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Antiquariaat Schuhmacher 
Sedert 1952 

Wilma Schuhmacher & Max Schuhmacher † 
Gelderschekade 107, 1011 EM Amsterdam, telefoon +31(0)20 6221604 

e-mail: schuhmacher@xs4all.nl  site: in aanbouw 
Bank: ABN-Amro nr. 54 53 10 342 – ING nr. 38 88 01 

 
Openingstijden 

Woensdag t/m Vrijdag 9  – 15 uur & op afspraak 
Prijzen zijn in Euro’s en aangepast aan de crisis/ recessie.Wij zijn vrijgesteld van BTW. Porto voor 

rekening koper. Eventueel retour binnen 7 dagen. 
Stelt U geen prijs (meer) op onze vlugschriften: een telefoontje of e-mail is voldoende. 

 

J 

Frans de Jong 
de uitgaven zijn in  chronologische volgorde opgenomen 

                 
 
   
1 Waf, Blafoefening. [Amsterdam,] Frans de Jong (voorjaar 1966); 1ste druk; [oplage ca. 
250, gedeeltelijk genummerde Exx.]; druksels; 22,8 x 15,4 cm.   € 125,- 
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2 Waf, Blafoefening. [Amsterdam,] Frans de Jong (najaar 1966); [2de herziene druk; oplage 
ca. 250 Exx.]; druksels; 22,8 x 14,4 cm;      € 125,- 
*In G.J. de Rook - Frans de Jong, Schilderen met de drukpers, 1993, wordt beweerd dat deze uitgave 
(het kleinere formaat) als eerste verscheen. Dit is in tegenspraak met wat in de uitgaven zelf vermeld 
staat. 
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3 Jong, Frans de: 
Berghmans, Jan - Analfabeten. Den Haag/Antwerpen, W.A. Palm/De Galge (1968);  
1ste druk; oplage 300 genummerde en gesigneerde Exx. op Toledo, España en Velasques van 
Lutkie en Smits; zeefdruksels; 8vo;  Letter: Helvetica; typografische verzorging: Frans de 
Jong; druk (tekst): D.A.N.D.O., Den Haag en (zeefdruk) Imaba, Den Haag. € 15,- 
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4 Oe Boek, oude Koeien uit de Sloot gehaald. (Amsterdam, Frans de Jong 1968); 1ste druk; 
oplage 45 genummerde Exx; druksels; oblong.     € 175,- 
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5 Het zand en de Zee, het Licht en de Lucht, de Zon en het Leven, de Vrouw en de 
Vrucht, Vrede. [Amsterdam,] Frans de Jong 1971; 1ste druk; oplage 100 Exx; 9 losse bladen 
in map; met opdracht van De Jong: ‘Voor Gerda & Ad | H.C. II | Frans de Jong’. 
           € 150,- 
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6 Boumans, Bart, Jong, Frans de en Treumann, René  Boekdruk Grafiekjes. [Amsterdam,] 
Drukhuis [1974]; 1ste druk; oplage 20 genummerde en gesigneerde Exx; map met 7 ‘metro-
grafiekjes’; Ex. nr. 9; met opdracht in potlood: ‘voor het enthousiasme waar- | mee je ons in ’t 
Drukhuis altijd | helpt. jan. 1974’.       € 275,- 
 
 
7 Jong, Frans de: 
Neruda, Pablo – Canto General de Chile, Zevende Zang. (Vertaald door Barber v.d. Pol, 
mmv. Huub Oosterhuis). (Amsterdam, C.J. Aarts 1975); 1ste druk (in deze vorm); oplage 199 
Exx; gedrukt in blauw en zwart; druk: Frans en Lida de Jong; 
Ex.nr. 18; halflinnen: paarse linnen rug, platten met paars gemarmerd papier overtrokken met 
kasboeketiket op voorplat; bruine, stevig papieren stofomslag met rugbelettering in zwart
           € 35,- 
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8 Jong, Frans de: 
Boumans, Bart – Ver-taal Manuscripten. (Amsterdam, Drukhuis) 1975; 1ste druk; oplage 45 
genummerde en gesigneerde Exx; Ex.nr. 45; karton met zwarte belettering, in een met een 
rood oog bedrukte cassette die niet verder reikt dan de snede van de voorkant, ingenaaid met 
paktouw waaraan een roodbedrukt kaartje hangt.     € 125,- 
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9 Ornamentaal. (‘Wat moet ik ermee? reeks’), (Woubrugge, Frans de Jong 1976); 
1ste druk; oplage 40 genummerde Exx; 24 druksels op 16 pagina’s, waarvan er 6 bestaan uit 
onopengesneden dubbelbladen; Ex. nr. 16; crème papieren omslag met flappen, met 
belettering en decoratie in blauw; genaaid en gelijmd.    € 165,- 
*In druk opgedragen aan Jan en Kitty [Keijser]. 
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10 (Receptenboekje, samengesteld door) Julia, Roos, Suzanne, Tom, Barber, Thony, Mieke, 
Henriëtte, Corry, Harry, Els, Ivan, Lida. (19 recepten). [Amsterdam,] ’t Drukhuis [Bart 
Boumans en Frans de Jong] 1978; 1ste druk; [oplage 25 Exx.]; grijs papieren omslag met 
belettering in rood en decoratie in rood en groen; roest; 
inliggend: Nieuwjaarswens/Boekaankondiging van Frans en Lida de Jong en een velletje met 
opdracht van Lida [de Jong]: ‘Voor Thomas [Graftdijk] die van | koken, drukken en | lachen 
houdt. | Lida’          € 150,- 
 
