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Inhoudsopgave 

 

1. Nederlandse 
geschiedenis 

1.01. Ned. gesch.: 
Algemeen (incl. 
historiografie) 
1.02. Ned. gesch.: Religie 
1.03. Ned. gesch.: 
Economische zaken 
1.04. Ned. gesch.: Recht 
1.05. Ned. gesch.: 
Openbare orde, militaire 
zaken 
1.06. Ned. gesch.: Sociale 
zorg; gezondheidszorg 
1.07. Ned. gesch.: 
Onderwijs; educatie 
1.08. Ned. gesch.: 
Financiën, belastingen 
1.09. Ned. gesch.: 
Openbare werken; 
waterstaat 

 
1. Nederlandse geschiedenis 

1.01. Ned. gesch.: Algemeen (incl. historiografie) 

•   W. Jappe Alberts, Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis (Bussum : Fibula van 
Dishoeck, 1968) (137 p. ; ill.) lit.opg. --- Fibulareeks 32 --- € 1,50 
•   W. Jappe Alberts, De middeleeuwse stad (Bussum : Fibula van Dishoeck, 1968) (115 p. ; ill.)(2e dr.) noten, lit.opg., 
register --- Fibulareeks 6 --- € 1,50 
•   M.-A. Arnould, M. Bruwier, J. Dhondt, F. Rousseau en F. Vercauteren, De plaatselijke geschiedschrijving : wenken 
voor de vorsers (Z.pl. : Pro Civitate, 1962) (47 p.) --- € 1,95 
•   F. Baruch, Links af / naar rechts : portret van een politieke partij of de ommezwaai van de C.P.N. in het conflict 
Moskou - Peking (Den Haag : Kruseman, 1967) (175 p.; 20 cm) Noten --- € 1,95 
•   Herman Beliën en Monique van Hoogstraten, De Nederlandse geschiedenis in een notendop (Amsterdam : Prometheus, 
2000) (130 p.) [pocket] (7e dr.) biblogr., registers --- € 1,95 
•   W. den Boer, Tussen kade en schip : twaalf studiën over geschiedenis en wereldbeschouwing ('s-Gravenhage : Bert 
Bakker / Daamen, 1957) (306 p.; 21 cm) [geb.; bibl.etiket + -stempel; stofomslag beschadigd] Noten --- € 1,95 
•   W.E.P. Boshouwers, De staatsinrichting : wat u ervan moet weten (Utrecht, Het Spectrum, 1968) (255 p.)(2e dr.) --- 
Prisma 1155 --- € 1,00 
•  Britain and the Netherlands : papers delivered to the ..th Anglo-Dutch Historical Conference : volume II / ed. by J.S. 
Bromley and E.H. Kossmann (Groningen : Wolters, 1964) (229 p.) Noten, index --- € 3,95 
•  De confessionelen : ontstaan en ontwikkeling van hun politieke partijen / L.W.G. Scholten, J.A. Bornewasser, I. 
Schöffer e.a. (Utrecht : Ambo, 1968) (159 p.; 21 cm) Noten; Bibliografie van de confessionele partijen; belangrijkste 
ministeries 1849-1918; Samenstelling van de ministeries 1918-1968 ... --- € 2,95 
•   Anton Constandse, Het weerbarstige woord : essays (Amsterdam : Meulenhoff, 1981) (203 p.; 20 cm) [bibl.stempel + -
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1.10. Ned. gesch.: 
Monumenten, archeologie; 
kunst, kunstnijverheid 
1.11. Ned. gesch.: 
Ruimtelijke ordening; 
demografie, kartografie 
1.12. Ned. gesch.: Natuur, 
milieu; 
natuurwetenschappen 
1.13. Ned. gesch.: Verkeer 
en vervoer (incl. 
scheepvaart) 
1.14. Ned. gesch.: Sport 
1.15. Ned. gesch.: 
Cultuurgeschiedenis (incl. 
wetenschap algemeen) 
1.16. Ned. gesch.: 
Provincies, regio's, 
gemeenten (zie ook 
rubrieken 2 en 3) 
1.16.1. Noord-Nederland 
(Groningen, Friesland, 
Drenthe) 
1.16.2. Midden- en Oost-
Nederland (Utrecht, 
Flevoland, Gelderland, 
Overijssel) (zie ook rubriek 
3) 
1.16.3. Holland (Noord- en 
Zuid-Holland) (zie ook 
rubriek 2) 
1.16.4. Zuid-Nederland 
(Zeeland, Noord-Brabant 
en Limburg) 
1.18. Ned. gesch.: 
Archieven, bibliotheken, 
musea 
1.19. Ned. gesch.: 
Personen, families 

etiket] --- € 1,95 
•  Dertig jaar afdeling agrarische geschiedenis / (Wageningen : Afdeling Agrarische Geschiedenis Landbouwhogeschool, 
1986) (383 p.) --- AAG Bijdragen 28 --- € 4,95 
•   A.Th. van Deursen, Het kopergeld van de Gouden Eeuw (Assen : van Gorcum, 1979) (4 dln.) [pockets] noten, bibliogr., 
index --- € 2,95 
•   Hermann von der Dunk, Kleio heeft duizend ogen : over historie en historici (Assen, Van Gorcum, 1974) (137 p.) --- € 
2,95 
•   H.W. von der Dunk, Conservatisme (Bussum : Fibula-van Dishoeck / Unieboek, 1976) (150 p.; 21 cm) Bibliogr. --- € 
1,95 
•   Wantje Fritschy (samenst.), Fragmenten vrouwengeschiedenis (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1980) (2 dln.) registers --- 
€ 6,95 
•   Robert Fruin ; ingel. door J.W. Smit, Het voorspel van de 80-jarige oorlog (Utrecht, Het Spectrum, ca. 1959) (238 p.) --
- Aula --- € 1,95 
•   H.A. Enno van Gelder, Van Beeldenstorm tot Pacificatie : acht opstellen over de Nederlandse revolutie der zestiende 
eeuw (Amsterdam : Agon Elsevier, 1964) (275 p.) --- € 2,95 
•   P. Geyl, Noord en zuid : eenheid en tweeheid in de lage landen (Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum, 1960) (262 p.; 19 
cm) Noten --- Aula 40 --- € 2,50 
•   P. Geyl, Nederlandse figuren (Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1962) (2 dln.; 19 cm)(3e dr.) Noten --- WereldBoog 136 
- 137 --- € 2,95 
•   P. Geyl, Eenheid en tweeheid in de Nederlanden (Lochem : De Tijdstroom, 1946) (220 p.; 25 cm) Noten --- € 2,95 
•   P. Geyl, Het stadhouderschap in de partij-literatuur onder De Witt (Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitg.Mij., 1947) 
(68 p.) Noten --- Mededelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen afd. letterkunde NR 10.2 --- € 1,95 
•   P. Geyl, Oranje en Stuart 1641-1672 (Zeist enz. : W. de Haan enz., 1963) (404 p.) [paperback] (2e dr.) oorspr. uitg. 
1939; noten, register --- Palladium 9 --- € 4,95 
•   S. Groenveld, De Prins voor Amsterdam : reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650 (Bussum : Fibula van 
Dishoeck, 1967) (127 p. ; ill.) [rug ged. beschadigd] lit.opg., noten, register --- Fibulareeks 30 --- € 1,50 
•  Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden : deel I de middeleeuwen / I.H. Gosses ; geh. omgew. door 
R.R. Post ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1959) (300 p.) noten; register --- € 5,95 
•   Abel J. Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging (Arnhem etc., [1960]) (259 p. ; ill.) Overdruk van een hoofdstuk uit 
Onderdrukking en Verzet deel 3 (1950) --- € 5,95 
•   J. Hoek, Herstel en vernieuwing : de Nederlandse politiek in de jaren 1945-1955 (Alphen a/d Rijn : z.n., 1979) (265 p.; 
ill.; 20 cm) Noten --- € 2,95 
•   H. van der Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp : conservatief of liberaal? (Groningen : Tjeenk Willink, 1976) (X, 
203 p.; 24 cm) [bibl.etiket + -stempel] Proefschr. Utrecht; noten, bibliogr., index van persoonsnamen --- Historische 
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(biografieën, genealogie), 
Oranjehuis 

 

2. Gouda / regio 
Midden-Holland 

2.01. Gouda e.o.: 
Algemeen 
2.02. Gouda e.o.: Religie 
2.03. Gouda e.o.: 
Economische zaken 
2.06. Gouda e.o.: Sociale 
zorg; gezondheidszorg 
2.07. Gouda e.o.: 
Onderwijs 
2.08. Gouda e.o.: 
Financiën, belastingen 
2.09. Gouda e.o.: 
Openbare werken; 
waterstaat 
2.10. Gouda e.o.: 
Monumenten, archeologie; 
kunst, kunstnijverheid 
2.11. Gouda e.o.: 
Ruimtelijke ordening; 
demografie, kartografie 
2.12. Gouda e.o.: Natuur, 
milieu 
2.14. Gouda e.o.: Sport 
2.15. Gouda e.o.: Taal, 
letterkunde 
2.16. Gouda e.o.: 
Cultuurgeschiedenis 
2.18. Gouda e.o.: 
Archieven, bibliotheken, 
musea 
2.19. Gouda e.o.: 

studies 32 --- € 2,95 
•   H.P.H. Jansen, Hoekse en Kabeljauwse twisten (Bussum : Fibula-van Dishoeck, 1966) (127 p. ; ill.) register --- 
Fibulareeks 17 --- € 1,50 
•   A. Kalshoven, De diplomatieke verhouding tusschen Engeland en de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1747 - 
1756 ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1915) (X, 268 p.; 25 cm) [omslag slordig, bibl.etiket + -stempel] proefschrift; 
noten; bibliogr. --- € 3,95 
•   A.J. Koejemans, Van 'ja' tot 'amen' (Amsterdam : De Brug - Djambatan, 1961) (234 p.; ill.; 23 cm) [bibl.etiket + -
stempel; geb.] Noten, personenregister --- € 1,00 
•   J. Linthorst Homan ; met een inl. van H. Brugmans, "Wat zijt ghij voor een vent" : levensherinneringen (Assen : Van 
Gorcum & Comp., 1974) (XVI, 314 p.; 23 cm) [bibl.etiket + -stempel] noten, personenregister --- € 2,95 
•  Martinus Nijhoff 1853 1953 : catalogus of books, periodical sets and pamflets on general and local history of the 
Netherlands / (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1953) (142 p.) --- € 0,50 
•  De monarchie : referaten ... congres te Nijmegen 1966 / P.H. Winkelman, P.E. Schramm, L.J. Rogier, E.H. Kossmann, 
J.C. de Meyer, W. Drees Sr. (Amsterdam : Polak & Van Gennep, 1966) (123 p.; 21 cm) --- Athenaeum paperbacks --- € 
1,95 
•   P.J. Oud, Het jongste verleden : parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940 (Assen : Van Gorcum, 1968) (6 
dln.) [paperbacks] (2e dr.) --- € 14,95 
•   Gerrit Paape ; bezorgd door Peter Altena, De Bataafsche Republiek, zo als zij behoord te zijn, en zo als zij weezen kan, 
of Revolutionaire droom in 1798 (Nijmegen : Van Tilt, 1998) (120 p.) noten --- € 2,95 
•   J. J. Poelhekke, Frederik Hendrik : prins van Oranje : een biografisch drieluik (Zutphen : Walburg Pers, 1978) (608 p. ; 
ill.) Noten, index --- € 6,95 
•   J. Presser, Ondergang : de vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945 ('s-Gravenhage : 
Staatsuitgeverij, 1965) (2 dln. ; ill.) noten, register --- € 9,95 
•  De Ramp : Nationale uitgave / (Amsterdam : Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhhandels, 1953) 
(26 cm) [geb., slordig ex. (rug)] Met een voorwoord van H.M. de Koningin --- € 1,00 
•   H.M. van Randwijk, ingel. door J.A.H.J.S. Bruins Slot, In de schaduw van gisteren : kroniek van het verzet 1940-1945 
(Den Haag etc., 1967) (324 p.) --- € 4,95 
•   L.J. Rogier, Eenheid en scheiding (Utrecht : Aula, 1968) (319 p. )(2e dr.) lit.opg., register --- Aula 367 --- € 1,95 
•   Jan Romein, In de hof der historie : kleine encyclopedie der theoretische geschiedenis (Amsterdam : Querido, 1963) 
(159 p.)(2e dr.) Lit.opg. --- Reuzensalamander 21 --- € 3,95 
•   Jan Romein, Tussen vrees en vrijheid : vijftien historische verhandelingen (Amsterdam : Querido, 1950) (398 p.) [geb.] 
--- € 4,95 
•   Jan Romein, In opdracht van de tijd : tien voordrachten over historische thema's (Amsterdam : Querido, 1946) (322 p.) 
[geb.] --- € 4,95 
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Personen, families 
(biografieën, genealogie) 
2.20. Gouda e.o.: 
Hulpwetenschappen 
(paleografie, zegelkunde, 
heraldiek, munten / 
penningen) 

 

3. Nijmegen 

3.01. Nijmegen: Algemeen 
3.02. Nijmegen e.o.: 
Religie 
3.03. Nijmegen: 
Economische zaken 
3.04. Nijmegen: Recht 
3.05. Nijmegen: Openbare 
orde, militaire zaken 
3.06. Nijmegen: Sociale 
zorg; gezondheidszorg 
3.07. Nijmegen: Onderwijs; 
educatie 
3.08. Nijmegen: Financiën, 
belastingen 
3.10. Nijmegen: 
Monumenten, archeologie; 
kunst, kunstnijverheid 
3.11. Nijmegen: Ruimtelijke 
ordening; demografie, 
kartografie 
3.18. Nijmegen: Archieven, 
bibliotheken, musea 
3.19. Nijmegen: Personen, 
families (biografieën, 
genealogie) 

