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Deze catalogus – gewijd aan de vroege wordingsgeschiedenis van wat officiëel onze eerste Private Press is – is onderdeel van 

een kleine serie, welke bestaat uit: 

100 Bijzondere boeken van P.C. Boutens 

De Zilverdistel 1910 - 1915 

De Kunera Pers 1923 – 1942 

De Halcyon Pers 1927 - 1962 

 

Boutens als voorloper met zijn boeken in eigen beheer, welke hij ook bij Joh. Enschedé liet drukken. De meeste daarin 

verschenen, betreffen zijn eigen werk, oorspronkelijk of zijn vertalingen. Een apart vel illustraties zal al deze in ingenaaide 

vorm, d.w.z. met papieren omslag bevatten. Daarnaast eveneens bij elkaar geplaatst al zijn vertalingen van Aischylos en Plato 

die bij Brusse met de prachtige zwarte buckram banden, versierd met ontwerpen van S.H. de Roos verschenen. Deze laatsten 

uit het bezit van Frans Mijnssen met opdrachten van Boutens, zoals meer opdrachten aan Mijnssen en andere vrienden in 

deze catalogus zijn opgenomen. 

 

Het catalogusje gewijd aan De Kunera Pers van J.F. van Royen bevat alle uitgaven inclusief de prospectussen en wordt 

ingesloten bij de Boutens catalogus, die binnen zeer afzienbare tijd verschijnt. 

Tot slot: de catalogus De Halcyon Pers bevat meer dan 100 boeken uitgegeven door deze pers – vele op diverse papieren en 

in verschillende banden – getuigt van de rijkdom van en in onze Boekkunst, in dit geval vooral in de jaren 1927-1931. 

Wilma Schuhmacher. 

 

De Zilverdistel, een ‘private press’werd in 1909 of 1910 opgericht door J.C. Bloem en J. Greshoff, volgens de overlevering 

voegde P.N. van Eyck zich iets later hierbij. Ik denk dat men het beste de taakverdeling tussen deze drie poëten in deze kan 

omschrijven met Greshoff – de initiatiefnemer annex aanjager, P.N. van Eyck, die de praktijk verzorgde – en Bloem, die 

beschouwend thuis commentaar leverde. Ieder had hierin zijn eigen verdienste. 

De letters van J.M. Fleischman zijn oorspronkelijk gesneden in de jaren 30 der 18de Eeuw, die van J.-F. Rosart zijn uit 1743 

en 1756, die van Peter Schoeffer (de Schefferletter) die van Peter Quentell blijkt te zijn, is uit de 15de eeuw. De letter van 

Henrick Claesz dateert uit de 16de eeuw. 

 

Met dank aan André Swertz, voor vriendschappelijke en collegiale hulp. 

 

Volgorde: datum van verschijnen ontleend – zoals meer – aan de bijdragen van Paul van Capelleveen in Het Ideale Boek, 

2010, welke bijdragen een directe aanleiding waren tot het maken van dit catalogusje. Ik draag dit dan ook aan hem op – als 

aansporing tot het doen van meer publicaties over De Zilverdistel. Alle citaten komen uit zijn bijdragen dit ideale boek, het 

pagina-nummer wordt daarbij steeds vermeld. 



1 P.N. van Eyck – Worstelingen. ‘De Zilverdistel’, ’s-Gravenhage [December] MCMX (1910). verstevigd 

(onderplakt [oorspronkelijk!]) grijs papieren [Ingres] omslag met wit titeletiket met belettering in kader in 

zwart. 30 x 23.3 cm.  

 Ex. no. 12, omslag vooral aan de randen en rug licht verbruind; roestvlekken.  € 675,- 

 (Een tweegesprek met terugblik). Eerste druk; Oplage 40 gesigneerde exemplaren op zwaar Oud-

Hollandsch papier van V[an] G[elder] Z[onen]; letter(s): 18de eeuwsch [text en augustijn romein van 

Fleischman,  voor titel en auteursnaam in letter van J.-F. Rosart]; druk: Joh. Enschedé en Zonen, hun merk 

op titelpagina.   

