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Luxe uitgaven der Halcyon Pers in leer gebonden 
 

 
A. Roland Holst - Een winter aan zee 

 

 

1.  Büchner, Georg - Dantons Tod, Ein Drama.  

 The Halcyon Press, Maastricht, A.A.M. Stols MCMXXX (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).   

 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]. € 750,- 
 *Het papier doet denken aan Ossekop van Van Gelder Zonen. 

 Van Dijk 204.  

 

 



 
2. Everyman A Dutch Morality Play of the XVth Century translated into English. 

 The Halcyon Press (, Maastricht, A.A.M. Stols) MDCCCXXIX (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. 

 ▲ A list of fourteen Books (c. 1930): In Niger-Morocco 67s.  € 495,- 

 

3.  Everyman A Dutch Morality Play etc.  

 1929; rood 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, kleuren (zelfde als vorige 

exemplaar); in cassette; geen vochtvlekken! [Ex bibliotheca Jan van der Marek].

 € 550,- 

 

4. Gide, André - La Symphonie Pastorale  

 The Halcyon Press (,Maestricht, Bruxelles,) A.A.M. Stols MDCCCXXIX (1929); 

Luxe Ex. nr. 8 op Japansch nacré (Japon supernacré) (15 + enkele exx.) ; gebonden 

in rood geitenleder, rug met 5 ribben, titel en jaartal in goud; inslagen met 3 en 

randen met 2 fileten in goud; schutbladen v an marmerpapier; oorspronkelijk 

omslag mee  ingebonden (van Bommel) met prospectus (op Pannekoek). 

  € 1400,- 

 Gedrukt in rood, blauw en zwart; oplage 185 (+ enkele) exemplaren; 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.  

 ▲ 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. 
*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. 

 

5. Homer(us) - Batrachomyomachia (in Griekse letters).  

 The Halcyon Press (, Maastricht, A. [A.M.] Stols) MDCCCCXXIX (1929); 

 donkerrood geitenleder, rug met 6 ribben, platten met blinde fileet langs 3 raden, 

 inslagen met 2 blinde fileten en hoekversieringen, rugtitel en jaar in goud, 

 schutbladen van marmerpapier (kleuren: geligbeige → roodbruin, groenig naar 

 zwart [zie Büchner] [L. Malrcorps]; in cassette met hetzelfde marmerpapier 

 overtrokken; band en ribben wat geschaafd. € 425,- 

 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.  
 Van Dijk 182.  

 ▲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. 

 



 

6.  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: groen, gelig goud en zwart)  

 [L. Malcorps]; rug sterk verschoten. € 475,- 

 

7. 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,-  

 

8. 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. € 450,- 

 Van Dijk 117. Schitterend blank exemplaar.   

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

 
9. Keats, John - Odes etc.  

 1927; soepel perkament, seriemerk en rugtitel in goud; zeer krom getrokken en 

 gebobbeld exemplaar. € 250,- 

 

 
10. Milton, John - The Sonnets, both English and Italian.  

 The Halcyon Press (, Maastricht, A.A.M. Stols) 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,- 

 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 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. 

 ▲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. 



 

 

11. 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,- 

 
12. 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) ;  Luxe Ex. op Keizerlijk Japansch papier met extra suite 

 van de illustraties (30 Exx.); zwart geitenleder, rug met 7 ribben, platten met 

 [dezelfde] decoratie [als de exemplaren in linnen gebonden: 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,- 

 Oplage 365 exemplaren, 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.  

 ▲ 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. 

 

13. 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) ; 

 perkament met seriemerk en rugtitel in goud. Omslag mee ingebonden. € 375,- 

 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.  

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

 geheel perkament ƒ 20.-. 

 

14. Rossetti, Dante Gabriel - Hand and Soul.  

 The Halcyon Press (, Maastricht, A.A.M. Stols) MCMXXVIII (1928; Luxe Ex. op 

 Keizerlijk Japansch papier (30 Exx.); donkerrood geitenleder, rug met 5 ribben, 

 kanten met versiering, inslagen met rijke versiering, rug met titel en jaartal, alles in 

 goud, schutbladen van  marmerpapier (geligbeige, roodbruin, groenig naar zwart)  

 [L. Malcorps]. € 750,-. 



 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.  

 ▲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. 

 

 In mijn zestigjarige carrière als antiquaar voor de eerste keer een exemplaar van 

 Roland Holsts belangrijkste gedichtenbundel in zwart geitenleder gebonden door 

 Louis Malcorps: 

 

Morgen ontvangt u een vlugschrift met de andere zijde van de Halcyon Medaille: 

vooroorlogse, professioneel goed verzorgde boeken op fraai papier en in beperkte 

oplage, (soms ver) onder de 100 Euro! 

  

Op vrijdag 29 november ’s middags van 14.00 tot 18.00 uur houden we een open 
dag, waarbij men kan bekijken deze en andere boeken (Halcyons onder de  

€ 100,-), onze collectie Heinsius, waarvan de catalogus volgende week verschijnt, 
en de boeken die in een volgende week te publiceren vlugschrift zijn opgenomen. 
 

  Roland Holst, A. - Een Winter aan Zee 

 De Halcyon Pers, Maastricht (1937); zwart geitenleder, rug met 4 ribben, titel en jaartal  

 in goud, platten met blinde fileten langs de randen, seriemerk op voorplat in goud,  

 inslagen met 2 blinde fileten, schutbladen van marmerpapier (kleuren gelig wit, licht  

 groenig blauw en zwart) (Louis Malcorps); in cassete overtrokken met ander marmerpapier. 

   € 2750,- 

 Eerste druk; gedrukt in rood en zwart; oplage 35 exemplaren op geschept papier (Ossekop)  

 van Van Gelder Zonen; colophon: ‘Enkele exemplaren werden door Louis Malcorps met  

 de hand gebonden’; Ex. nr. 2; rug (zoals vaak bij deze banden) verkleurd. 

 Uiteraard vaker in voorraad gehad, maar altijd in het papieren omslag. De vermelding van  

 ‘Enkele exemplaren gebonden door Louis Malcorps’ zal m.i. ook juist zijn.  

 Malcorps bond vaak exemparen van dezelfde uitgaven in verschillende kleuren leer,  

 van deze uitgave is ook een exemplaar in rood en een in citroengeel bekend.  
 Van Dijk 405.   