 

•  Geschiedenis in de praktijk : inleiding tot publieksgeschiedenis / Maurits van Rooijen (red.) ('s-Gravenhage : SDU, 
1994) (169 p.) lit.opg. --- € 1,95 
•   Bernard Slicher van Bath, Geschiedenis: theorie en praktijk (Utrecht, Het Spectrum, 1978) (374 p.) noten --- Aula 625 -
-- € 2,95 
•   Z.W. Sneller, Opzoomer en Fruin (Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitg.Mij., 1949) (21 p.) noten --- Mededelingen 
der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen afd. letterkunde NR 12.10 --- € 1,95 
•   Z.W. Sneller, Groen van Prinsterer en Fruin (Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitg.Mij., 1949) (110 p.) noten --- 
Mededelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen afd. letterkunde NR 12.12 --- € 2,95 
•   C.A. Tamse, Nederland en België in Europa (1859 - 1871) : de zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten ('s-
Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1973) (371 p.; 25 cm) [paperback; eigendomsstempel en bibl.etiket] Noten; bibliogr. --- € 
3,95 
•  Toen en nu / Shell Nederland N.V. ([Den Haag : eigen uitg., 1957) ([74 p.] ; ill.) --- € 1,00 
•  Tussen aanpassing en verzet : vrouwen voor het voetlicht, 1929-1969 / C. Wijers e.a. (red.) (Culemborg : Lemma, 1989) 
(210 p. + 12 p. los katern; ill.; 24 cm) --- Tipje van de sluier 5 --- € 3,50 
•  Vaderlands verleden in veelvoud : 31 opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500 / (Den Haag : Martinus 
Nijhoff, 1975) (XII, 644 p.) [geb.] noten --- bieden vanaf € 5,95 
•   E.E.G. Vermeulen , Historisch? : Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis (Amsterdam : Wetenschappelijke 
Uitgeverij, 1972) (189 p.) [paperback] --- € 4,95 
•   E.E.G. Vermeulen, Waarden en geschiedwetenschap : een vergelijking van de standpunten ingenomen door H.W. von 
der Dunk; A.G. Weiler; M.C. Brands; met notities over die van J.M. Romein; G. Harmsen; J.H.J. van der Pot (Assen : van 
Gorcum, 1978) (134 p.; 21 cm) [bibl.etiket + -stempel] Noten; bibliogr.; begrippenlijst --- € 1,95 
•  Visioen en werkelijkheid : de illegale pers over de toekomst der samenleving / Bert Bakker, D.H. Couvée en Jan Kassies 
(red.) (Den Haag : Daamen, 1963) (320 p. ; ill.) --- € 1,95 
•   H.J.L. Vonhoff, Bewegend verleden : een biografische visie op Mr. P.J. Oud (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1966) (182 p. 
; ill. ; 26 cm) [bibl.etiket op stofomslag, bibl.stempel] index --- € 2,95 
•   A.W.P. Weitzel ; bew. en ingel. door Paul van 't Veer, Maar majesteit! : koning Willem III en zijn tijd : de geheime 
dagboeken van minister A.W.P. Weitzel (Amsterdam : De Arbeiderspers, 1968) (214 p.; ill.; 21 cm) --- € 1,95 
•   W.J. van Welderen Rengers ; bew. door W.H. Vermeulen e.a., Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland 
('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1950 - 1956) (5 delen)(4e bijgew.uitg.) deel 1 t/m 3 ingenaaid, deel 4 en 5 gebonden --- 
€ 17,95 
•   L.H.M. Wessels, Jan Wagenaar (1709-1773) en de historiografie van de Republiek (24 p. ; ill.) lezing Zeist 1996; noten; 
fotokopie --- € 0,50 (GERESERVEERD) 
•   Charles Wilson, The Dutch Republic (London, Weidenfeld and Nicolson, 1968) (255 p.) noten, bibl., index --- World 
University Library 34 --- € 2,95 
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4. 
Hulpwetenschappen 
(paleografie, 
genealogie, 
chronologie, enz.); 
archieven, 
bibliotheken, musea, 
boekwetenschap 

4.01. Paleografie, 
codicologie, oorkondenleer 
4.03. Heraldiek; munt- en 
penningkunde 
4.04. Archivistiek; 
broncommentaren 
4.05. Boek- en 
bibliotheekwetenschap 
4.06. Genealogie 
4.07. Atlassen 

 

5. Geschiedenis 
algemeen / diversen 

5.01. Geschiedenis: 
Algemeen, politieke 
geschiedenis, historiografie 
5.01.1. Meerdere perioden 
omvattend 
5.01.2. Oudheid en 
middeleeuwen 
5.01.3. Nieuwe tijd (ca. 
1500 - 1800) 
5.01.4. Moderne tijd (ca. 
1800 - 2000) 
5.02. Geschiedenis: Religie 

•  Groningen -- F.U. Ros, Rennenberg en de Groningse malcontenten (Assen : Van Gorcum enz., 1964) (232 p.; 25 cm) 
[bibl.etiket + -stempel] Proefschr. Groningen; noten, bronnen- en lit.opg., register van persoons- en plaatsnamen --- € 
3,95 
•  Holland -- 'Broeders sluit U aan' : aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten / J.C.H. Blom en C.J. Misset 
(red.) (Amsterdam : Bataafse Leeuw, 1985) (278 p.; ill.; krt.; tab.; 25 cm) Noten --- Hollandse Historische Reeks 3 --- € 
8,95 

1.02. Ned. gesch.: Religie 

•  102 gezangen : proefbundel / ('s-Gravenhage : Boekencentrum, 1964) (114 p.) --- € 1,95 
•  Bidprentjes / gedachtenisprentjes voor gevangenen, z.d. [ca. 1950] / (7 x 11 cm) zes bidprentjes, o.a. "Gij waart op de 
golven mijn Sterre der Zee", "Geef vrede, Heer, ook in onze dagen ..." --- € 1,95 
•   J.J. Buskes, Hoera voor het leven (Amsterdam : W. ten Have, 1963) (299 p. ; ill.)(4e dr.) --- Carillonreeks S 9 --- € 1,00 
•  Eender en anders : correspondentie tussen K. Schilder en D.H.Th. Vollenhoven / uitg. en geannot. door W.G. de Vries; 
met een verantw. door H. Vollenhoven en W.G. de Vries (Kampen : J.H. Kok, 1992) (192 p.; 22 cm) Betreft de periode 
1927 - 1950; register op persoonsnamen, noten --- € 1,95 
•   N. van Egmond, Consequent Christendom : leven en werk van mr. J.J.L. van der Brugghen (Wageningen : H. Veenman 
& Zonen, 1964) (223 p.; 23 cm) [bibl.etiket + -stempel] Proefschr.; noten; bibliografie van vdB.; register --- € 3,95 
•  Groot nieuws voor u : het nieuwe testament in de omgangstaal / (Amsterdam : Ned. Bijbelgenootschap,1975) (572 p.) --- 
€ 1,95 
•  In dienst der waarheid : levens der heiligen en zaligen uit de orde der predikbroeders ... / (uit het Latijn vert. en toegel. 
door J. Brinkhoff, met een inl. van C.H. Lambermond) (Maastricht : Schenk, 1946) (XVI, 320 p.) [stofomslag beschadigd] 
bibliogr., registers --- € 2,95 
•   Auke Jelsma, Tussen heilige en helleveeg : de vrouw in de geschiedenis van het christendom ('s-Gravenhage : 
Boekencentrum, 1975) (142 p.) [pocket; etiket op rug, bibl.stempel] lit.opg. --- € 1,95 
•   Ben van Kaam, Parade der mannenbroeders (Wageningen : Zomer en Keuning, 1964) (279 p. ; ill.) --- € 1,95 
•   Ben van Kaam en Anne van der Meiden, De dominee gaat voorbij : familiealbum van driekwarteeuw protestants leven 
in Nederland (Bilthoven: AMBO, 1974) (239 p. ; ill.) --- € 1,00 
•   J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome - Reformatie (Assen : Van Gorcum, 1964) (479 p. ; tab. ) proefschr. 
Nijmegen; bronnen- en lit.opg., noten --- € 9,95 
•  Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) : brug tussen cultuur & theologie / René Venema e.a. (Kampen : Kok, 1995) (166 
p. ; ill. ; 21 cm) --- € 1,95 
•   A. Kuyper, Vrouwen uit de Heilige Schrift (Amsterdam : Höveker & Wormser, z.j. [1898]) (244 p. ; geb.) --- € 1,95 
•   C. Lecompte, Taalkunde voor bijbellezers (Kampen : Kok, z.j. [1984]) (101 p.) --- € 1,00 
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5.03. Geschiedenis: 
Economische zaken 
5.04. Geschiedenis: Recht 
5.05. Geschiedenis: 
Openbare orde, militaire 
zaken 
5.06. Geschiedenis: 
Sociale zorg; 
gezondheidszorg 
5.11. Geschiedenis: 
Ruimtelijke ordening; 
demografie, kartografie 
5.12. Geschiedenis: 
Natuur, milieu; 
natuurwetenschappen 
5.15. Geschiedenis: 
Cultuurgeschiedenis (incl. 
wetenschap algemeen) 
5.15.1. 
Cultuurgeschiedenis (incl. 
wetenschap algemeen): 
klassieke oudheid 
5.15.2. 
Cultuurgeschiedenis (incl. 
wetenschap algemeen): 
overig (zie ook 5.12) 
5.19. Geschiedenis: 
Personen, families 
(biografieën, genealogie) 

 

6. Literatuur, 
literatuurgeschiedenis 

6.01. Nederland 
6.01.1. Nederland: 
literatuur, 
literatuurgeschiedenis 

•  Leven in zinsverband : over het werk van Willem Barnard Guillaume van der Graft / red. Ad den Besten e.a. (Voorburg : 
Publivorm, 1990) (282 p. ; ill.) noten --- € 3,95 
•   W. Lodder, De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in het licht der twintigste eeuw (Wageningen : 
Veenman, 1941) (127 p.)(3e bijgew.dr.) --- € 1,00 
•  Naamlijst betrekking hebbende op de samenstelling van ambtelijke vergaderingen, organen van bijstand, commissies en 
stichtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk 1973/74 [Generale Synode] / (['s-Gravenhage, eigen uitg., 1973]) (165 p.) 
[rug beschadigd] register --- € 2,95 
•  Le nouveau testament : c'est à dire la nouvelle alliance de notre seigneur Jesus Christ / (Amsterdam : F.G. Onder de 
Linden, 1796) Bijgebonden o.a.: Les psaumes de David enz.; geb. linnen; rug los, voorplat bijna los --- € 2,95 
•  Novum testamentum Graece / cum apparatu critico curavit Eberhard Nestle novis curis elaboravit Erwin Nestle 
(Stuttgart : Württembergische Bibelanstalt, 1949) (110 + 671 p.) [geb. dundruk (band iets verkleurd, maar net ex.)] (19e 
ed.) noten, index locorum --- € 5,95 
•  Het Oude Testament / verkorte uitgave, vert. door H.Th. Obbink (Leiden : Sijthoff, 1934) (788 p.)(2e verb. en ver. dr.) 
rug aan een kant los --- € 1,95 
•   Michel van der Plas en Jan Roes, De kerk gaat uit : familiealbum van een haklve eeuw katholiek leven in Nederland 
(Bilthoven: AMBO, 1973) (239 p. ; ill.) --- € 1,00 
•  Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament nach der Ausgabe von Eberhard Nestle / bearb. von Fritz 
Rienecker (Giessen [etc.] : Brunnen-Verlag, 1950) (XL, 793 p.) [geb.] (7. Aufl.) --- Urtextstudium 1 --- € 5,95 
•   A. van Schalen, Hoe dragen wij met de priester het heilig misoffer op? (Heerlen : Limburgsch Dagblad, [ca. 1950]) (36 
p.) [gebrocheerd; miniatuurformaat] (9e duizendtal) --- € 0,50 
•   J.M.G. Thurlings, De wankele zuil : Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme (Nijmegen enz. : Dekker 
& Van de Vegt enz., 1971) (IX, 209 p.) [paperback; bibl.etiket] --- Publicaties KDC 1 --- € 2,95 
•  Hoorn -- Jos Leenders, Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen : families, standen en kerken te Hoorn in het 
midden van de negentiende eeuw ('s-Gravenhage : Stichting Hollandse Historische Reeks, 1992) (458 p.; ill.; 25 cm) 
Noten; bibliogr.; indices; ook versch. als proefschrift Amsterdam 1991 --- Hollandse Historische Reeks 17 --- € 8,95 
•  Lathum -- C. Dorrestijn, Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde kerk te Lathum ([Lathum, eigen uitg., 1985]) 
(16 p.) --- € 1,00 

1.03. Ned. gesch.: Economische zaken 

•   Jan Beishuizen en Evert Werkman, De magere jaren : Nederland in crisistijd (Leiden : Sijthoff, 1968) (270 p. ; ill.) 
[slordig ex.] lit.opg. --- € 1,95 
•   J. Bierens de Haan, Van Oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1777 - 1952 
(Haarlem : H.D. Tjeenk Willink & Zn., 1952) (XIII, 204 p.) noten --- € 3,95 
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6.01.2. Nederland: 
taalkunde 
6.02. Engelse en 
Amerikaanse literatuur, 
literatuurgeschiedenis 
6.03. Klassieke talen 
(Latijn, Grieks) 
6.03.1. Klassieke talen 
(Latijn, Grieks): literatuur, 
literatuurgeschiedenis 
6.03.2. Klassieke talen 
(Latijn, Grieks): taalkunde 
6.04. Duits 
6.05. Overig (o.a. in het 
Nederlands vertaalde 
werken) 