 ‘Bij de productie (...) kreeg P.N. van Eyck de leiding...’ (p. 48). 

 Prijs bij verschijnen in omslag ƒ 5,-; Cat. uitverkocht; Cat. in het HS.van VR.: 

 ‘(nog enkele exx.)‘ ƒ 5,-; doorslag getypt vel: ‘(nog twee exx. voorradig)’ ƒ 5,-; prospectus Shelley 

1918: ‘(uitv.)’; gecorrigeerde prospectus Shelley ƒ 15 (14);  

 Pannekoek 1925: uitverkocht. 

 zie illustraties in Het Ideale Boek p. 47, 49, 50 en 53. 

 

 

2 Jan van Ny[=ij]len – Naar ’t Geluk. De Zilverdistel, ’s-Gravenhage [Mei] MCMXI (1911). verstevigd 

(onderplakt [oorspronkelijk!]) crème papieren omslag met belettering in bruin. 29.5 x 23 cm.  

 Ex. No. 10 ( ?) gebonden in bruin linnen met omslag er bijna volledig overheen geplakt ; aan de randen 

licht groezelig.   € 1850,- 

 Eerste druk. 21 + 16 gedichten – 18 + 13 worden opgenomen in: ‘Verzamelde Gedichten’ 1964. In de 

eerder verschenen bundelingen in 1938 en 1948 waren maar 9 gedichten hieruit opgenomen; Oplage 40 

exemplaren; op zwaar Oud-Hollandsch papier van V[an] G[elder] Z[onen]; letter[s]: 18de Eeuwsch [text 

romein van Fleischman, titel en auteursnaam in letter van J.-F. Rosart]; druk: Joh. Enschedé en Zonen, hun 

merk op titelpagina (&=omslag). 

  ‘Het boek leek sterk op Worstelingen. Lettertype, papier, formaat en indeling werden deels gesuggereerd 

door de drukker en vastgesteld door Van Eyck’(p. 52).  

 Van deze – de zeldzaamste Zilverdistel – werd de helft van de oplage opgekocht door Van Nijlen zelf (p. 

46). 

 Prijs bij verschijnen [in omslag] ƒ 5,-; Cat. ƒ 5,-; Cat. in het HS. van VR.: ‘(nog enkele exx.)’ ƒ 5,-; 

doorslag getypt vel: ‘(uitverkocht)’; prospectus Shelley 1918: ƒ 5,-; gecorrigeerde prospectus Shelley: 

‘uitv.’ ƒ 15,-  

 Pannekoek 1925: uitverkocht. 

 zie illustraties in Het Ideale Boek p. 47 (dit ex.) en 56.  

 

 

3 Geerten Gossaert– Experimenten. ‘De Zilverdistel’, ’s-Gravenhage [October] MCMXI (1911). 

verstevigd (onderplakt) rood kammarmer papieren omslag met wit titeletiket met belettering in kader in 

zwart. 27 x 19.5 cm.  

a  Ex. No. 2, met opdracht van Gossaert aan Verwey : ‘Albert Verwey | in eerbied en genegenheid | 

v.d.S.’    € 850,- 

b  Ex. No. 38, op de knepen is het wit van de versteviging (als vrijwel altijd) net zichtbaar.      € 500,- 

 Eerste druk. Deze bundel van 20 gedichten werd samengesteld met hulp van P.N. van Eyck, die ook de 

volgende drukken redigeerde. De 2de druk, 1916 is vermeerderd met 19 gedichten. 

 Bij alle exemplaren van deze eerste druk ontbreekt een gedrukt colophon, dit is echter in handschrift door de 

dichter aangevuld: alleen oplage 60 (exx.), nummer en signatuur van de dichter werden vermeld. 

 Oplage 60 exemplaren; op Hollandsch papier van Pannekoek-de Fortuin; [letter: een text cursief van 

Fleischman]; druk: Joh. Enschedé en Zonen, hun merk op titelpagina. 

 [Eén exemplaar werd gedrukt op Japansch papier]. 

