À l’Enseigne de l’Alcyon,) La Haye, A.A.M. Stols 

1947; crème glanzend buckram met seriemerk en rugtitel in goud. 

Gedrukt in paars en zwart; twaalfde Fransche uitgave der Halcyon Pers; oplage 628 (= 629) exemplaren, 

ex. op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen (: 625 exx.); illustratie (frontispice): A. Alexeieff; letter: 

Romanée; [typografische verzorging: A.A.M. Stols]; druk: Boosten & Stols; seriemerk in colophon; rug 

wat verschoten. 

Van Dijk 782.   € 35,- 

 

 

84 Soupault, Philippe Message de l’Ile déserté etc. 1947; crême linnen met seriemerk en titel in goud. [wat 

latere bindpartij ?].   € 15,- 

 

 

85 Soupault, Philippe Message de l’Ile déserté etc. 1947; crême linnen met seriemerk en titel in goud; paars 

papieren stofomslag, waarop titel in wit uitgespaarde belettering.   € 18,- 

 

 



86 Storm, Theodor Viola Tricolor. Halcyon Presse [, ‘s-Gravenhage, A.A.M. Stols] 1942; halflinnen: 

donkerblauw linnen rug, platten met lichtblauw papier overtrokken, titel en rugtitel in goud. 

Gedrukt in blauw en zwart; zesde Duitsche uitgave van de Halcyon Pers; oplage 250 exemplaren op 

Haesbeek (Antique) van G.H. Bührmann; illustratie (frontispice) naar tekening van Jan Roede; letter: 

Perpetua; typografische verzorging: A.A.M. Stols; druk: Meijer, Wormerveer; [afwijkend] seriemerk: 

W.J.R[ozendaal] in colophon; gesigneerd door Stols; band wat verschoten (als vrijwel altijd). 

Van Dijk 584.   € 55,- 

 

 

87 Supervielle, Jules Débarcadères, La Pampa - Une Paillote au Paraguay - Distances - Flotteurs d’Alarme. 

‘[Édition revue et augmentée]’. À l’Enseigne de l’Alcyon, Maestricht, Paris, Bruxelles, (A.A.M. Stols) 

(1934); stevig lichtgeel gehamerd papieren omslag met rode decoratie en zwarte belettering, om stijfje. 

Gedrukt in rood en zwart; oplage 510 exemplaren, ex. op Savoy (Antique) (: 500 exx.); [letter: Lutetia]; 

initialen[: Alph. A.J. Stols]; [typografische verzorging en] druk: A.A.M. Stols; seriemerk op titel; sterk 

verschoten omslag. 

Van Dijk 333.   € 18,- 

 Cat. Ed. Stols 1939: 10 sur Hollande épuisé, 500 on Antique de Luxe ƒ 3.-. 

 

 

88 Supervielle, Jules Débarcadères etc. 1934; licht verschoten omslag.   € 25,- 

 

 

89 Supervielle, Jules Débarcadères etc. 1934; gebonden (door een goedwillende amateur Ger Brouwer?) in 

halfkalfsleder: beige lederen rug met 5 ribben, platten met marmerpapier overtrokken, rugtitel in goud; iets 

geschaafd.   € 75,- 

 

 

90 Valéry, Paul Existence du Symbolisme. À l’Enseigne de l’Alcyon, Maestricht, A.A.M. Stols MCMXXXIX 

(1939); folio; crème papieren omslag met rode decoratie en zwarte belettering, gevouwen rond stijfje.  

Gedrukt in rood en zwart; eerste druk; oplage 650 exemplaren, ex. op gevergeerd papier «Antique de 

Luxe» van Spalding & Hodge (: 600 exx.); letter van Janson; initialen: A.A.J. Stols; [typografische 

verzorging en] druk: A.A.M. Stols; PV merk [door J. van Krimpen] op titelpagina; seriemerk in colophon; 

omslag vooral aan rug & randen verbruind. 