 

7. Computerboeken 
(handboeken 
programmeren, 
software e.d.) 

 

8. Diversen (o.a. oude 
drukken, stripboeken, 
oude schoolboeken, 
e.d.) 

8.1. Jeugdboeken, 
schoolboeken, stripboeken 
8.2. Tweede wereldoorlog 
8.3. Overige / curiosa 
8.4. Goudse glazen (St.-
Janskerk te Gouda) 

 

•   Tom Blekkenhorst, Hans Renes en Ronald Rommes, Doorploegen : gids voor historisch onderzoek naar het 
boerenbedrijf in de provincie Utrecht (Utrecht : Het Utrechts Archief, 2003) (64 p.; ill.; 22 cm) Adressenlijst; register --- 
Trajecten door Utrecht 8 --- € 1,95 
•   I.J. Brugmans, Welvaart en historie ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1970) (188 p.)(2e herz.dr.) register --- € 4,95 
•   Jaap Buis, Historia Forestis : Nederlandse bosgeschiedenis (Wageningen : Afdeling Agrarische Geschiedenis 
Landbouwhogeschool, 1985) (2 dln) Proefschr. --- AAG Bijdragen 26 + 27 --- € 7,95 
•  Dertig jaar afdeling agrarische geschiedenis / (Wageningen : Afdeling Agrarische Geschiedenis Landbouwhogeschool, 
1986) (383 p.) --- AAG Bijdragen 28 --- € 4,95 
•  Economische ontwikkeling en sociale emancipatie / P.A.M. Geurts en F.A.M. Messing (samenst.) (Den Haag : Martinus 
Nijhoff, 1977) (2 dln.) noten --- € 6,95 
•  Gas > aardgas : een vreedzame omwenteling / (Z.pl. : N.V. Nederlandse Gasunie, 1972) (56 p. ; ill.) [ingen.; platten en 
titelpagina's slordig, maar inhoud verder netjes] uiterst actueel --- € 2,95 
•  Een halve eeuw postcheque- en girodienst / H. Reinoud e.a. (red.) (Utrecht : Marka, 1968) (432 p. ; ill.) --- € 1,95 
•   Hart, S., Geschrift en getal : een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van 
Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800 (Dordrecht : 1976) (XIV, 374 p. ; ill, krt., tab., graf.) [geb.] noten, 
bibliografie, indices --- Hollandse Studiën 9 --- bieden vanaf € 2,95 
•   M.G.C.J. de Jong; voorw. J.R.H. Maij-Weggen, De ambassadeurs : verre vrienden van Rotterdam : twaalf in Nederland 
geaccrediteerde topdiplomaten geven als verre vrienden van Rotterdam hun visie op Rotterdam/Europoort - "Gateway to 
Europe" (Alphen a/d Rijn : Canaletto, 1991) (136 p.; ill.; 21 cm) --- € 0,50 
•  De Kamers van Koophandel in de praktijk / B.W. Buenk e.a. (Deventer : Kluwer, 1969) (193 p.) register --- Recht en 
praktijk 9 --- € 1,50 
•   H. Klompmaker, Handel in de gouden eeuw (Bussum : Van Dishoeck, 1966) (127 p. ; ill.) register --- Fibulareeks 13 --- 
€ 1,50 
•   Bernard Slicher van Bath, Bijdragen tot de agrarische geschiedenis (Utrecht, Het Spectrum, 1978) (331 p.) noten --- 
Aula 624 --- € 2,95 
•   Keetie E. Sluyterman, Driekwart eeuw CSM : cash flow, strategie en mensen (Z.pl., eigen uitg., 1995) (235 p. ; ill.) 
[geb. (rug ged. los)] bibliogr., index --- € 2,95 
•   Z.W. Sneller, Bijdragen tot de economische geschiedenis (Utrecht, Het Spectrum, 1968) (235 p.) noten --- Aula 359 --- 
€ 1,95 
•   P.C. van Traa, Geschiedenis van de economie : de evoluties in een gedachtenwereld (J.H. de Bussy, Amsterdam: 1969) 
(198 p.) register --- € 1,95 
•   F.J.H.M. van der Ven, Geschiedenis van de arbeid : deel II : Hoge middeleeuwen en nieuwe tijd (Utrecht, Het 
Spectrum, 1967) (314 p.) [pocket] register --- Aula 340 --- € 3,95 
•   J.C. Vleggeert, Kinderarbeid in de negentiende eeuw (Haarlem : Fibula van Dishoeck, 1978) (106 p. ; ill.) [paperback] 
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9.5. Postzegels (2e dr.) lit.opg., register --- € 4,95 
•   Jan de Vries, The Dutch rural economy in the Golden Age 1500-1700 (New Haven / London, Yale UP, 1974) (XXX, 
316 p.; tab., krt.) [geb.] lit.opg., register --- € 15,95 
•   Joh. de Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw : een verkenning van het meest kenmerkende (Haarlem : 
Fibula van Dishoeck, 1977) (207 p.; tab.) [paperback] lit.opg., register --- € 2,95 
•   Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (Leiden : Stenfert Kroese, 1968) 
(XIII, 311 p.; tab., graf.) [geb.] (2e dr.) noten --- € 5,95 
•   A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier : een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische 
geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw (Wageningen : 
Veenman, 1972) (3 dln. ; tab., graf., krt.) [ingenaaid (ruggen en voorplat enigszins verschoten)] proefschrift Utrecht; ook 
verschenen als AAG-bijdragen 18 --- Apparaat voor de geschiedenis van Holland 4 --- € 15,95 

1.04. Ned. gesch.: Recht 

•  De besluitvorming vroeger en nu : Tentoonstelling ter gelegenheid van het Colloquium "Bronnen voor de Geschiedenis 
van de Instellingen in België" (15-18 april 1975) / Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (Brussel, 
Algemeen Rijksarchief, 1975) (282 p. ; ill. ; 24 cm) --- Catalogus ; 49 --- € 3,95 
•   W.E.P. Boshouwers, De staatsinrichting : wat u ervan moet weten (Utrecht, Het Spectrum, 1968) (255 p.)(2e dr.) --- 
Prisma 1155 --- € 1,00 
•   F.L Ganshof, Qu'est-ce que la féodalité? (Bruxelles : Office de Publicité, 1957) (239 p. ; ill.)(3e éd. rev. et augment.) 
noten, bibliogr. --- € 5,95 
•   P.J. Oud, koningin Juliana, W. Drees sr. e.a., Herdenking honderd jaar Gemeentewet 1851-1951 
 
 (Den Haag : VNG, 1951) (43 p. ; 23 cm) --- € 1,00 
•   Immink, P.W.A., De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen : een rechtshistorische studie in het 
bijzonder met betrekking tot het Nedersticht LET OP: uitsluitend fotokopie van de inleiding op zijn proefschrift uit 1942, 
p. 1-8 --- € 0,50 
•   D. Koooiman, De Nederlandsche gemeente in de negentiende en twintigste eeuw (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1932) 
(VI, 241 p.) --- € 2,95 
•   Wolfgang Kunkel, Geschiedenis van het Romeinse recht (Utrecht, Het Spectrum, 1965) (280 p.) index --- Aula 235 --- € 
1,95 
•  De monarchie : referaten ... congres te Nijmegen 1966 / P.H. Winkelman, P.E. Schramm, L.J. Rogier, E.H. Kossmann, 
J.C. de Meyer, W. Drees Sr. (Amsterdam : Polak & Van Gennep, 1966) (123 p.; 21 cm) --- Athenaeum paperbacks --- € 
1,95 
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•   P.L. Nève, Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden : competentie - territoir - archieven (Assen : Van Gorcum & 
Comp., 1972) (594 p.) [bibl.etiket + stempel] proefschr. --- Maaslandse monografieën ; 14 --- € 5,95 
•  Verzameling van Nederlandse wetten / tekstuitg. samengest. door T.A. Attema (Leiden : De Cyclus, 1965) (1092 p.)(2e 
dr.) geplastificeerd --- € 5,95 
•   H.H. Zwager, De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa : een historische studie (Utrecht : HES, 1981) (219 
p.; 23 cm) Noten; bibliogr. --- € 2,95 
•  Moergestel -- Mathilde Bruning, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Moergestel 1455-1811 ('s-
Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1974) (XXXII, 78 p.; krt.; 30 cm) --- Inventarisreeks Rijksarchief Noord-
Brabant 12 --- € 1,50 
•  Montfoort -- M.P. van der Linden, De burggraven van Montfoort in de geschiedenis van het sticht Utrecht en het 
graafschap Holland 1260 - 1490 (Assen : Van Gorcum, 1957) (xxxix, 376 p. ; 23 cm) Noten, lit.opg., archiefbronnen --- 
Van Gorcum's Historische Bibliotheek 52 --- € 7,95 
•  Rijnland -- Dingboeken van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland 1520 - 1557 / Hist. Seminarium 
v.d. Universiteit van Amsterdam; Hoogheemraadschap van Rijnland (Amsterdam / Leiden : eigen uitg., 1980) (261 p.; 26 
cm) [gelumbackt] Inhoudsopgave met index --- € 5,95 
•  Utrecht -- Jaarboek Oud-Utrecht 1972 / (Utrecht, eigen uitg., 1972) (218 p. ; ill.) noten; bevat o.a. J.E.A.L. Struick, Het 
recht van Trecht --- € 4,95 
•  Utrecht -- A.J.M. Kunst, Van Sint Elisabeths-gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814) (Assen : Van 
Gorcum, 1956) (333 p.) proefschr. Utrecht 1954 --- Bijdragen van het Instituut voor rechtsgeschiedenis der 
Rijksuniversiteit te Utrecht II --- € 5,95 
•  Utrecht -- Recht en slecht : een registratie van misdaad en straf in de stad Utrecht 1550 - 1575 / (Utrecht : Gem. 
archiefdienst, 1976) (124 p. ; ill.) [ingen., oblong] begeleidend boekwerk bij een tentoonstelling; lit.opg. --- € 1,95 
•  Zwolle -- Thom. J. de Vries, Vigilate et orate : het burgemeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle 
(Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1948) (41 p.; ill.; 24 cm) --- € 1,50 

1.05. Ned. gesch.: Openbare orde, militaire zaken 

•   C.A. de Bruijn en H.R. Reinders, Nederlandse vestingen (Bussum : Fibula van Dishoeck, 1967) (102 p. ; ill.) noten, 
lit.opg., register --- Fibulareeks 3 --- € 1,95 
•   C.M. Schulten en J.W.M. Schulten, Het leger in de zeventiende eeuw (Bussum : Fibula van Dishoeck, 1969) (111 p. ; 
ill.) register; lit.opg.; noten --- Fibulareeks 43 --- € 1,50 
•  Amsterdam -- Herman de Liagre Böhl en Guus Meerhoek, De bevrijding van Amsterdam : een strijd om macht en 
moraal (Zwolle : Waanders, 1989) (200 p. ; ill.) noten, bibliogr., register --- € 6,95 
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1.06. Ned. gesch.: Sociale zorg; gezondheidszorg 

•   Jan Beishuizen en Evert Werkman, De magere jaren : Nederland in crisistijd (Leiden : Sijthoff, 1968) (270 p. ; ill.) 
[slordig ex.] lit.opg. --- € 1,95 
•   J.M.W. Binneveld, Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw (Den Haag : Martinus Nijhoff, 
1978) (207 p.) noten --- € 3,95 
•  Drift en koers : een halve eeuw sociale verandering in Nederland / onder red. van A.N.J. den Hollander, E.W. Hofstee, 
J.A.A. van Doorn, E.V.W. Vercruysse (Assen : Van Gorcum, 1968) (331 p.; krt., tab.; 25 cm) Oorspr. uitg. 1961; noten --- 
€ 2,95 
•  Economische ontwikkeling en sociale emancipatie / P.A.M. Geurts en F.A.M. Messing (samenst.) (Den Haag : Martinus 
Nijhoff, 1977) (2 dln.) noten --- € 6,95 
•   Wantje Fritschy (samenst.), Fragmenten vrouwengeschiedenis (Den Haag : Martinus Nijhoff, 1980) (2 dln.) registers --- 
€ 6,95 
•   Hart, S., Geschrift en getal : een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van 
Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800 (Dordrecht : 1976) (XIV, 374 p. ; ill, krt., tab., graf.) [geb.] noten, 
bibliografie, indices --- Hollandse Studiën 9 --- bieden vanaf € 2,95 
•   B. de Jong van Beek en Donk, Praktijk der Woningwet ('s-Gravenhage : Belinfante, 1909) (377 p.) register --- € 3,95 
•   L. Lambregts, Een steen in de vijver : ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid 
(Steenwijk, 1985) (80 p. ; ill.) --- € 1,00 
•   G.A. Lindeboom, Reinier de Graaf : leven en werken 30-7-1641 / 17-8-1673 (Delft : Elmar, 1973) (143 p. ; ill.) noten, 
bibliogr., register --- € 2,95 
•   Floridus van Oirschot, Beknopte geschiedenis der sociale kwestie : ontstaan en oplossingen (Roermond/Maaseik : J.J. 
Romen & Zonen, 1950) (532 p.; 23 cm) Personen- en zakenregister; noten; bibliogr. --- € 1,95 
•   F.J.H.M. van der Ven, Geschiedenis van de arbeid : deel II : Hoge middeleeuwen en nieuwe tijd (Utrecht, Het 
Spectrum, 1967) (314 p.) [pocket] register --- Aula 340 --- € 3,95 
•   J.C. Vleggeert, Kinderarbeid in de negentiende eeuw (Haarlem : Fibula van Dishoeck, 1978) (106 p. ; ill.) [paperback] 
(2e dr.) lit.opg., register --- € 4,95 
•  Wij bouwen : samengesteld en uitg. t.g.v. de miljoenste na de oorlog gebouwde woning / (Utrecht : Bruna, 1962) (160 p. 
; ill.) slordig ex. --- Zwarte Beertjes 600 --- € 0,50 
•  Gouda -- J.E.J. Geselschap, Inventarissen van de archieven van de ambachtsgilden, van de plaatselijke commissie van 
geneeskundig toeverzicht en van de pijpnering te Gouda (Gouda : Gem. archief, 1961) (24 p.) [geniet; los in band] --- € 
1,95 
•  Limburg -- Rudolf Philips, Gezondheidszorg in Limburg : groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-
1940 (Assen : Van Gorcum, 1980) (xxxix, 376 p. ; 23 cm) Proefschrift Tilburg --- Maaslandse monografieën ; 32 --- € 
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6,95 
•  Schiedam -- A. Bijl Mzn., Het Hofje van Belois te Schiedam en zijn stichter Huijbrecht Corstiaensz in: Zuid-Holland 14 
(1968) 1-9; noten --- € 2,50 
•  Utrecht -- A.J.M. Kunst, Van Sint Elisabeths-gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814) (Assen : Van 
Gorcum, 1956) (333 p.) proefschr. Utrecht 1954 --- Bijdragen van het Instituut voor rechtsgeschiedenis der 
Rijksuniversiteit te Utrecht II --- € 5,95 