 Enschedé kwam ‘formaat, soort van letter, papier enz. met de auteur overeen en rapporteerde dat aan Van 



Eyck, die daarover met Gossaert in contact stond’ (p. 53). ‘Bloem bekritiseerde na afloop het drukwerk, dat 

niet vlekkeloos was’ (p. 54). 

 Prijs bij verschijnen [in omslag] ƒ 5,-; Cat.: uitverkocht; Cat. in het HS. van VR.: ‘uitverkocht’; doorslag 

getypt vel: ‘(uitverkocht)’; prospectus Shelley 1918: uitverkocht; gecorrigeerde prospectus Shelley: 

oorspronkelijke prijs doorgehaald;  

 Pannekoek 1925: uitverkocht. 

 zie illustraties in Het Ideale Boek p.  47 en 54. 

 

 

4 Albert Verwey – Het eigen Rijk. ‘De Zilverdistel’, ’s-Gravenhage [November] MDCCCCXII (1912). 

perkament papieren omslag met belettering in zwart, gevouwen rond stijfje. 22,5 x 18,2 cm. 

 Ex. No. 57, omslag met enkele vochtvlekken, langs de randen iets verbruind, echter opvallend gaaf.  

    € 350,- 

 Eerste druk. Oplage 100 [=105] exemplaren; op Oud-Hollandsch papier Pro Patria Eendracht; letter: 

[augustein romein waarschijnlijk] van Hendrik Claesz; druk: Joh. Enschedé en Zonen, hun merk op 

titelpagina. 

 ‘Voor deze vierde uitgave overlegde P.N. van Eyck regelmatig met de auteur (...) wiens wensen steeds 

door Van Eyck gepareerd werden met nieuwe voorstellen’ (p. 54) 

 ‘kreeg Van Eyck alle vrijheid (...en) moest zijn eigen oordeel volgen (...). Maar Verwey’s goedkeuring was 

nodig voor ongeveer alles, tot aan de prijs toe’. (p. 55). 

 Prijs bij verschijnen in perkament papieren omslag ƒ 7,50; Cat.: ƒ 7,50; Cat. in het HS. van VR.: ƒ 7,50; 

doorslag getypt vel: ƒ 7,50; prospectus Shelley 1918: ƒ 7,50; gecorrigeerde prospectus Shelley: ƒ 15,- (1 

Ex.); prospectus Oostersch 1923: ƒ 10,-  

 Pannekoek 1925: ƒ 20,- 

 

In september 1912 schreef Van Eyck: ‘Waarschijnlijk wordt De Zilverdistel van mij alleen’. 

In november maakte Greshoff publiek dat Bloem en hij zich terugtrokken uit De Zilverdistel, zodat Van 

Eyck zijn ideeën over boekkunst kon verwezenlijken (p. 58). 

 

 

5 Leopold Andrian – Der Garten der Erkenntnis. (‘De Zilverdistel’, [den] Haag [Juli] MDCCCXIII 

(1913). stevig grijs papieren omslag met wit titeletiket met belettering in kader in zwart, gevouwen rond 

stijfje. 19.3 x 15.2 cm.  

 Ex. No. 14 [Versie II – p. 28: ‘erscheint’ etc. (p. 62)], gebonden in halfperkament met hoeken: 

perkamenten rug met belettering in goud, platten met licht en iets donkerder oranjerood met beigegoud 

gemarmerd papier waarin katoen verwerkt is, overtrokken; op de kanten hier en daar wat doorgesleten.  

    € 475,- 

 Derde druk. Oplage 125 exemplaren; op een zware kwaliteit papier [van Batchelor: papier Kelmscott]; 

letter: een augustein romein waarschijnlijk] van Peter Schoeffer* von Gernsheim; druk: Joh. Enschedé en 

Zonen. 

 Het papier met het watermerk van deze zware kwaliteit Batchelor is gelijk aan het papier waarop de iets 

latere uitgave van Baudelaire in de Zilverdistel gedrukt is en waarvan de prospectus vermeldt: ‘sur papier 

Kelmscott de la fabrique anglaise de Batchelor, préparé spécialement pour cette édition’.  