Van Dijk 469.   € 25,- 

 Cat. Ed. Stols 1939: 15 sur Japon supernacré ƒ 50.-, 30 sur Hollande Van Gelder ƒ 12.50, 600 sur papier 

Antique de Luxe ƒ 4,-. 

 

 

91 Valéry, Paul Existence du Symbolisme etc. 1939; ex. op ‘Antique de Luxe’ (: 600 Exx.); vrij blank en gaaf 

exemplaar.   € 75,- 

 

 

92 Valéry, Paul Existence du Symbolisme etc. 1939 ; Luxe ex. op (ongevergeerd) Hollandsch papier van Van 

Gelder (Zonen) (: 35 Exx).   € 275,- 

 

 

 

 

 

 



93 Valéry, Paul Villon et Verlaine. À l’Enseigne de l’Alcyon, Maestricht, Éditions A.A.M. Stols 

MCMXXXVII (1937); 4to, crème papieren omslag met rode décoratie en zwarte belettering, gevouwen 

rond stijfje. 

Gedrukt in blauw, rood en zwart; eerste druk; oplage 535 + enkele exemplaren, ex. op antiek vergé (GHB 

Tekst) van G.H.Bührmann (: 500 exx.); letter: Lutetia; 2de (getekende) titel (op afzonderlijk vel) en 

initialen ontworpen door A.A.M. Stols en uitgevoerd door G. Serpenti; [typografische verzorging en] druk: 

A.A.M. Stols; seriemerk in colophon; door water gerimpeld en gevlekt. 

Van Dijk  410.   € 50,- 

 Cat. Ed. Stols 1939: 10 op Japon Supernacré épuisé (ƒ 50.-), 25 sur Hollande Van Gelder épuisé 

(ƒ12.50), 500 sur papier vergé G.H.B. ƒ 4.-. 

 

 

94 Valéry, Paul Villon et Verlaine, etc. 1937; Luxe ex. op Hollandsch papier van Van Gelder (Zonen) (: 25 

exx.); rug, zoals vrijwel altijd (formaat!), wat beschadigd.   € 395,- 

 

 

95 Villon, Françoys Les Oeuvres: Les Lais/ Le Testament/ Poésies Diverses/ Le Jargon. The Halcyon Press, 

Maestricht (, A.A.M.Stols) MDCCCCXXIX (1929); halfperkament: perkamenten rug, platten overtrokken 

met rood en zwart marmerpapier, rugtitel in goud. Omslag mee ingebonden. 

Gedrukt in rood en zwart; oplage 140 + enkele exemplaren, ex. H.C. op Hollandsch velijn van Pannekoek 

(: 125 exx. + enkele); letter: gotische uit de 15de eeuw; kleine initialen van Henric Lettersnider*; titels, 

initialen en typografische verzorging: J. van Krimpen; druk: Joh. Enschedé en Zonen; seriemerk in 

colophon. 

Van Dijk 197.   € 450,- 

 *ontleend aan Prospectus : (op inlegvel daarvan): Ed. de grand Luxe en Typographie pure, composé 

entièrement à la main en véritable caractères gothiques du XVe Siècle, d’origine Française, appartenant 

à la Collection typographique de MM. Joh. Enschedé en Zonen... 

‘prix des Exx. hors la France : Japon ƒ 125, Hollande ƒ 50,-‘ 

A List of fourteen books (c. 1930): 120 copies for sale: 15 on irridiscent Japanese vellum 10 gns., 105 

on Pannekoek paper 4 gns. 