1.07. Ned. gesch.: Onderwijs; educatie 

•   N. van Egmond, Consequent Christendom : leven en werk van mr. J.J.L. van der Brugghen (Wageningen : H. Veenman 
& Zonen, 1964) (223 p.; 23 cm) [bibl.etiket + -stempel] Proefschr.; noten; bibliografie van vdB.; register --- € 3,95 
•  Herdenkingsuitgave 1966 : 150 jaren onderwijsverslaggeving / ('s-Gravenhage : Min. van Onderwijs en Wetenschappen, 
1967) (92 p. ; ill.) --- € 2,95 
•   Nita van Krimpen, Tussen Keulen en Parijs : audiatur et altera pars : vlugschrift over de Latijnse les over lesgeven, 
ouders, keuzevakken, leerboeken Latijn, vertalen (Zeist : NIB, 1973) (128 p.) --- € 1,95 
•   J.C Rullmann, Onze schoolstrijd in enkele hoofdlijnen geschetst ('s-Gravenhage : Bootsma & Co, 1926) (63 p.) [kaft 
iets beschadigd] --- € 1,00 

1.08. Ned. gesch.: Financiën, belastingen 

•   H. Diepenbrock, Leerboek der moderne bedrijfsadministratie (Zeist : W. de Haan, 1956) (131 p. ; ill., tab.) [ingen., 
enigszins slordig, voorplat los] (3e dr.) + bijgevoegd: katern "Uitwerkingen" (32 p.), 1957 --- € 1,95 
•   J.C. Hoogheid ; m.m.v. P.H. v.d. Kamp e.a., Bedrijfsadministratie voor het havo 1B (Groningen : Wolters-Noordhoff, 
z.j. (ca. 1967)) (149 p. ; tab.) [ingen.] --- € 1,95 
•   bew. door J.C. Hoogheid, Bouwhof - Lagerwerff - Krediet Nieuw leerboek van het boekhouden : deel I (Groningen : 
Noordhoff, 1965) (149 p. ; tab.) [ingen.] (22e dr.) + bijgevoegd: Uitwerkingen (20e dr.), 1961, 64 p. ingen. --- € 1,95 
•   M.L.H.A. Pechholt, Als verhuizen emigreren is : wonen in België en werken in Nederland ((Deventer ?) : Academie 
Financiële Planning, 2003) --- € 1,95 
•   J. van der Poel, Sijmen betaal! : belasting toen en nu (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1966) (182 p. ; ill. ; 20 cm) --- € 2,95 
•   J.J. Roovers, De plaatselijke belastingen en financiën in den loop der tijden : een histoirsche schets (Alphen a/d Rijn : 
Samsom, 1932) (171 p.) [geb.] --- € 5,95 

1.09. Ned. gesch.: Openbare werken; waterstaat 
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•  Historisch-geografische bijdragen betreffende laag-Nederland : ten afscheid aangeboden aan M.K. Elisabeth Gottschalk 
/ M.W. Heslinga... et al. Overdruk uit: Geografisch Tijdschrift NR11 (1977) 321-447, krt.; noten --- bieden vanaf € 4,00 
•  De Ramp : Nationale uitgave / (Amsterdam : Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhhandels, 1953) 
(26 cm) [geb., slordig ex. (rug)] Met een voorwoord van H.M. de Koningin --- € 1,00 
•  Rijnland -- Dingboeken van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland 1520 - 1557 / Hist. Seminarium 
v.d. Universiteit van Amsterdam; Hoogheemraadschap van Rijnland (Amsterdam / Leiden : eigen uitg., 1980) (261 p.; 26 
cm) [gelumbackt] Inhoudsopgave met index --- € 5,95 

1.10. Ned. gesch.: Monumenten, archeologie; kunst, kunstnijverheid 

•  100 jaar Rijksarchiefgebouw Assen 1901-2001 / (Assen : Drents Archief, 2001) (20 p. ; ill.) --- € 0,50 
•   Svetlana Alpers ; vert. door Piet Nijhoff, De firma Rembrandt (Amsterdam : Bert Bakker, 1989) (295 p. ; ill.) noten, 
register --- € 3,95 
•   Rein Blijstra, Over Haagse architectuur ('s-Gravenhage : Gemeentebestuur, [1975]) (155 p. ; ill.) [paperb.; platten 
enigsz. besch.] --- € 3,95 
•   Tentoonstellingswerkgroep RU Groningen, Bouwvoorschrift : een expositie van Vitruvius' geschriften over bouwkunde 
(Groningen : Rijksuniversiteit, [1978]) (100 p. ; ill.) noten, lit.opg. --- € 2,95 
•   Jan Engelman, Een naald vol droomen : beschouwingen over de wandkleeden van Ernee 't Hooft (Amsterdam : 
Meulenhoff, 1954) (24 p. ; ill.)(2e dr.) --- € 1,95 
•   C. Gravesteijn, Katalogus van mode- en textielgeschiedenis (Amsterdam : NEHA, 1978) (84 p.; 30 cm) [gelumbackt] --
- € 1,50 
•   Pieter Karstkarel, Rienk Terpstra en Ab Warffemius, Nicolaas Molenaar, Sneek 1850 - 's-Gravenhage 1930 
(Leeuwarden : Stichting Moderne Architectuur Friesland, 1977) (24 p. ; ill.) tentoonstellingscatalogus --- € 0,50 
•  Het kasteel van Gouda / H.J. Sprokholt, Chr. Akkerman, M. van Dasselaar (red.) (Gouda : St. SPOOR / Eburon Delft 
(uitgev.), 1993) (224 p. ; ill.) noten, lit,.opg. --- Jaarboek 1992/1993 van de archeol. ver. Golda --- € 5,95 
•  Mooi Gelderland : handboek Geldersch Landschap [en] Geldersche Kasteelen / Ciska van de Genugten en Jorien Jas 
(Z.pl., eigen uitg., 2003) (320 p. ; ill. + cd-rom) [geb.] register --- bieden vanaf € 2,95 
•   Paul E. van Reyen, Middeleeuwse kastelen (Bussum : Fibula van Dishoeck, 1971) (151 p. ; ill.)(2e dr.) lit.opg., register 
--- Fibulareeks 9 --- € 1,50 
•   H.J. Ronday (tekst), Prent praat ('s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1969) (68 p. ; ill. ; 20 cm) Behandelt de verschillende 
prenttechnieken --- € 1,95 
•  De verzameling van mr. Carel Vosmaer (1826-1888) / F.L. Bastet, J.F. Heijbroek, Nop Maas, e.a. ('s-Gravenhage : 
Staatsuitgeverij, 1989) (IX, 206 p. ; ill.) [bibl.etiket + -stempel] register --- € 2,95 
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1.11. Ned. gesch.: Ruimtelijke ordening; demografie, kartografie 

•  5 Jahre Wiederaufbau in den Niederlanden / Informationsamt der Niederländische Regierung (Den Haag, (1950)) (47 p. 
; 10 cm oblong ; ill.) Fotobrochure --- € 4,95 
•  Amsterdam wonen 1900-1970 / Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting Amsterdam (Amsterdam : eigen uitg., 1970) (52 
p. ; 17 cm ; ill.) --- € 1,00 
•   Bijdragen, Bijdragen tot de statistiek van Nederland : nieuwe volgreeks : CXLII. Statistiek van den loop der bevolking 
in Nederland over 1909 + Indeeling van de bevolking der verschillende gemeenten ... naar geslacht, leeftijdsklassen en 
burgerlijken staat (uitg. door het Centraal Bureau voor de Statistiek) ('s-Gravenhage : Gebr. Belinfante, 1910) (2 dln. ; 27 
cm) [omslagen beschadigd] --- € 4,95 
•   Hart, S., Geschrift en getal : een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van 
Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800 (Dordrecht : 1976) (XIV, 374 p. ; ill, krt., tab., graf.) [geb.] noten, 
bibliografie, indices --- Hollandse Studiën 9 --- bieden vanaf € 2,95 
•  Titelbeschrijven voor kartografische documenten : verslag zomercursus NVK 1982 / samenst. en red. J. Smits en G. 
Staal (Doorn : Ned. Ver. voor Kartografie, 1983) (XV, 146 p. ; 30 cm) [gelumbackt] --- € 3,95 
•  Wij bouwen : samengesteld en uitg. t.g.v. de miljoenste na de oorlog gebouwde woning / (Utrecht : Bruna, 1962) (160 p. 
; ill.) slordig ex. --- Zwarte Beertjes 600 --- € 0,50 
•   A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier : een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische 
geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw (Wageningen : 
Veenman, 1972) (3 dln. ; tab., graf., krt.) [ingenaaid (ruggen en voorplat enigszins verschoten)] proefschrift Utrecht; ook 
verschenen als AAG-bijdragen 18 --- Apparaat voor de geschiedenis van Holland 4 --- € 15,95 

1.12. Ned. gesch.: Natuur, milieu; natuurwetenschappen 

•   Jaap Buis, Historia Forestis : Nederlandse bosgeschiedenis (Wageningen : Afdeling Agrarische Geschiedenis 
Landbouwhogeschool, 1985) (2 dln) Proefschr. --- AAG Bijdragen 26 + 27 --- € 7,95 
•   Philip Burton & Peter Hayman, Het vogelboek : het herkennen van de vogels van onze weiden en wadde, stranden en 
duinen, rivieren en meren, bossen en tuinen (Ede / Antwerpen : Zomer & Keuning, 1987) (272 p. ; ill.) [paperback (scheur 
in inhoudsopgave; enige vochtschade in laatste 80 pagina's)] (5e herz.ed.) register, woordenlijst --- € 3,95 
•   R.J. Forbes, Mensenwerk : vijfduizend jaar techniek (Amsterdam : Querido, 1959) (2 dln.; ill.; 19 cm)(2e herz. en 
uitgebr. dr.) Bibliogr.; 1e dr.: 1952 --- € 1,95 
•   Antoni van Leeuwenhoek ; foreword by A. J. Kluyver, The Discovery of Unicellular Life : excerpts of communications 
by Antoni van Leeuwenhoek to the Royal Society of London (1954) (15 p.) --- € 0,50 
•   G.A. Lindeboom, Reinier de Graaf : leven en werken 30-7-1641 / 17-8-1673 (Delft : Elmar, 1973) (143 p. ; ill.) noten, 
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bibliogr., register --- € 2,95 
•  Mooi Gelderland : handboek Geldersch Landschap [en] Geldersche Kasteelen / Ciska van de Genugten en Jorien Jas 
(Z.pl., eigen uitg., 2003) (320 p. ; ill. + cd-rom) [geb.] register --- bieden vanaf € 2,95 
•   D. de Moulin, Steekt vry uw ooren op, leesgretigen ... : voordracht gehouden bij de ... tentoonstelling "Pieter Rabus, 
1660 - Rotterdam - 1702 ..." (Amsterdam : Holland Universiteits Pers, 1974) (14 p.) noten --- € 1,00 
•   Maria Rooseboom, Antoni van Leeuwenhoek vu dans le milieu scientifique de son époque overdr. uit: Archives 
Internat. d'Histoire des Sciences 12 nr. 46 (1959) pp. 27-46 --- € 1,00 
•   A. Schierbeek, Antoni van Leeuwenhoek en zijn voornaamste ontdekkingen (Den Haag : Kruseman, 1963) (140 p.; ill.; 
18 cm) [bibl.etiket + -stempel] Noten, lit.opg. --- Helden van de geest 26 --- € 1,00 
•   D.J. Struik, Het land van Stevin en Huygens (Amsterdam 1958) (148 p. ; ill.) --- € 2,95 
•   G.D. Swanenburg de Veye, Paddenstoelen (Naarden : Rutgers, z.j. (ca. 1925)) (145 pp. 128 repr. van aquarellen van 
M.B. Selhorst) [geb. (matig ex.)] omslagtitel: Paddenstoelen in woord en beeld --- Natuur Wetenschappelijke Zakboeken 
1 --- € 4,95 
•   Jac.P. Thijsse ; ill. J. Voerman jr. e.a., Eik en beuk (Amsterdam / Zutphen: Heimans en Thijsse Stchting / Tellus, 
[1995]) (80 p. ; ill. ; 30 cm) [geb.] --- bieden vanaf € 2,50 
•   Jac.P. Thijsse ; ill. L.W.R. Wenckebach, Jan van Oort en Jan Voerman Jr., Lente - Zomer - Herfst - Winter 
(Wageningen : Zomer en Keuning, 1975) (ill. ; 30 cm) [geb. (Herfst: rug besch.)] (facsimile-uitgaven van de bekende 
Verkade-albums over de vier jaargetijden uit 1907-1910, wel met de plakplaatjes) --- bieden vanaf € 12,50 
•  Wilde planten van West- en Midden-Europa : veldgids voor de natuurliefhebber / samenst. Han Honders, Oskar Sebald 
(Amsterdam / Brussel : Readers Digest, 1982) (448 p. ; ill.) [geb. (eigendomsetiket op titelpagina)] register --- € 3,95 