 Uit de bijdragen van Van Capelleveen in Het Ideale Boek, 2010, blijkt dat de verzorging van dit boek nog 

voornamelijk in handen van Van Eyck was, zij het dat Van Royen zich hier al zeer zeker mee bemoeide.  

 ‘Het contract tussen Van Eyck en Van Royen inzake de Zilverdistel is gedateerd 22 Juni 1913’. (p. 60) 

 *De 15de eeuwse letter – die volgens het colophon hier voor de eerste maal gebruikt wordt, wordt 

tegenwoordig toegeschreven aan Peter Quentell. 

 Prijs bij verschijnen [in omslag] ƒ 10,-; Cat.: ‘nog enkele Exx.’ ƒ 10,-; Cat. met correcties van VR: ƒ 

25,-; Cat. in het HS. van VR.: ƒ 10,-; doorslag getypt vel: ƒ 10,-; prospectus Shelley 1918: uitverkocht; 



gecorrigeerde prospectus Shelley: prijs doorgehaald en geen nieuwe ingevuld. 

 Pannekoek 1925: uitverkocht. 

 zie illustratie in Het Ideale Boek p. 62. 

 

6 Leopold Andrian – Gedichte. (‘De Zilverdistel’, [den] Haag [Augustus] MDCCCCXIII (1913). stevig 

donkergrijs papieren omslag met wit titeletiket met belettering in kader in zwart, gevouwen rond stijfje. 

19.3 x 15.2 cm. 

 Ex. No. 129 ; in omslag ; goed exemplaar.  € 425,- 

 Eerste druk. Oplage 150 exemplaren ; op een zware kwaliteit papier [van Batchelor: papier Kelmscott; 

letter van Peter Schoeffer von Gernsheim]; druk: Joh. Enschedé en Zonen. 

 Papier en letter zijn gelijk aan vorige uitgave: Andrian – Der Garten der Erkenntnis, Juli 1913.  

 Ook van dit boek moet de typografische verzorging voornamelijk aan Van Eyck worden toegeschreven. 

 Prijs bij verschijnen [in omslag] ƒ 7,50; Cat. ƒ 7,50; Cat. in het HS. van VR: ƒ 7,50; doorslag getypt vel: 

ƒ 6,-; prospectus Boekkunst 1916: ƒ 7,50; prospectus Shelley 1918: ƒ 10,-; gecorrigeerde prospectus 

Shelley: in leer, 1 ex.: ƒ 80,-; prospectus Oostersch 1923: ƒ 20,-; HS. van VR. 15 Aug. 1927: ƒ 25,- 

 Pannekoek 1925: ƒ 20,- 

 

7 P.N. van Eyck – Bevrijding, Verzen. (‘De Zilverdistel’ [, ’s-Gravenhage] Augustus [=September] 

MDCCCCXIII (1913)). stevig licht beigegrijs gevergeerd papieren omslag met wit titeletiket met 

belettering in zwart in rood kader, gevouwen rond stijfje. 23 x 19 cm.  

 Ex. No. 33; omslag met heel vaag: wat roest; Ex-Libris: R.T.A. Mees.  € 475,- 

 In rood en zwart. Eerste druk. Oplage LV (55) exemplaren; [op Keizerlijk Japansch papier   

 van Kioto; letter: Hollandsche Mediaeval cursief]; druk: G.W. van der Wiel & Co., Arnhem.  

 Gezien eigen tekst zal de typografische verzorging wel voornamelijk van Van Eyck zijn geweest met – 

uiteraard – bemoeienissen van Van Royen. 

 Prijs bij verschijnen [in omslag] ƒ 5,-; Cat. ƒ 5,-; Cat. in het HS. van VR: nog enkele exx. ƒ 5,-; doorslag 

getypt vel ƒ 5,-; prospectus Boekkunst 1916 ƒ 5,-; prospectus Shelley 1918: ƒ 5,-; gecorrigeerde 

prospectus Shelley: ƒ 15,- 

 Pannekoek 1925: uitverkocht. 

 zie illustratie in Het Ideale Boek p. 62. 