11 Jong, Frans de: 
Janssen, Frans A. – De Amsterdamse Reconstructie (van een houten Drukpers). Amsterdam, 
Het Drukhuis 1980; 1ste druk; oplage 250 Exx; Letter: Garamond; bruin papieren omslag met 
zwarte nerven; ingenaaid, touwtje los, bovenkant beschadigd; met opdracht van de auteur op 
binnenzijde voorblad: ‘Met een | vriendelijke groet, | FAJanssen | 18.III.80’. € 10,- 
 
12 Jong, Frans de: 
Bordewijk, F. – Blokken. [’s-Gravenhage,] BZZTôH (1980); (18de druk); oplage 350 
genummerde en door Frans de Jong gesigneerde Exx. op Fabriano-Laurentia; druksels en 
boekverzorging: Frans de Jong; Letter: Helvetica; Ex. nr. 312; zwart linnen met mirracora 
(=glanzend donkerpaars) stofomslag       € 60,- 
 
 
 



 5 

  13     
 
13 Achttien machinale Aangezichten, Een Voetreis door het Rijk van Keizer Jan. 
(Amsterdam, Jan Tholenaar Editions 1982); 1ste druk; oplage 80 genummerde en gesigneerde 
Exx; 18 prenten; oblong; druk: Frans de Jong in de stal van Jan Keijser, Woubrugge [=op de 
Avalon Pers]; Ex. nr. 25; beige linnen, blauw etiket met zwarte belettering op voorplat; 
ongebonden boekblok waarvan alleen de eerste en de laatste pagina meegebonden zijn; 
bijgevoegd: 6 losse prenten.        € 225,- 
 
 
14 Frans de Jong bij DHV. Vouwblad, aan twee kanten bedrukt: op buitenzijde 
aankondiging van tentoonstelling van 23 januari tot en met 19 februari 1978, op binnenzijde 
c.v. van Frans de Jong en een lijst van tentoongestelde werken; stevig grijs papier met 
decoratie en belettering in donkergrijs en zwart.     € 25,- 
  
 
Zojuist op papier verschenen: 
 
100 Bijzondere Boeken van P.C. Boutens met veel illustraties! 

 
O.a. het complete overzicht van zijn privé-
uitgaven in papieren omslagen – alle door  
S.H. de Roos van band en vaak van typografie 
‘voorziene’ klassieke vertalingen bij Brusse 
verschenen. 
 
Dergelijke overzichten werden niet eerder  
in ‘plaatjes’ vastgelegd. 
 
 
 

 
 
De Kunera Pers Alle Uitgaven 

 
Alle uitgaven van de beroemde Kunera Pers  
van J.F. van Royen, van Oostersch tot Boutens –  
met alle bijbehorende aankondigingen.  
 
Bij niemand vindt u deze zo compleet. 
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De Zilverdistel 1910 – 1915 

 
Van de voorganger van de Kunera Pers  
– De Zilverdistel – hebben wij juist de  
eerste aanloopperiode in catalogus 
gebracht.  
 
Ook dit overzicht (1910-1915 compleet)  
is geïllustreerd. 
 
 
 
 

 
 
 
De Halcyon Pers 100 Boeken  

 
Van Stols’ beroemde Halcyon Pers (feitelijk een serie van  
fraaie en goed verzorgde uitgaven door hem en door Jan  
van Krimpen) is ook een geïllustreerde catalogus verschenen – 
waarin bijvoorbeeld enkele fraaie handmarmers, die de beroemde 
binder Louis Malcorps als schutbladen voor zijn banden van de luxe 
exemplaren in deze serie gebruikte, staan afgebeeld.  
 
Meer dan 100 uitgaven zijn in deze catalogus opgenomen. 
Prijzen van €20,- tot €1500,-. 
 

 
Deze catalogi zijn à €5,-, incl. porto (Nederland: ING 388 801) of  €7,50 (Europa IBAN 
NL59INGB0000388801 BIC INGBNL2A) te verkrijgen. 
 
 