1.13. Ned. gesch.: Verkeer en vervoer (incl. scheepvaart) 

•   G. Aberson, 25 jaar trolley in Arnhem (Reading : Trolleybooks, 1974) (40 p. ; ill.) [gebrocheerd] --- € 5,95 
•   H.A. van Lith, De geschiedenis van de stoomtram Tiel - Buren - Culemborg (Buren : D.J. Thijsen, ) (48 p. ; ill.) 
[ingen.] --- € 5,95 
•  De NS in 1995 : het spoorwegjaar 1995 in 180 kleurenfoto's met materieeloverzicht / Maarten van der Velden e.a. ('s-
Hertogenbosch : Uquilair, 1999) (96 p. ; ill.) [paperback] Speciaal nummer 14 van Rail Magazine --- € 6,95 

1.14. Ned. gesch.: Sport 

•   Max Beekhuis, Inventaris van het archief van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding 1907-
1980 (Nijmegen : Gemeentearchief, 1981) (30 cm; XIV, 49 p.; ill.) Met lit.opg., index --- Inventarisreeks 1 --- € 1,50 
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•   Bob Spaak, Sport voor sport (Amsterdam : Querido, 1958) (224 p. ; ill.) --- Salamander 15 --- € 2,95 

1.15. Ned. gesch.: Cultuurgeschiedenis (incl. wetenschap algemeen) 

•   Louis-Paul Betz, Pierre Bayle und die "Nouvelles de la République des lettres" (Erste populärwissenschaftliche 
Zeitschrift) (1684-1687) (Genève : Slatkine Reprints, 1970) (XVI + 132 p.) [bibl.stempel] oorspr. uitg. Zürich 1896 --- € 
9,95 
•   Andrea Bocelli, De muziek van de stilte : autobiografie ('s-Gravenhage : Bzztoh, 2000) (200 p.) --- € 1,00 
•   M.C. Couperus, Un périodique Français en Hollande : Le Glaneur historique 1731 - 1733 ('s-Gravenhage / Parijs : 
Mouton, 1971) (337 p.; 25 cm) [paperback; eigendomsstempel en bibl.etiket] Noten; bibliogr.; indices; proefschrift 
Utrecht --- Publications de l'institut d'études Françaises et occitanes de l'université d'Utrecht 6 --- bieden vanaf € 2,95 
•   tekst Hans Galjaard, interviews José Kiestra, Het leven van de Nederlander (Utrecht : Veen, 1981) (220 p. ; ill.) 
[stofomslag beschadigd] lit.opg. --- € 2,95 
•   Ben van Kaam, Parade der mannenbroeders (Wageningen : Zomer en Keuning, 1964) (279 p. ; ill.) --- € 1,95 
•   Ben van Kaam en Anne van der Meiden, De dominee gaat voorbij : familiealbum van driekwarteeuw protestants leven 
in Nederland (Bilthoven: AMBO, 1974) (239 p. ; ill.) --- € 1,00 
•   D. de Moulin, Steekt vry Uw ooren op, leesgretigen ... (Amsterdam, Holland UP, 1974) (14 p.) noten --- € 1,00 
•  Muzikale ommegang / onder red. van G. van Ravenzwaaij ; inl. R.B.M. Lenaerts e.a. (Amsterdam : Ned. Keurboekerij, 
1948) (XI, 915 p. ; ill.) uitgebreid encyclopedisch werk over musici --- € 5,95 
•  Pieter Rabus 1660 - Rotterdam - 1702 : vooravond van de eeuw der rede / H. ten Boom, J.A.H. Bots en R.A.D. Renting 
(Rotterdam : Gemeentelijke Archiefdienst, 1974) (44 p. ; ill.) tentoonstellingscatalogus --- € 1,50 
•   Michel van der Plas en Jan Roes, De kerk gaat uit : familiealbum van een haklve eeuw katholiek leven in Nederland 
(Bilthoven: AMBO, 1973) (239 p. ; ill.) --- € 1,00 
•   J. J. Poelhekke, Ludiek met Constantijn Huygens : voordracht… (Amsterdam, A'dam UP, 1973) (12 p. ) --- € 0,50 
•   Hendrika Johanna Reesink, L'Angleterre et la littérature anglaise dans les trois plus anciens périodiques français de 
Hollande de 1684 à 1709 (Genève : Slatkine Reprints, 1971) (433 p.) [bibl.stempel] proefschr. UvA 1931; bibliogr., index; 
betreft NOUVELLES DE LA REPUBLIQUE DES LETTRES, BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE ET HISTORIQUE en 
HISTOIRE DES OUVRAGES DES SAVANS 
  
  
 --- € 9,95 
•   Cornelia W. Roldanus, Zeventiende-eeuwsche geestesbloei (Amsterdam : P.N. van Kampen, 1938) (194 p. geb.) 
[bibl.stempel] bibliogr., index --- Patria 15 --- € 1,95 
•   Jan Romein, Carillon der tijden (Amsterdam, 1953) (375 p.) --- € 3,95 
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•   H.J. Ronday (tekst), Prent praat ('s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1969) (68 p. ; ill. ; 20 cm) Behandelt de verschillende 
prenttechnieken --- € 1,95 
•   C.L Thijssen-Schoute, Uit de Republiek der Letteren : elf studiën op het gebied der ideeëngeschiedenis van de Gouden 
Eeuw ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1967) (XX, 261 p. ; ill.) [geb.] noten, register --- € 7,95 
•  Toen en nu / Shell Nederland N.V. ([Den Haag : eigen uitg., 1957) ([74 p.] ; ill.) --- € 1,00 
•  Tussen aanpassing en verzet : vrouwen voor het voetlicht, 1929-1969 / C. Wijers e.a. (red.) (Culemborg : Lemma, 1989) 
(210 p. + 12 p. los katern; ill.; 24 cm) --- Tipje van de sluier 5 --- € 3,50 
•   Carel Vorstelman, Van sterven en begraven (Baarn : Hollandia, 1941) (72 p.) --- Uit onze gouden eeuw --- € 1,95 
•  Vriendschap in vereniging : Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de 
Vereniging ‘Vrienden der Koninklijke Bibliotheek’. Met een geschiedenis van de Vereniging 1938-1988. / M. van Delft 
[et al.] (red.) (’s-Gravenhage 1988) (140 p. ; ill.) register --- € 2,95 
•   A.N. Zadoks-Josephus Jitta e.a., The figural bronzes (Nijmegen, Rijksmuseum G.M. Kam, 1973) (117 p. ; ill., krt.) 
bibliogr. --- Description of the Collections in the Rijksmuseum G.M. Kam at Nijmegen, VII --- bieden vanaf € 3,95 
•   Haijo Zwager, Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw (Assen, Van Gorcum., 1968) (208 p. 
; ill.) lit.opg., register --- Van Gorcum's Historische Bibliotheek 85 --- € 3,95 
•  Leiden -- Luchtmans & Brill driehonderd jaar drukkers en uitgevers in Leiden 1683-1983 / M. Castenmiller e.a. (Leiden 
: E.J. Brill, 1983) (74 p. ; ill.) catalogus van de tentoonstelling --- € 1,50 

1.16. Ned. gesch.: Provincies, regio's, gemeenten (zie ook rubrieken 2 en 3) 

1.16.1. Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) 

•  Groningen -- F.U. Ros, Rennenberg en de Groningse malcontenten (Assen : Van Gorcum enz., 1964) (232 p.; 25 cm) 
[bibl.etiket + -stempel] Proefschr. Groningen; noten, bronnen- en lit.opg., register van persoons- en plaatsnamen --- € 
3,95 

1.16.2. Midden- en Oost-Nederland (Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel) (zie ook rubriek 3) 

•  Gelderland -- Vaderlandsch woordenboek : deel 17 / Jacobus Kok ; met kaarten, plaaten en pourtraitten (Amsterdam : 
Johannes Allart, 1787) Hiervan het gedeelte over Gelderland = pp. 103-213; fotokopie --- € 1,00 
•  Harmelen -- J.G.M. Boon, Harmelen op weg van oud naar nieuw (1970) (139 p. ; ill.) [omslag wat besch., bibl.stempel] 
--- Stichts-Hollandse bijdragen 9 --- € 2,95 
•  IJsselstein -- J.J. Abbink Spaink, IJsselstein : verleden en heden (IJsselstein : Gem. bestuur, 1963) (170 + 4 p.; ill.; 22 
cm) Noten; bibliogr. --- € 3,95 
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•  IJsselstein -- J.G.M. Boon, IJsselstein uw woonstede in historische en hedendaagse beelden (IJsselstein : 
Ondernemersver. De Baronie, 1971) (127 p.; ill.; 18 cm) [omslag iets beschadigd] --- € 3,95 
•  Lathum -- C. Dorrestijn, Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde kerk te Lathum ([Lathum, eigen uitg., 1985]) 
(16 p.) --- € 1,00 
•  Linschoten -- Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard / samenst. Streekarchivariaat Zuid-
West Utrecht (= J.G.M. Boon) (Linschoten / Snelrewaard : Gem. besturen, 1978) (2 dln.; ill.; 25 cm) bibl.stempels + -
etiket --- € 4,95 
•  Montfoort -- M.P. van der Linden, De burggraven van Montfoort in de geschiedenis van het sticht Utrecht en het 
graafschap Holland 1260 - 1490 (Assen : Van Gorcum, 1957) (xxxix, 376 p. ; 23 cm) Noten, lit.opg., archiefbronnen --- 
Van Gorcum's Historische Bibliotheek 52 --- € 7,95 
•  Utrecht -- Ach lieve tijd : dertien eeuwen Utrecht, de Utrechters en hun rijke verleden / red. M.W.J. de Bruijn e.a. 
(Zwolle : Waanders, 1984) (15 afleveringen in originele linnen verzamelband; rijk geïllustreerd) --- € 10,95 
•  Utrecht -- Jaarboek Oud-Utrecht 1972 / (Utrecht, eigen uitg., 1972) (218 p. ; ill.) noten; bevat o.a. J.E.A.L. Struick, Het 
recht van Trecht --- € 4,95 
•  Utrecht -- F. Ketner, Stichtse studiën (Utrecht : Rijksarchief, 1974) (118 p. ; ill. ; 30 cm) [gelumbackt, enkele blz. los] 
noten, index --- € 4,95 
•  Utrecht -- A.J.M. Kunst, Van Sint Elisabeths-gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814) (Assen : Van 
Gorcum, 1956) (333 p.) proefschr. Utrecht 1954 --- Bijdragen van het Instituut voor rechtsgeschiedenis der 
Rijksuniversiteit te Utrecht II --- € 5,95 
•  Utrecht -- Recht en slecht : een registratie van misdaad en straf in de stad Utrecht 1550 - 1575 / (Utrecht : Gem. 
archiefdienst, 1976) (124 p. ; ill.) [ingen., oblong] begeleidend boekwerk bij een tentoonstelling; lit.opg. --- € 1,95 
•  Utrecht -- De Utrechtse gemeenten in 1815 in vraag en antwoord / ed. J.G.M. Boon (Utrecht : provincie Utrecht, 1972) 
(186 p. ; ill. ; 18 cm obl.) [bibl.etiket + -stempel] bevat de antwoorden van de Utrechtse gemeenten op een provinciale 
enquête --- € 1,95 
•  Vreeswijk -- J.G.M. Boon, Vreeswijk voorheen (Nieuwegein : Gemeente, 1972) (144 p.; ill.; 20 cm) --- € 3,95 
•  Wisch -- G. Velthorst, De huisnummering in de gemeente Wisch 1794-1952 LET OP: aan elkaar geniete losse 
bladzijden uit: Nederlands Archievenblad 85 (1981) 333-348 --- € 0,50 
•  Zwolle -- Thom. J. de Vries, Vigilate et orate : het burgemeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle 
(Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1948) (41 p.; ill.; 24 cm) --- € 1,50 