 

 

8 Charles Baudelaire – Les Fleurs du Mal. (‘De Zilverdistel’, La Haye 25 Oct. [Nov.] 1913)). stevig 

grauwbruin gevergeerd papieren omslag met wit titeletiket met belettering in zwart, gevouwen rond stijfje. 

19 x 16 cm.  

 Ex. No. 23. Omslag is los bijgelegd, rug ontbreekt, langs de randen gerafeld; onafgesneden – zie 

illustratie in Het Ideale Boek p. 59; Ex-Librissen G. Mensink en W.A. Swets.  € 675,- 

 In rood en zwart. Oplage 310 exemplaren; op zwaar [Kelmscott] papier van Batchelor  

 [speciaal gemaakt voor deze uitgave*]; letter: Hollandsche Mediaeval; druk: G.W. van der Wiel & Cie.  

 * deze bewering blijkt ingegeven te zijn door jeugdige overmoed. Bij vergelijking van watermerken blijkt 

dit Batchelor papier identiek te zijn aan het papier dat al voor de beide uitgaven van Andrian gebruikt is. 

 ‘Voor deze uitgave werden instructies gegeven door Van Royen en Van Eyck, bovendien gaf ook S.H. de 

Roos aanwijzingen’ (p. 61). Mogelijk heeft Greshoff ook een (kleine) rol hierin gespeeld. Hijzelf beweerde 

voor het geheel verantwoordelijk te zijn geweest [mondelinge mededeling aan mij in de jaren ‘50] – zie 

ook Stols (als Van Halsbeke) in Varietés Vol. 1: No.12, 15 Avril 1929 “Fleurs du Mal’dont Greshoff avait 

encore dessiné la maquette’, daar ook nog: ‘Entre 1910 et 1912 J. Greshoff seul ou en collaboration avec 

P.N. van Eyck, dessina des maquettes des premières éditions de la maison d’édition ‘De Zilverdistel’.   

 Prijs bij verschijnen prospectus: broché, en couv. repliée ƒ 17,50; prospectus Baudelaire met correctie ƒ 

150,-; Cat.: nog enkele Exx. ƒ25,-; Cat. met correcties in het HS. van VR.: ƒ 30,-; Cat. in het HS. van 



VR.: ƒ 25,-; doorslag getypt vel: ‘oorspronkelijke prijs’ ƒ 17,50; prospectus Boekkunst 1916: ƒ 25,-; 

prospectus Boekkunst met correcties van VR: ƒ 30,-; prospectus Shelley 1918: ƒ 50,-; gecorrigeerde 

prospectus Shelley: ƒ 100,-; prospectus Oostersch 1923: ƒ 80,-; HS.van VR. 15 Aug. 1927: ƒ 150,- 

 Pannekoek 1925: ƒ 80,-. 

 zie illustratie in Het Ideale Boek p. 59. 

 

 

8 A Charles Baudelaire – Les Fleurs du Mal : Prospectus : De Zilverdistel MDCCCCXIII. [op 

Batchelor etc ; letter : Hollandsche Medieval]; cette édition – sur papier Kelmscott de la fabrique anglaise 

de Batchelor, préparé spécialement [sic – W.S.] pour cette édition ; 18.2 x 15.1 cm. 

 Prix de l’exemplaire broché, en couverture repliée florins 17.50 ou franc 35. Prijs in dit exemplaar (hier 

opgenomen) doorgehaald en met potlood ƒ 150,- ingevuld.  € 125,- 

 

 

9 Een abel Spel van Lanseloet van Denemerken hoe hi wert minnende ene Joncfrou die met sijnder 

Moeder diende. (‘De Zilverdistel’, ’s-Gravenhage September [December] MCMXIII (1913)). perkament 

met belettering (rug) en seriemerk (voorplat) in goud. 19.9 x 13.4 cm.  