 

 

96 Villon, Françoys Les Oeuvres etc. 1929; Luxe Ex. op Japansch papier (Japon supernacré) (15 + enkele 

Exx.); halfperkament: perkamenten rug, platten met rood en zwart marmerpapier overtrokken (gelijk aan 

Exx. op Hollandsch).              € 1250,- 

 

 

97 Villon, Françoys Les Oeuvres: Les Lais/ Le Testament/ Poésies Diverses/ Le Jargon.  Haarlem, Joh. 

Enschedé en Zonen MDCCCCXXIX (1929); halfperkament: perkamenten rug, platten met rood en zwart 

marmerpapier overtrokken, rugtitel in goud. Omslag mee ingebonden. 

[Uitgave der Halcyon Press – zie vorig nummer, echter] ex. voor Joh. Enschedé en Zonen op Hollandsch 

velijn van Pannekoek (: 20 Exx.: a – t van de totaal 125 + enkele Exx. op Hollandsch velijn).  

   € 475,- 

*Uitvoering verder geheel gelijk , dus op titelpagina na, aan de Halcyon Press 1929.  

 

 

 

 

 

 



98 Villon, Françoys Les Oeuvres: Les Lais, Le Testament, Poésies Diverses, Le Jargon. (À l’Enseigne de 

l’Alcyon,) La Haye, A.A.M. Stols MCMXLII (1942); halfperkament: perkamenten rug, kartonnen platten 

met rozigbeige papier overtrokken, titel en rugtitel in goud, grijs papieren omslag met rode en zwarte 

belettering mee ingebonden. 

Gedrukt in blauw, rood en zwart; tiende Franse uitgave van de Halcyon Pers; oplage 327 exemplaren, ex. 

op Hollandsch velijn van G.H. Bührmann (: 325 exx.); letter: Lutetia; [typografische verzorging: A.A.M. 

Stols]; druk: Boosten & Stols; seriemerk in colophon; Band wat smoezelig. 

*Band en omslag beide oorspronkelijk. Exx. in omslag zijn we nooit tegengekomen. 

Van dit zetsel werden met enige aanpassingen nog 3 (z.g.) andere uitgaven gedrukt. 

Van Dijk 589; De Jong 871.   € 75,- 

 

 

99 Villon, Françoys Les Oeuvres etc. 1942; in cassette; band met vochtvlek.   € 90,- 

 

 

100 Zweig, Stefan Die unsichtbare Sammlung. (Halcyon-Presse, Maastricht) [A.A.M. Stols] 1933; rozigcrème 

papieren omslag met donkerblauw seriemerk en donkerblauwe belettering in donkerblauw kader. 

Eerste afzonderlijke uitgave*; vijfde Duitsche druk van de Halcyon Presse; ex. op gewoon papier; letter: 

Bembo-Antiqua; typografische verzorging: A.A.M. Stols; seriemerk op titel. 

*Verschenen als bijlage van Philobiblon. 

Van Dijk 317.   € 30,- 

 

Addenda 

 

De volgende 3 publicaties zijn gedrukt door de Halcyon Pers, waarvan de eerste (Dumas) door Van Dijk 

als deel van de Engelse serie wordt beschouwd, terwijl hij bij Lequin kennelijk het in opdracht en voor 

rekening van de auteur zijnde laat overheersen. 

 

 

101 Dumas, Alexandre The Three Musketeers. The Translation by William Robson with an Introduction by 

Ben Ray Redman and illustrations by Pierre Falké. Printed at the Halcyon Press in Maastricht for Members 

of The Limited Editions Club [London] 1932. Volume I (-II). geel linnen met groene decoratie en rugtitel 

in goud [: Leroy H. Appleton].  

 Oplage 1500 Exx., op [zuiver lompen] papier met watermerk (The Halcyon Press en de hoofden van de 

Musketeers) [door P. Falké, speciaal gemaakt voor deze uitgave] door Pannekoek; vele (au pochoir in-

)gekleurde illustraties; [letter: Bembo]; typografische verzorging en druk: A.A.M. Stols; in cassette; 

bijzonder fris en fraai ex. in cassette (die iets beschadigd).   ` € 350,- 

 Van Dijk 271. Zie ook blz. 170-171 voor uitvoerige geschiedenis van deze uitgave. 