1.16.3. Holland (Noord- en Zuid-Holland) (zie ook rubriek 2) 

•  Amsterdam -- Herman de Liagre Böhl en Guus Meerhoek, De bevrijding van Amsterdam : een strijd om macht en 
moraal (Zwolle : Waanders, 1989) (200 p. ; ill.) noten, bibliogr., register --- € 6,95 
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•  Amsterdam -- Theo van Tijn, Twintig jaren Amsterdam : de maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad van de 
jaren '50 der vorige eeuw tot 1876 (Amsterdam : Scheltema & Holkema, 1965.) (621 p.) [bibl.etiket + stempel] proefschr. 
UvA --- € 6,95 
•  Haarlem -- J.A.F. de Jongste, Onrust aan het Spaarne : Haarlem in de jaren 1747 - 1751 (Amsterdam : De Bataafse 
Leeuw, 1984) (457 p.; ill.; 24 cm) Noten; bibliogr. --- Hollandse Historische Reeks 2 --- € 8,95 
•  Holland -- 150 Jaar Noord-Holland en Zuid-Holland / H.M. Brokken e.a. (red.) ('s-Gravenhage : Stichting Hollandse 
Historische Reeks, 1990) (206 p.; ill.; krtn.; 29 cm) --- € 3,95 
•  Holland -- 'Broeders sluit U aan' : aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten / J.C.H. Blom en C.J. Misset 
(red.) (Amsterdam : Bataafse Leeuw, 1985) (278 p.; ill.; krt.; tab.; 25 cm) Noten --- Hollandse Historische Reeks 3 --- € 
8,95 
•  Hoorn -- Jaarboekje Oud-Andijk, Oud-Hoorn Oud-Medemblik / ((1978)) (40 p.) [gebrocheerd] (2e jaargang) + 
bijgevoegd: Oud-Hoorn : kwartaalblad jrg. 1 nr. 1 (1979) --- € 0,50 
•  Hoorn -- L. Kooijmans, Onder regenten : de elite in een Hollandse stad - Hoorn 1700-1780 (Dieren : Bataafse Leeuw, 
1985) (390 p.; ill.; tab.; 25 cm) Proefschr. Utr.; noten; lit.opg.; genealogisch overzicht; register --- Hollandse Historische 
Reeks 4 --- € 9,95 
•  Hoorn -- Jos Leenders, Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen : families, standen en kerken te Hoorn in het 
midden van de negentiende eeuw ('s-Gravenhage : Stichting Hollandse Historische Reeks, 1992) (458 p.; ill.; 25 cm) 
Noten; bibliogr.; indices; ook versch. als proefschrift Amsterdam 1991 --- Hollandse Historische Reeks 17 --- € 8,95 
•  Noord-Holland -- K.W.J.M. Bossaers, 'Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen' : bestuur en bestuurders van het 
Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage : Stichting Hollandse Historische Reeks, 1996) (263 p.; ill.; 25 cm) 
Noten; bibliogr.; indices --- Hollandse Historische Reeks 25 --- € 7,95 
•  Noord-Holland -- H. van Felius; H.J. Metselaars, Noordhollandse statenleden 1840 - 1919 ('s-Gravenhage : Stichting 
Hollandse Historische Reeks, 1994) (294 p.; ill.; krt.; 25 cm) Noten; bibliogr. --- Hollandse Historische Reeks 21 --- € 
7,95 
•  Rijnland -- Dingboeken van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland 1520 - 1557 / Hist. Seminarium 
v.d. Universiteit van Amsterdam; Hoogheemraadschap van Rijnland (Amsterdam / Leiden : eigen uitg., 1980) (261 p.; 26 
cm) [gelumbackt] Inhoudsopgave met index --- € 5,95 
•  Rotterdam -- Rotterdams jaarboekje : register 1888 - 1982 (reeks 1 - 8) / R.A.D. Renting (red.) (Rotterdam, Brusse, 
1984) (196 p. ; ill.) --- € 5,95 
•  Schiedam -- A. Bijl Mzn., Het Hofje van Belois te Schiedam en zijn stichter Huijbrecht Corstiaensz in: Zuid-Holland 14 
(1968) 1-9; noten --- € 2,50 
•  Waddinxveen -- Archief-inventaris 1340 - 1937 / gemeente Waddinxveen (Waddinxveen : eigen uitg., (ca. 1975)) (90 
p.) [gelumbackt; voorplat beschadigd] --- € 2,95 
•  Waddinxveen -- P. van Balen ; met verantw. en aantek. heruitg. door C. Neven, Uit de geschiedenis van Waddinxveen 
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(Waddinxveen, z.uitg., 1973) ((III), 68 p.; ill.; 21 cm) [ingen.] (2e dr.) Oorspr. uitg. Waddinxveen, Veldwijk, 1940 --- € 
4,95 
•  Warmond -- Heeren en Bueren : Bijdragen tot de geschiedenis van Warmond / A.G. van der Steur (red.) (Den Haag : 
Kruseman, 1969) (159 p.) [geb.] bibliogr., noten, register --- € 7,95 
•  Zuid-Holland -- Provinciale almanak voor Zuid-Holland 1988 / S.C. Keij (samenst.) (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1988) 
(256 p. ; krt.) register --- € 1,00 

1.16.4. Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) 

•  Limburg -- Rudolf Philips, Gezondheidszorg in Limburg : groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-
1940 (Assen : Van Gorcum, 1980) (xxxix, 376 p. ; 23 cm) Proefschrift Tilburg --- Maaslandse monografieën ; 32 --- € 
6,95 
•  Moergestel -- Mathilde Bruning, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Moergestel 1455-1811 ('s-
Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1974) (XXXII, 78 p.; krt.; 30 cm) --- Inventarisreeks Rijksarchief Noord-
Brabant 12 --- € 1,50 
•  Oud en Nieuw Gastel -- Albert Delahaye, De archieven van Oud en Nieuw Gastel (Oud en Nieuw Gastel, 
Gemeentebestuur / Streekarchief Nassau-Brabant, 1964) (210 p.; 30 cm) Regesten; index --- € 1,50 
•  Waalwijk -- A.L. de Graaff, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Waalwijk 1531-1811 ('s-Hertogenbosch, 
Rijksarchief in Noord-Brabant, 1970) (111 p.; 30 cm) --- Inventarisreeks Rijksarchief Noord-Brabant 7 --- € 1,95 

1.18. Ned. gesch.: Archieven, bibliotheken, musea 

•   H.J. Bernsen resp. J.H. van Mosselveld, Het ontstaan en de organisatie van de streekarchivariaten in Noord-Brabant ; 
De praktijk van een streekarchivariaat (p. 11-29) Overdruk Ned. Archievenblad --- € 1,00 
•   Vilan van de Loo, 'Moet terug, Privaat eigendom' : de roof, het zoekraken en de uiteindelijke terugkeer van de IAV-
archieven (Amsterdam : Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, 2003) (42 p. ; ill.) --- € 1,95 

1.19. Ned. gesch.: Personen, families (biografieën, genealogie), Oranjehuis 

•  25 jaar Beatrix : de koningin in woord en beeld / red. Keexs Lunshof e.a. (Amsterdam : De Telegraaf, 2005) (191 p. ; 
ill.) --- € 1,95 
•   G.M. van Aalst, Archief van de familie Van Assendelft de Coningh 1645-1959 ('s-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-
Holland, 1975) (52 p.; ill.; 30 cm) index --- Inventarisreeks Rijksarchieven in Holland 4 --- € 1,50 
•   Ton Anbeek, Over de romanschrijver Emants (Amsterdam : Arbeiderspers, 1981) (82 p.) noten --- € 1,95 
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•   P. Bos en A.P.A. van Daalen, Leven en werk van Antoni van Leeuwenhoek te Delft 1632 - 1723 (Delft : Gem. 
Archiefdienst, 177) (14 p.; ill.; 21 cm) --- € 0,50 
•   M.J.M. Dongelmans, De Oranjes en het Valkhof 1786 - 1787 (Nijmegen : gemeente Nijmegen, 1980) [paperback, 
omslag licht beschadigd] noten, lit,opg., bijlagen --- Nijmeegse Studien 9 --- bieden vanaf € 1,95 
•   J. den Draak, Het archief van de familie Van Dam van Brakel (1307-1379), 1381-1959 (Arnhem, Rijksarchief in 
Gelderland, 1989) (219 p.; ill., schema's, krt.; 30 cm) lijsten van kaarten en tekeningen; index --- Gelderse 
inventarissenreeks 27 --- € 1,95 
•   N. van Egmond, Consequent Christendom : leven en werk van mr. J.J.L. van der Brugghen (Wageningen : H. Veenman 
& Zonen, 1964) (223 p.; 23 cm) [bibl.etiket + -stempel] Proefschr.; noten; bibliografie van vdB.; register --- € 3,95 
•   S. Groenveld, De Prins voor Amsterdam : reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650 (Bussum : Fibula van 
Dishoeck, 1967) (127 p. ; ill.) [rug ged. beschadigd] lit.opg., noten, register --- Fibulareeks 30 --- € 1,50 
•   H. van der Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp : conservatief of liberaal? (Groningen : Tjeenk Willink, 1976) (X, 
203 p.; 24 cm) [bibl.etiket + -stempel] Proefschr. Utrecht; noten, bibliogr., index van persoonsnamen --- Historische 
studies 32 --- € 2,95 
•   F.Th. Holsboer, Juliana Koningin : een verzameling foto's over het leven en de regeringsaanvaarding van H.M. 
Koningin Juliana der Nederlanden (Deventer, 1948) (96 p. ; ill.) [kaft los, slordig ex.] --- € 0,50 
•   Pieter Karstkarel, Rienk Terpstra en Ab Warffemius, Nicolaas Molenaar, Sneek 1850 - 's-Gravenhage 1930 
(Leeuwarden : Stichting Moderne Architectuur Friesland, 1977) (24 p. ; ill.) tentoonstellingscatalogus --- € 0,50 
•  Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) : brug tussen cultuur & theologie / René Venema e.a. (Kampen : Kok, 1995) (166 
p. ; ill. ; 21 cm) --- € 1,95 
•   G.A. Lindeboom, Reinier de Graaf : leven en werken 30-7-1641 / 17-8-1673 (Delft : Elmar, 1973) (143 p. ; ill.) noten, 
bibliogr., register --- € 2,95 
•   J. Linthorst Homan ; met een inl. van H. Brugmans, "Wat zijt ghij voor een vent" : levensherinneringen (Assen : Van 
Gorcum & Comp., 1974) (XVI, 314 p.; 23 cm) [bibl.etiket + -stempel] noten, personenregister --- € 2,95 
•  Pierre Bayle le philosophe de Rotterdam : études et documents / publ. sous la direction de Paul Dibon, avec la 
colloboration de R.H. Popkin, H.C. Hazewinkel, A. Robinet, L. Kolakowsky, P.J.S. Whitmore, E.R. Labrousse, R. 
Shackleton, C.L. Thijssen-Schoute et E. Haase (Amsterdam etc. / Paris : Elsevier / Vrin, 1959) (XIX, 255 p.; ill.; 23 cm) 
[bibl.etiket + -stempel] Noten, index op persoonsnamen --- € 3,95 
•   J. J. Poelhekke, Frederik Hendrik : prins van Oranje : een biografisch drieluik (Zutphen : Walburg Pers, 1978) (608 p. ; 
ill.) Noten, index --- € 6,95 
•   L.J. Rogier, Herdenking van P. Geyl ... (Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitg.Mij., 1967) (36 p. ; ill.) Noten --- 
Mededelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen afd. letterkunde NR 30.12 --- € 1,00 
•   Maria Rooseboom, Antoni van Leeuwenhoek vu dans le milieu scientifique de son époque overdr. uit: Archives 
Internat. d'Histoire des Sciences 12 nr. 46 (1959) pp. 27-46 --- € 1,00 
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•   A. Schierbeek, Antoni van Leeuwenhoek en zijn voornaamste ontdekkingen (Den Haag : Kruseman, 1963) (140 p.; ill.; 
18 cm) [bibl.etiket + -stempel] Noten, lit.opg. --- Helden van de geest 26 --- € 1,00 
•   A.P. van Schilfgaarde, Het archief der heeren en graven van Culemborg : eerste stuk = inleiding, inventaris ('s-
Gravenhage : Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1949) (XXXVII, 475 p.) --- € 2,95 
•   H.J.L. Vonhoff, Bewegend verleden : een biografische visie op Mr. P.J. Oud (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1966) (182 p. 
; ill. ; 26 cm) [bibl.etiket op stofomslag, bibl.stempel] index --- € 2,95 
•   A.W.P. Weitzel ; bew. en ingel. door Paul van 't Veer, Maar majesteit! : koning Willem III en zijn tijd : de geheime 
dagboeken van minister A.W.P. Weitzel (Amsterdam : De Arbeiderspers, 1968) (214 p.; ill.; 21 cm) --- € 1,95 
•   L.H.M. Wessels, Jan Wagenaar (1709-1773) en de historiografie van de Republiek (24 p. ; ill.) lezing Zeist 1996; noten; 
fotokopie --- € 0,50 (GERESERVEERD) 
•   Sjaak Zuidwijk, Zuijdwijk, een Rijnlandse familie (Nieuwerkerk aan den IJssel : Zuidwijk, 2000) (129 p. ; ill. ; 24 cm) 
[paperback] register --- € 4,95 

 