 perkament; wat gebobbeld (zoals vaker voorkomt); in latere linnen hoes, met de ‘Verklaringen’ (los 

bijliggend).   € 650,- 

 In rood en zwart. Tekst naar het Hulthemsche handschrift, verzorgd door P. Leendertz Jr. Oplage 100 

exemplaren; op papier [van Batchelor] met watermerk van boek en kroon en de ovaal van handmade 

British van J. B[archam] G[reen]; letter van Peter Schoeffer von Gernsheim]; 3 initialen [ontwerpen door 

en in de typografische verzorging van J.F. van Royen]; druk: op de handpers [van] Joh. Enschedé en Zonen 

[door J.F. van Royen]; seriemerk op colophon [: K.P.C. de Bazel, hier voor de eerste maal toegepast]. 

 Prijs bij verschijnen in kalfsperkament ƒ 15,-; Cat.: ƒ 15,-; Cat. in het HS. van VR.: ƒ 15,-; doorslag 

getypt vel: ‘in halflinnen’ ƒ 9,50, ‘in perkament’ ƒ 12,50; prospectus Boekkunst 1916 ƒ 15,-; prospectus 

Shelley 1918: ƒ 15,-; gecorrigeerde prospectus Shelley: ƒ 25,-; prospectus Oostersch 1923: ƒ 25,-; HS. 

van VR. 15 Aug. 1927: ƒ 25,- 

 Pannekoek 1925: ƒ 25,- 

 zie ills. in Het Ideale Boek p.  63 en 64. 

 

 

10 Paul Verlaine – Romances sans Paroles. (‘De Zilverdistel’, La Haye Oct. MCMXIII (1913) [April 

1914]). 19 x 14.7 cm.  

a Ex. No. 60; gebonden in oranjerood geitenleder; rug met titel, platten met fileet langs de randen in goud, 

inslagen met rijke vercieringen in goud, kop verguld.  € 875,- 

b Ex. No. 6 ; [later] gebonden in karton overtrokken met [modern] marmerpapier rozebruin met wit, zwart 

rugetiket met titel in goud (Atelier H. Peller), omslag mee ingebonden; met dun houten cassette. € 495,- 

 In rood, blauw en zwart. Oplage 130 exemplaren; op [Keizerlijk Japansch] papier [van Kioto]; letter [van 

Peter Schoeffer von Gernsheim];  getekende initialen van tweede titel (op afzonderlijk vel) [en 

typografische verzorging: P.N. van Eyck (p. 60) met in ieder geval enige bemoeienis van J.F. van Royen*]; 

druk op de handpers: Joh. Enschedé en Zonen [onder leiding van P.N. van Eyck]; seriemerk [K.P.C. de 

Bazel] op colophon in blauw.   

 *De bemoeienis van Van Royen blijkt uit de drukproeven met aanwijzingen in zijn hand, naast die van Van 

Eyck – zie Cat. Tentoonstelling J.F. van Royen, Museum  Meermanno 1964 p. 13.  

 Prijs bij verschijnen (prospectus): en couverture repliée ƒ 14,- en parchemin ƒ 17,50, en peau de 

[é]poque bleu malade ƒ 27,50; Cat.: kalfsperkament ƒ 23,50; Cat. met correcties VR ƒ 30,-; Cat. in het 

HS. van VR.: ‘in buigzaam kalfsperkament (nog slechts enkele exx.) ƒ 23,50; doorslag getypt vel: ‘in 

omslag’ ƒ 14,-, ‘in perkament’ ƒ 17,50; prospectus Boekkunst 1916 ƒ 30,-; prospectus Boekkunst met 

correcties van VR ƒ 50,- ;idem ander ex. ƒ 55,-; prospectus Shelley 1918: nr. 130 ƒ 100,-; gecorrigeerde 



prospectus Shelley nr. 130 ƒ 100,- 

 Pannekoek 1925: uitverkocht.  

 zie illustratie in Het Ideale Boek p. 58. 

