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Everyman 

 

 
1. [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.  € 50,- 

 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.    
 ▲ Prospectus: Japansch papier ing. ƒ 25,-, in geheel leder ƒ 40,-, op Hollandsch 
 papier ing. ƒ 12,50, in halfleder ƒ 20.- 



 
2. Büchner, Georg - Dantons Tod, Ein Drama.  
 The Halcyon Press, Maastricht, A.A.M. Stols MCMXXX (1930); beige karton met 
 [dezelfde] decoratie [als de in linnen gebonden exemplaren: J. Buckland Wright] in 
 rood, rood rugschildje met titel in goud; band hier en daar wat verbruind. 
 *Latere bindpartij.   € 50,-  

 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.  
 
3. 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.   € 50,- 

 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.    
 ▲ Prospectus: bound in yellow silk ƒ 4,50 
 
4. 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.  € 65,- 

 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.     
 ▲ A List of fourteen Books (c. 1930): In Bavaria linen 21 s. 
 
5. 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.  € 45,- 

 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 bijbehorende open] kapitalen; typografische 
 verzorging: J. van Krimpen; druk: Joh. Enschedé en Zonen; seriemerk in colophon. 
 Van Dijk 183.   
 ▲ 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.  
 



 
 
6. 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.   € 65,- 

 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.    
 
7. 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.    € 45,- 

 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.    
 
8. 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.  € 80,- 

 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.    
 
9. 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.  € 45,- 

 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.    
 

10. Milton, John - The Sonnets, both English and Italian.  
 The Halcyon Press (, Maastricht, A.A.M. Stols) 1929; zwart [ballon]linnen met 
 rugtitel in goud.  € 65,- 

 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 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.  Mok, M. - De Rattenvanger, Een Gedicht.  
 Met Teekeningen van M. van Koolwijk. De Halcyon Pers, Maastricht, A.A.M. 
 Stols MCMXXXIX (1939); stevig crême gehamerd papieren omslag [=stofomslag 
 linnen exx.]; omslag wat verbruind.   € 35,- 

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

12. Moore, T. Sturge - Nine Poems.  
 The Halcyon Press, Maastricht [, A.A.M. Stols] 1930; blauw linnen met rugtitel in 
 goud.   € 45,- 

 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.    
 

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); blauw 
 papieren omslag met wit titeletiket waarop zwarte belettering, gevouwen rond 
 stijfje.   € 75,- 

 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. 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.  € 65,- 

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

 
15. 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. 
    € 40,- 

 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. 
 

16.  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.  € 55,- 

 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.    
 

17.  (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. 
    € 75,- 

 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.    
 

18.  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.   € 85,- 



 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.     
 ▲ Ned. Fondscat. Stols 1932: op Hollandsch papier ƒ 5.-, op Japansch papier  
 ƒ 15.-. 
 

19.  Soupault, Philippe - Message de l’Ile déserté, Poème.  
 (À l’Enseigne de l’Alcyon,) La Haye, A.A.M. Stols 1947; crême [wat later] linnen 
 met seriemerk en titel in goud; paars papieren stofomslag, waarop titel in wit 
 uitgespaarde belettering. Eerder verschenen in glanzend crême buckram. 
   € 18,- 

 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.    
 

20.  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.   € 18,- 

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

21.  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.   € 25,- 

 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.     
 ▲ 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,-. 
 

22.  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.   € 50,- 

 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.     
 ▲ 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.-. 
 
 
 Aanvulling: in het Vlugschrift dat u gisteren ontving Luxe uitgaven der Halcyon 

 Pers in leer gebonden, was bij de beschrijving van nr. 2 Everyman de volgende 
 tekst weggevallen: 

 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.     
 
  
  

 

 
 

Onze catalogus De Halcyon Pers 100 boeken is nog altijd op aanvraag    
verkrijgbaar à  € 2,50 + verzendkosten. 

Stuur een mail naar schuhmacher@xs4all.nl 
 

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 in leer 

gebonden) onze collectie Heinsius en de boeken die in een volgende week te 
publiceren vlugschrift zijn opgenomen. 

 
 