2. Gouda / regio Midden-Holland 

2.01. Gouda e.o.: Algemeen 

•  1570 - 1580 Oudewater vrijheid en gezag / samengest. door J.G.M. Boon (Oudewater : gemeentebestuur, 1975) (231 p. ; 
ill.) geb. ; index --- € 4,95 
•  Ach lieve tijd : zeven eeuwen Gouda, de Gouwenaars en hun rijke verleden -- aflevering 1 / (Zwolle : Waanders, 1986) -
-- € 1,00 
•   Bianca van den Berg (tekst), Gouda nostra (Gouda : gemeente Gouda, z.j. (ca. 1990)) (30 cm ; 44 p. ; ill.) Bijgevoegd: 
Stadsvisie 2010 (Gouda, 2000) --- € 1,00 
•   J.E.J. Geselschap, Gouda rond de eeuwwisseling (Delft : Elmar, (1967)) ((11 p.); 95 p. ill.; 17 cm obl.) Fotoboek --- € 
7,95 
•   Jan H. Kompagnie (eindred.), Gouda vooruit! : honderd jaar sociaal-democratie in Gouda 1896-1996 : een gedenkboek 
(Gouda / Delft : Eburon, 1996) (157 p. ; ill.) --- € 5,95 
•  Gouda een stad vol historie / Linda Kool e.a. (Gouda : Huishoudelijke Dienst gemeente Gouda, 1992) (43 p. ; 21 cm) --- 
€ 1,50 
•   G. Kooijman (samenst.), Kroniek van Gouda : 1250 jaar Goudse geschiedenis in jaartallen (Alphen a/d Rijn : Repro-
Holland, 1984) (116 p.; ill.; 25 cm) Bibliogr. --- € 2,95 
•   Jan Schouten, Wie waren zij? : een reeks van Goudse mannen en vrouwen die men niet mag vergeten (Alphen a/d Rijn : 
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Repro Holland, 1980) (228 p.; ill.; 24 cm) --- € 5,95 
•   J. Schouten, Zo zagen zij Gouda (Alphen aan den Rijn, Repro-Holland, 1971) (55 platen ; 24 cm) [geb. met stofomslag] 
--- € 5,95 
•   A.J. van der Tocht (ps. van J. Tersteeg) (uitg.), Een Don Juan in de zeventiende eeuw, 1672-1673 : gedeelten uit het 
dagboek van Simon van der Tocht (Leiden : Leidsche Uitgeversmaatschappij, 1928) (148 p.; ill.; 20 cm) Mystificatie! --- € 
1,95 
•  Tidinge van Die Goude : tijdschrift van de Oudheidkundige Kring (later: Historische Vereniging) Die Goude / 
alles in losse katerns; nr. 1 (1954) (niet verder voortgezet); jrg. 1 (1983) afl. 1 en 2; jrg. 3 (1985) afl. 1 t/m 3; jrg. 4 (1986) 
afl. 1 t/m 3; jrg. 9 (1991) t/m jrg. 18 (2000) compleet; jrg. 19 (2001) afl. 1, 3 en 4; jrg. 20 (2002) t/m 22 (2004) compleet --
- € 22,95 
•  Waddinxveen -- Archief-inventaris 1340 - 1937 / gemeente Waddinxveen (Waddinxveen : eigen uitg., (ca. 1975)) (90 
p.) [gelumbackt; voorplat beschadigd] --- € 2,95 
•  Waddinxveen -- P. van Balen ; met verantw. en aantek. heruitg. door C. Neven, Uit de geschiedenis van Waddinxveen 
(Waddinxveen, z.uitg., 1973) ((III), 68 p.; ill.; 21 cm) [ingen.] (2e dr.) Oorspr. uitg. Waddinxveen, Veldwijk, 1940 --- € 
4,95 

2.02. Gouda e.o.: Religie 

•   C.J. van Veen (tekst), De parochie van de H.H. Petrus en Paulus te Reeuwijk (Reeuwijk, eigen uitg., 1990) (40 p.; ill.; 
30 cm) Bronnen- en lit.opg. --- € 2,95 

2.03. Gouda e.o.: Economische zaken   > > > korting 20% bij aankoop van de gehele rubriek 

•   G.M. van van Aalst, Het archief van de N.V. Maatschappij van Nassau La Lecq (1274) 1888-1947 ('s-Gravenhage, 
Rijksarchief in Zuid-Holland, 1985) (XXXIX, 367 p.; ill., tab.; 30 cm) index --- Inventarisreeks Rijksarchieven in Holland 
42 --- € 1,00 
•   J.H.G. de Graaf, Moordrecht in Touw (Bloemendaal, 1970) (212 p. ; ill.) lit.- en bronnenopg. --- Hollandse Studiën 1 --- 
€ 4,95 
•  De jaren achter ons : Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken / A.C. de Vooys... et al. (Gouda : 
Kamer van Koophanden en Fabrieken voor Gouda en Omstreken, 1966) (240 p.; ill., tab.; 24 cm) [papaerback] 
Jaarverslag 1965 + beschouwingen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan der Kamer; lijst van organisaties --- € 1,00 
•   S. van der Mark-Hoevers, De zakkedragers van Gouda overdruk uit Bijdrage Die Goude 19 (1982) 137-155 --- € 0,50 
•   Ingeborg de Roode, De Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken na 1919: een nieuw bedrijf met nieuwe producten? : 
eerste resultaten van een onderzoek naar het onbekende KVT-archief (fotokopie van tekst voor een artikel) Noten, bijlage -
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-- € 0,50 
•   Jan Schouten, De honderdjarige Goudse Waterleiding Maatschappij NV 1883-1983 (Gouda : Goudse Waterleiding 
Maatschappij, 1983) (60 p.; ill.) --- € 1,95 
•   Henkjan Sprokholt, Gouda in touw : bedrijvigheid door de eeuwen heen (Gouda, Stichting Open Monumentendag, 
1996) (48 p.; ill.; 30 cm) Uitg. t.g.v. open monumentendag 1996; lit.opg. --- € 3,50 
•  De kleipijp als bodemvondst : beknopt overzicht van tien jaar onderzoek naar de belangrijkste pijpmakerscentra in de 
17e en 18e eeuw / F.E. Tymstra en J. van der Meulen (red.) ([Leiden] : Pijpelogische Kring Nederland, 1988) (177 p. ; ill. ; 
28 cm) pijpen, pijpmakers --- € 3,95 
•  Gouda -- J.E.J. Geselschap, Inventarissen van de archieven van de ambachtsgilden, van de plaatselijke commissie van 
geneeskundig toeverzicht en van de pijpnering te Gouda (Gouda : Gem. archief, 1961) (24 p.) [geniet; los in band] --- € 
1,95 
•  Gouda -- C.H.J. Helders, Inventaris van het archief van de Bank van Lening te Gouda (Gouda : Gem. archief, 1967) (17 
p.) [geniet] --- € 1,95 
•  Gouda -- A.P. Hoekstra, Inventaris van de archieven van de N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda - Apollo 
(1853) 1858 - 1960 (1969) (Gouda : Gem. archiefdienst, 1987) (195 p. ; ill.) [gelumbackt] index --- Goudse toegangen 1 --
- € 4,95 
•  Gouda -- S.R. Straub, Inventaris van de archieven van het openbaar slachthuis en de vleeskeuringsdienst te Gouda, 1928 
- 1984 (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1993) (39 p. ; ill.) [gebrocheerd] Lijsten van bestuurders en 
functionarissen --- Midden-Hollandse toegangen 6 --- € 2,50 

2.05. Gouda e.o.: Openbare orde, militaire zaken 

•   Mieke Schaap, Inventaris van de archieven van de BB-kring Zuid-Holland IV (later: Zuid-Holland d) - 
centrumgemeente Gouda 1949 - 1986 (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1991) (86 p. ; ill. ; 30 cm) [plastic 
ringband] lijst van kaarten en plattegronden --- Midden-Hollandse toegangen 4 --- € 1,95 

2.06. Gouda e.o.: Sociale zorg; gezondheidszorg   > > > korting 20% bij aankoop van de gehele rubriek 

•  Het Departement Gouda der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie 1913 - 1988 / 
M.A.W. Algera - van der Schaaf (eindred.) (Gouda : K.N.M.P., 1988) (58 p.; ill.; 21 cm (oblong)) --- € 1,00 
•  Gebouwd op een stevig fundament : de geschiedenis van de sociale woningbouw in Waddinxveen, Zevenhuizen-
Moerkapelle 1911-1999 / tekst: Cor Jansma (Waddinxveen : Woonpartners Midden-Holland, 1999) (oblong 113 p. ; ill.) 
[ingenaaid] --- € 2,95 
•   J.H.G. de Graaf, Moordrecht in Touw (Bloemendaal, 1970) (212 p. ; ill.) lit.- en bronnenopg. --- Hollandse Studiën 1 --- 
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€ 4,95 
•   Suzan van der Mark, Huize Groeneweg : de historie van een eeuwenoud gebouw in Gouda (Gouda : Stichting Huize 
Groeneweg, 1986) (72 p. ; ill.) noten --- € 4,95 
•   Suzan van der Mark, Het huis van Willem Vroesen (Gouda : Stichting Het Oudemannenhuys, 1992) (179 p. ; ill.) noten 
--- € 5,95 
•   Berend Mesander, Sociëteit De Réunie: 1843-1993 (Haarlem : Rombach, 1993) (211 p. ; ill.) [geb.] --- € 3,95 
•  Gouda -- S.R. Straub, Inventaris van de archieven van de Henrietta Hoffmanstichtingen te Gouda, 1888 - 1987 (Gouda : 
Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1993) (46 p. ; ill.) [gebrocheerd] Lijsten van bestuurders en functionarissen --- 
Midden-Hollandse toegangen 5 --- € 1,95 
•  Gouda -- S.R. Straub, Inventaris van de archieven van het openbaar slachthuis en de vleeskeuringsdienst te Gouda, 1928 
- 1984 (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1993) (39 p. ; ill.) [gebrocheerd] Lijsten van bestuurders en 
functionarissen --- Midden-Hollandse toegangen 6 --- € 2,50 

2.07. Gouda e.o.: Onderwijs 

•  Een eeuw in honderd jaartallen 1865 - 1965 / (Gouda, Rijks HBS, 1965) (92 p.; ill.; 25 cm) uitgave t.g.v. 100-jarig 
bestaan Rijks-HBS Gouda --- € 1,00 
•  Gouda -- J.E.J. Geselschap, Onderwijsarchieven te Gouda (Gouda : Gem. archief, 1960) (13 p.) [geniet] inventarissen 
van de archieven van het gymnasium, het schoolmeestersgilde, commissies van toezicht LO, MO en muziekschool --- € 
0,50 

2.08. Gouda e.o.: Financiën, belastingen 

•  Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda / K. 
Goudriaan, B.J. Ibelings en J.C. Visser (uitg.) m.m.v. A.W. Hesselink (Hilversum : Verloren, 2000) (XC, 99 p. ; ill., krt. ; 
24 cm) Noten, indices --- Apparaat voor de geschiedenis van Holland 14 --- € 7,95 

2.09. Gouda e.o.: Openbare werken; waterstaat 

•   D. van Doorn; J.A. Jaeger e.a., Gedenkschrift : uitgegeven t.g.v. het 700-jaritg bestaan van het Hoogheemraadschap van 
Schieland (Utrecht etc. : De Boer-Cuperus, 1984) (171 p.; ill.; 24 cm)(fotomech. herdruk) noten, lit.opg.; met naamlijst 
van dijkgraven, hoogheemraden en hoofdambtenaren; oorspr. uitg. Rotterdam 1973 --- € 3,95 
•   D.L. de Jong, De Allerheiligenvloed van 1570 in: OTAR 38 (1954) 315-325; krt.; bijgevoegd: idem, Landmeters in de 
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middeleeuwen (in: OTAR 39 (1955) 161-163) --- € 0,50 

2.10. Gouda e.o.: Monumenten, archeologie; kunst, kunstnijverheid 

•   A. ten Bruggencate, Heraldische gids van de Goudse Glazen (Gouda : Fonds Goudse Glazen, 1949) (43 p.; ill. + lijst 
van geslachten, steden en gewesten) [ingen.] exlibris van dr. E. Grendel --- € 5,95 
•   J.E.J. Geselschap, Gouda rond de eeuwwisseling (Delft : Elmar, (1967)) ((11 p.); 95 p. ill.; 17 cm obl.) Fotoboek --- € 
7,95 
•  Gheraert Leeu : meesterprenter ter Goude 1477 - 1484 / K. Goudriaan; G.A.M. Willems (red.) (Gouda : Stedelijk 
museum het Catharina Gasthuis, z.j. (ca. 1992)) (64 p.; ill.; 22 cm) Bibliogr.; tentoonstellingscatalogus 19 dec. 1992 - 21 
febr. 1993; biografie van Leeu; errata --- € 1,95 
•  Glans der Goudse Glazen : conservering 1981 - 1989 : een geschiedenis van behoud en beheer / R.W. Bogtman e.a. 
(red.) (Gouda : Stichting Fonds Goudse Glazen, 1990) (140 p.; ill.; 31 cm) Noten; lit.opg. --- € 5,95 
•  De Goudse Glazen belicht : gids voor de zeventig gebrandschilderde ramen ... / V. Pijls e.a. (Gouda : Stichting Fonds 
Goudse Glazen, 1991) (68 p.; ill.) lit.opg. --- € 1,50 
•   N.D.B. Habermehl en J.W. s'Jacob (red.); tekst N.D.B. Habermehl, Gouda monumentaal (Gouda, Stichting Open 
Monumentendag Gouda, 1987) (24 p; ill., krt.; 30 cm) T.g.v. Open Monumentendag 12-9-1987; lit.opg. --- € 3,95 
•   N.D.B. Habermehl, Gouda restaureert (Gouda, Stichting Open Monumentendag, 1989) (24 p.; ill.; 30 cm) lit.opg. --- € 
2,95 
•   N.D.B. Habermehl; J.W. s'Jacob (red.), Gouda, het Tolhuis en zijn omgeving (Gouda, Stichting Open Monumentendag 
Gouda, 1990) (24 p.; ill.; krtn.; 30 cm) --- € 3,95 
•  Inventaris van de cartons van de gebrandschilderde glazen in de grote of St.-Janskerk te Gouda, bekend als de Goudse 
glazen / W. Veerman, N. Metselaar, H. van Reenen en E. Teeuwen ... (onder leiding van A.A.J. Rijksen geordend, 
geborgen en beschreven) (Gouda, eigen uitg., 1967) (59 p.; ill.; 30 cm) --- € 3,95 
•  Het kunstcentrum / Kees Vossestein (red.); bijdr. Henc van Maarseveen; Frank Mineur; Piet van Mook (Alphen a/d Rijn 
: Samsom / H.D. Tjeenk Willink, 1990) (72 p.; ill.; 25 cm) Uitg. t.g.v. 35-jarig bestaan kunstcentrum Burgvliet --- € 0,50 
•   G.J.J. Pot, De bouwrekening van het Goudse stadhuis van 1450 (9 p.) Bevat ook de transcriptie van de rekening (OA 
Gouda); noten; overdruk --- € 0,50 
•   A.A.J. Rijksen, Een "Hebreeuwsch" opschrift in de Goudse glazen (55-60 ; ill.) --- € 0,50 
•   A.A.J. Rijksen, Gespiegeld in kerkeglas : Hollands leed en vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda 
(Lochem : De Tijdstroom, 1947) (XVI, 337 p.; ill.; 27 cm) Noten; lit.opg. --- € 7,95 
•   Jan Schouten; met verklarende tekst van Theo de Jong, Ook dit is Gouda : twaalf tekeningen (Gouda, ..., (ca. 1980)) 
(ill.) De verklarende tekst ontbreekt; vnl. tekeningen van beelden en gevelstenen --- € 2,95 
•   J. Schouten, Zo zagen zij Gouda (Alphen aan den Rijn, Repro-Holland, 1971) (55 platen ; 24 cm) [geb. met stofomslag] 
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--- € 5,95 
•  De Sint-Janskerk in Gouda en haar glazen / Stichting Fonds Goudse Glazen (Gouda, eigen uitg., 1986) (32 p.; ill., krt.; 
23 cm) Omslagtitel: De Goudse Glazen --- € 1,95 
•   T. Sterenborg (samenst.) m.m.v. M. Blom; H. van Dolder-de Wit; J.H. van Ham; C.J. Matthijs; W. Veerman; M.A. 
Vente, De restauratie van de Sint Janskerk te Gouda 1964-1980 (Gouda : Stichting Fonds Goudse Glazen, 1980) (160 p.; 
ill.; 23 cm) Bibliogr. --- € 5,95 
•   Hist. Ver. ... Vigilate Deo Confidentes, Zuid-Hollandse Studiën : deel 1 (Voorburg : Die Haghe, 1950) (96 p.) Bevat: 
J.W. Berkelbach van der Sprenkel, Joris van Egmond, Cornelis van Mierop en Robert van Bergen als schenkers der glazen 
15, 16 en 14 der Goudse St. Janskerk (pp. 25-39) --- € 1,95 