 

10 A: Paul Verlaine – Romances sans Paroles. Prospectus op [Keizerlijk Japansch] papier [van Kioto]; -

letter [van Peter Schoeffer von Gernsheim]; 1 blad aan één zijde bedrukt. 18.8 x 14.1 cm. 

 De Zilverdistel, Octobre MDCCCCXIII (1913). Bulletin : a l’honneur d’annoncer son édition de Paul 

Verlaine ... :  € 175,- 

 130 exx. sur japon impérial de Kioto ; prix de l’ex. broché en couv. repliée : ƒ 14,-,  

 en parchemin : ƒ 17,50, en peau de [é]poque bleu malade : ƒ 27,50.  

 

  

XX (Catalogus) : Zilverdistelboeken, uitgegeven en in Bewerking MCMX – MCMXIV (1910-1914). 

(De Zilverdistel Pers, ’s-Gravenhage) Januari [na 16 Maart] 1915; geen omslag; 18.9 x 13.3 cm. 

a  Ex. op Eenhoorn papier met watermerk; met koordje; geheel verbruind en met roestvlekken. 

    € 425,- 

b  Ex. op [Batchelor] papier met watermerk boek plus kroon [van J. Barcham Green, hetzelfde papier als 

Lanseloet en Novalis]; met koordje.   € 650,- 

 [letter: Hollandsche Mediaeval; typografische verzorging en druk op eigen pers: J.F. van Royen]; 8 pp. 

 Oplage niet vermeld.  

 Op 16 Maart 1915 schreef Van Royen aan Engelbrecht dat hij een ‘Catalogus van de Zilverdistel-uitgaven 

gereed had om te drukken’ (p. 69). 

 Pannekoek 1925: niet in de handel. 

 

 

11 Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis – Die Gedichte. (‘De Zilverdistel’, [den] Haag Juni 

[Augustus] MCMXV (1915)). buigzaam kalfsperkament met belettering in goud (rug) en seriemerk 

(voorplat). 19.3 x 14.2 cm.  

a  buigzaam (kalfs)perkament, belettering op de rug van onder naar boven.   € 495,- 

b  buigzaam (kalfs)perkament – iets meer getint dan a, belettering op de rug van boven naar onder [Ex 

Bibliotheca Joh. B.W. Polak].  € 595,- 

 In blauw, rood en zwart. Oplage 200 exemplaren; op [Batchelor] papier met watermerk met boek en kroon 

[van J. Barcham Green, gelijk aan Lanseloet en catalogus]; letter van Peter Schoeffer von Gernsheim, 

getekende initialen van 5 titels (op afz. vellen) [ontwerpen en in de typografische verzorging van J.F. van 

Royen]; druk op de handpers van Joh. Enschedé en Zonen [: J.F. van Royen]; seriemerk [K.P.C. de Bazel] 

op colophon (in blauw) en op voorplat (in goud).  

 De initialen van de afdelingstitels zijn afgedrukt van galvanos, aan deze titels gaat een algemene gedrukte 

titel (op afzonderlijk vel) NOVALIS vooraf – al deze titels in blauw. 

 Prijs bij verschijnen (prospectus): in flexiblem Pergament ƒ 21,-, in Oasis Morocco ƒ 36,-; Cat.: 

kalfsperkament ƒ 21,-, in Oasis Morocco ƒ 36,-; Cat. met correcties van VR.: kalfsperkament ƒ 25,-; 

Cat. in het HS. van VR.: kalfsperkament’ ƒ 21; in Oasis Moroccoƒ 36,-; doorslag getypt vel: ter perse 

‘in perkament’ƒ 21,-; prospectus Boekkunst 1916: ƒ 21,-; Prospectus Boekkunst met correcties van VR: 

ƒ 25,-; prospectus Shelley 1918: ƒ 25,-; gecorrigeerde prospectus Shelley: ƒ 35,-; prospectus Oostersch 

1923: ƒ 35,-; HS. van VR 15 Aug. 1927: ƒ 35,-; prospectus Péguy 1929: ƒ 35,- 

 Pannekoek 1925: ƒ 35,- 

 zie illustraties in Het Ideale Boek p. 63, 64 en 67. 