 

 

102 Le Breton : Descendants of the Argentine Branch of the Family ‘(Extracted from Le Breton Pedigree)’. z. 

Pl. [1934]; folio; gevouwen blad: 4 pp; wapen met de hand ingekleurd in rood, blauw en goud. 

 Gedrukt in rood en zwart; 25 copies Printed at the Halcyon Press by A.A.M. Stols, Maastricht (Holland) op 

geschept (Engels) papier; [letter:Lutetia]. 

 Van Dijk 320.    € 250,- 

 

 

 

 

 



103 Luquin, Eduardo Verde y Azul. Oficinas gráficas ‘Halcyon’ (, Maastricht) ‘(A.A.M. Stols)’ 1939; stevig 

wit papieren omslag met groene belettering en seriemerk, gevouwen rond stijfje. 

 Gedrukt in groen en zwart; eerste druk; Oplage 50 Exx op geschept papier met watermerk (The Halcyon 

Press & A.A.M. Stols Maastricht, van Pannekoek); letter: Garamond; [typografische verzorging] en druk: 

A.A.M. Stols; seriemerk op titel, afwijkend seriemerk W.R. R[ozendaal] in colophon; rug wat verbruind.

    € 275,- 

 

 

Vooral gebruikt werden C. van Dijk – Alexandre A.M. Stols 1900 – 1973, Uitgever | Typograaf, Een 

Documantaire 1992 en daarin de titellijst door Stols uitgegeven en/ of typografische verzorgde boeken door 

C. van Dijk en H.J. Duijzer + de diverse prospectussen – voorzover in ons bezit. 

A List of fourteen Books printed in the Office of Messrs. Joh. Enschedé en Zonen, under the typographical 

supervision of Mr. J. van Krimpen, published by the Halcyon Press. London (c. 1930). Uit welke lijst niet 

alleen het oppertoezicht van Van Krimpen blijkt, maar ook wordt daarin vermeld: The leather bindings of 

all these books have been designed and made by hand by Mr. Louis Malcorps. 

Op papier zullen nog verschijnen: 

100 Bijzondere Boeken van P.C. Boutens waarin alle uitgaven in Eigen Beheer in papieren omslag (ook 

afgebeeld). Boutens met zijn uitgaven in Eigen Beheer kan men als voorloper zien van de Nederlandse ‘Private 

Presses’; deze catalogus verschijnt zeer binnekort. 

Kunera Pers: alle uitgaven 

Wat later: 

Paul van Ostaijen en en in zijn tijd 

Nederlandse literatuur rond de Rederijkers: 16de en 17de eeuw tot c. 1650 in contemporaine uitgaven 

 

Verder nog onregelmatig Vlugschriften per e-mail, recentelijk: 

Drukkers in de Marge A ... D 

Jan Elburg,  

Hans Faverey,  

Dichters van Gard Sivik: Hugues Pernath, Paul Snoek, Gust Gils. 

Deze reeks wordt voortgezet met  

Jan Hanlo,  

Illegale Uitgaven: een kleine keuze uit onze grote voorraad,  

Frans de Jong. etc. 

 

Uiteraard is nog steeds verkrijgbaar: Willem Elsschot in Boek en Band, Een eerste Inventarisatie van 

Bandvarianten,  met een inleiding van Prof. Dr. Dirk De Geest; 63 pagina’s met daarvan 21 pagina’s illustraties, 

die bij ons te bestellen is voor € 12,50 (Nederland: ING 388 801) of € 16,- (België IBAN 

NL59INGB0000388801 BIC INGBNL2A). 

 

Ook wordt gewerkt aan een opgave van wat wij zoal van J.C. Bloem in voorraad hebben. Gezien de betekenis 

van diens werk, wordt daar ook tzt. op papier verslag van uitgebracht. 

 