 

 

 

 



11 A Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis – Die Gedichte. (‘De Zilverdistel’).  

 Ankuendigung, Fruehjahr MCMXIV De Zilverdistel: Die Gedichte von Friedrich von Hardenberg, genannt 

Novalis wird (...) auf Batchelorpapier (...) gedruckt. Preis im flexiblen Pergament ƒ 21., in Oasis Morocco 

ƒ 36. [De Zilverdistel, ’s-Gravenhage 1914]; [op Batchelor; letter van Peter Schoeffer von Gernsheim]; één 

vel, aan één zijde bedrukt. 19.1 x 14 cm. 

a afgeknipt, zodat alleen de tekst overblijft.  € 40,- 

b MCMXIV – met de hand veranderd in 1915.   € 75,- 

 

 

YY De Zilverdistel 1915. (December MCMXV De Zilverdistel brengt ter kennisneming: Het is ons Doel 

niet ...) (‘De Zilverdistel’, ’s-Gravenhage 1915). 24.5 x 16.7 cm. 

 Op Hollandsch papier met watermerk H.A.S. en watermerk [van Van Gelder Zonen]; [letter: Zilvertype 

van S.H. de Roos; typografische verzorging en druk op eigen pers: J.F. van Royen]; 8 pp. (geen omslag). 

 Eerste publicatie in de Zilvertype! 

 Op 22 november 1915 was Van Royen zo blij als een kind toen hij de eerste tekst in de Zilvertype had 

gezet (p. 67). 

a Met vouw.  € 400,- 

b Met stempel Martinus Nijhoff, Oude & Nieuwe Boekhandel.  € 375,- 

 

Ook deze collectie stond te wachten op zijn catalogus, zoals meer collecties door Max met mijn hulp 

bijeengebracht. Ik probeer nog zoveel mogelijk van deze collecties – vaak ook van een schrijver, een periode – 

in catalogus te brengen, waarvoor Max en ik deze ook bedoeld hebben. Ook ditmaal stond onze oude en trouwe 

vriend Ernst Braches me met verhelderende opmerkingen terzijde, al was het alleen dat zijn goedkeuring van een 

idee van mij – en daar zit ik nog steeds vol mee – maakte dat ik daar weer eens gehoor aan gaf. Max en ik waren 

gewend om eindeloos over boeken te praten en over alles wat je ermee kon doen – collecties, catalogi, 

beschrijvingen maken. Naast alles wordt hij ook daarin zeer gemist. 

 

De prijsgegevens zijn ontleend aan de volgende documenten en prospectussen met en zonder correcties door J.F. 

van Royen in ons bezit. Voor een deel is deze afkomstig uit de nieuwboekhandel en antiquariaat van Martinus 

Nijhoff in Den Haag, kennelijk een verkoopadres van De Zilverdistel: 

-  prospectussen bij verschijnen, al of niet met correcties 

-  catalogus: Zilverdistel boeken uitgegeven en in bewerking MCMX - MCMXIV, 1915. 

-  catalogus: Zilverdistel boeken, 1915 met correcties in handschrift van [J.F.] VR[oyen] 

-  catalogus: Zilverdistel boeken 1915 in het handschrift van Van Royen 

-  doorslag getypt vel met opgave: Uitgaven van De Zilverdistel – publicaties al in perioden (drie) ingedeeld. 

 eerste (en enige) vermelding Lanseloet in halflinnen; Novalis: ‘(ter perse)’ 

-  prospectus Boekkunst 1916 

-  gecorrigeerde prospectus Boekkunst 

-  prospectus Shelley 

-  gecorrigeerde prospectus Shelley 

-  prospectus Oostersch 

-  ‘Nog beschikbare boeken van De Zilverdistel en Kunera-Pers, handschrift van Van Royen gedateerd 15 Aug. 

1927 

-  prospectus Péguy 

-  Pannekoek (later ’s-Gravesande) – De Herleving van de Nederlandsche Boekdrukkunst sedert 1910. 1925. 
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