2.11. Gouda e.o.: Ruimtelijke ordening; demografie, kartografie 

•   Karin Evers, Zuid-Holland in kaart ('s-Gravenhage : provincie Zuid-Holland, 1998) (36 p. ; ill. ; 25 cm) --- € 0,50 
•  Nota inzake het rapport (Gouda 2000) : een studie over de ontwikkelingsmogelijkheden der gemeente Gouda / gemeente 
Gouda (Gouda, eigen uitg., 1970) (9 p.; 30 cm) --- € 1,50 

2.14. Gouda e.o.: Sport 

•  Vijfenzeventig jaar G.S.V. 1913 - 1988 / ('s-Gravenhage, Lakerveld, 1988) (96 p.; ill.; 30 cm) voetbalclub GSV --- € 
0,50 

2.15. Gouda e.o.: Taal, letterkunde   > > > korting 20% bij aankoop van de gehele rubriek 

•   Pim Hofdorp, Gegooi in de glazen : Goudse politieroman (Den Haag : W. van Hoeve, 1971) (155 p.; 20 cm) --- 
Kramers pocket 66 --- € 1,00 
•  Hotel Neuf : geschiedenis van een onderneming / (Gouda, Van Norden, 1987) (72 p.; 16 cm) --- € 0,50 
•   Henk Kooijman, Dorpsleven (Rotterdam : eigen uitg., 1989) (55 p.; 18 cm) --- € 1,00 
•   Merho, Kiekeboe : de zes sterren (Antwerpen : Standaard, 1994) (46 p. ; ill.) stripverhaal, speelt in Gouda --- € 2,00 
•   J. Smit, Het Goudsche taalmuseum (Gouda, Oudheidkundige Kring "Die Goude", z.j.) (29 p.; 30 cm) --- € 0,50 

2.16. Gouda e.o.: Cultuurgeschiedenis 

•   Jan van Loo, Prachtbijbel blijkt prachthandel (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1995) betreft de Van Goor 
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uitgave uit 1852 --- € 0,25 

2.18. Gouda e.o.: Archieven, bibliotheken, musea 

•   Dalmatius van Heel, Handschriften berustende in de Goudse Librye (Gouda : Goudse Librye, 1949) (47 p.) [ingenaaid; 
omslag ged. verkleurd] Librije --- € 1,95 
•   Dalmatius van Heel, Erasmiana in de Goudse Librije (Gouda : Goudse Librye, 1949) (31 p.) [ingenaaid; omslag ged. 
verkleurd] --- € 1,95 
•   L.A. Kesper, Inventaris der oude rechterlijke archieven van Gouda (Gouda : Gem. archiefdienst, z.j.) (45 p.; 22 cm) --- 
€ 1,95 
•   W.A. Zuijderhoudt-Hulst, Geschiedenis van de Goudse Librije (Gouda : Oudheidkundige Kring Die Goude, 1972) 
Overdruk uit: Gouda zeven eeuwen stad (Gouda 1972) 347-364; ill.; bibliogr. --- € 1,95 

2.19. Gouda e.o.: Personen, families (biografieën, genealogie)   > > > korting 20% bij aankoop van de gehele rubriek 

•   G.M. van van Aalst, Het archief van de N.V. Maatschappij van Nassau La Lecq (1274) 1888-1947 ('s-Gravenhage, 
Rijksarchief in Zuid-Holland, 1985) (XXXIX, 367 p.; ill., tab.; 30 cm) index --- Inventarisreeks Rijksarchieven in Holland 
42 --- € 1,00 
•   H. Bonger, Coornhert en Gouda (Gouda, Coornhertstichting, z.j. (ca. 1983)) (32 p.; 21 cm) --- € 0,50 
•   Jan Brugman; Manuel Stoffers, Coornhert (Utrecht, Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in 
Nederland; Nationnal Comité Coornhertherdenking, 1990) (47 p.; ill.; 30 cm) --- Kleio-Didactica 17 --- € 1,00 
•  Gheraert Leeu : meesterprenter ter Goude 1477 - 1484 / K. Goudriaan; G.A.M. Willems (red.) (Gouda : Stedelijk 
museum het Catharina Gasthuis, z.j. (ca. 1992)) (64 p.; ill.; 22 cm) Bibliogr.; tentoonstellingscatalogus 19 dec. 1992 - 21 
febr. 1993; biografie van Leeu; errata --- € 1,95 
•   Jan Schouten, Wie waren zij? : een reeks van Goudse mannen en vrouwen die men niet mag vergeten (Alphen a/d Rijn : 
Repro Holland, 1980) (228 p.; ill.; 24 cm) --- € 5,95 
•   J. Taal, met een inl. woord van W.J.M. van Eysinga, Hugo de Groot en Gouda (Gouda, Gouden Garven, 1946) (63 p.; 
ill.; 25 cm) register --- € 2,95 

2.20. Gouda e.o.: Hulpwetenschappen (paleografie, zegelkunde, heraldiek, munten / penningen) 

•   J.E.J. Geselschap, De zegels en het wapen van Gouda (...) (105-112 ; ill.) Overdruk; noten --- € 1,00 



ARCHIEFMAN                boeken te koop                                                                                                                                  28 

 

3. Nijmegen 

3.01. Nijmegen: Algemeen 

•   M.J.M. Dongelmans, De Oranjes en het Valkhof 1786 - 1787 (Nijmegen : gemeente Nijmegen, 1980) [paperback, 
omslag licht beschadigd] noten, lit,opg., bijlagen --- Nijmeegse Studien 9 --- bieden vanaf € 1,95 
•   C. ten Hoet Jz, Het Geldersch lustoord of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken ... (Z.pl. : Vroom 
& Dreesmann, 1976) (XVI, 172 p. ; krt.) [goede staat - gebonden, eigenaarsaantekening op schutblad] (facsimile van de 
2e verb. dr.) oorspr. uitg. Gorinchem 1826 --- bieden vanaf € 3,95 
•   G. Lemmens ; met medew. van P. Sliepenbeek, M.A.F.T. van Son, H.G.M. de Heiden en T. Passon, De Vrede van 
Nijmegen (Nijmegen : Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan, 1978) (123 p. ; 31 cm ; ill.) [paperback - goede 
staat, omslagen licht beschadigd] Uitg. ter gelegenheid van de herdenkingstentoonstelling in het Nijmeegs Museum 
"Commanderie van Sint-Jan" en het Gemeentearchief in het Arsenaal; noten --- Catalogi van het kunstbezit van de 
Gemeente Nijmegen 1 --- bieden vanaf € 2,95 
•   P. Leupen en B. Thissen, Bronnenboek van Nijmegen (eerste eeuw na Chr. - 1247) (Nijmegen : gemeente Nijmegen, 
1981) (68 p. ; ill.) [paperback, omslag licht beschadigd] noten, lit,opg., bijlagen --- Nijmeegse Studien 10 --- bieden 
vanaf € 1,95 
•   A.G. Poelen, Saevis tranquillus in undis: Stil, tusschen de onstuijmige Zee baaren : Nijmegen en de patriottenbeweging 
1780-1787 (Nijmegen : gemeente Nijmegen, 1979) (63 p. ; ill.) [paperback, omslag licht beschadigd] noten, lit,opg. --- 
Nijmeegse Studien 8 --- bieden vanaf € 1,95 
•   L.J. Rogier, Nijmegens opstanding : rede ... op 17 september 1956 In: Numaga 3 (1956) p. 105-119; ill., noten --- € 
0,50 
•   H.H.J. van Schevichaven, Tweede vervolg der Kronijk van Nijmegen, tot en met den jare 1900 (Nijmegen : H. ten 
Hoet, 1901) (70 p.) fotokopie --- € 1,95 

3.02. Nijmegen e.o.: Religie 

•   H.G.M. de Heiden, O.L. Vrouw van Nijmegen (Nijmegen, 1982) (13 p. ; ill.) [gebrocheerd] bronnen- en lit.opg. --- € 
1,00 
•  De Stevenskerk : historische bijdragen bij gelegenheid van de voltooiing der restauratie Nijmegen september 1969 / 
J.G.M. Brinkhoff e.a. (ill.) Stevenskerk-nummer van Numaga XVI (1969) 191-384; lit.opg. --- bieden vanaf € 1,95 
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3.03. Nijmegen: Economische zaken 

•  Een up to date modern bedrijf achter een gevel van 100 jaar oud : Thoben Offset Nijmegen / John Thoben (Nijmegen : 
eigen uitg., z.j. [1981]) (28 p. ; ill.) [gebrocheerd] noten --- € 0,50 

3.04. Nijmegen: Recht 

•   P.P.J.L. van Peteghem, De raad van de "rijksstad" Nijmegen : een reconstructie van de laatmiddeleeuwse politieke 
structuren (Nijmegen : gemeente Nijmegen, 1985) (64 p. ; ill.) [paperback, omslag licht beschadigd] noten, lit,opg., 
bijlagen --- Nijmeegse Studien 12 --- bieden vanaf € 1,95 

3.05. Nijmegen: Openbare orde, militaire zaken 

•   H.A.W. Hoogveld, De functie der Nijmeegse burcht in het Karolingische Rijk In: Numaga 8 (1961) 136–150; fotokopie 
--- € 0,50 
•   J. Raeven, Het voormalige fort Sterreschans te Nijmegen In: Numaga 35 (1988) 42-72 --- € 0,50 

3.06. Nijmegen: Sociale zorg; gezondheidszorg 

•   J. Brinkhoff, Het testament van Stijn Buys : de jongste eeuw der Beide Weeshuizen (Nijmegen, Gebr. Janssen,1963 ) 
(168 p. ; ill. ; 24 cm) [goede staat - gebonden, stofomslag beschadigd, eigenaarsaantekening op schutblad] Registers --- 
bieden vanaf € 2,95 
•   P. Derksen, 75 jaar Woningbouwstichting "De Gemeenschap" (Nijmegen, Wbs. De Gemeenschap, 1995) (66 p. ; ill. ; 
21 cm oblong) --- bieden vanaf € 1,45 
•   B.F.J. Siebenheller, "Weldoen zij ons doel" : 1840-1940 een eeuw geschiedenis over de gezondheid en het welzijn van 
de Nijmeegse burgers en het totstandkomen van het Sint Canisius Ziekenhuis en het Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen, 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, 2007) (509 p. ; ill.) [paperback] titelpagina gesigneerd door de auteur --- bieden vanaf 
€ 6,95 
•  Vaarwel vaarwel, lief ziekenhuis : 66 jaar Canisius - (Wilhelmina) Ziekenhuis aan de Nijmeegse Sint-Annastraat / red. 
Brigitte Weusten (Nijmegen, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, 1993) (195 p. ; ill.) [paperback] --- bieden vanaf € 4,95 
•   Rob Wolf, Bewogen historie : de Sint Maartenskliniek 1936-1999 ([Nijmegen, 1999]) (205 p. ; ill.) [paperback] noten, 
lit.opg. --- € 4,95 
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3.07. Nijmegen: Onderwijs; educatie 

•   N.A. Hamers, Een katholieke lector aan de Nijmeegse Academie In: Numaga 1965 p. 37-40; fotokopie --- € 0,50 
•   B.H.D. Hermesdorf, Petrus de Greve. Naar aanleiding van het eerste lesrooster (1656) van de Kwartierlijke Universiteit 
te Nijmegen In: Numaga 1970 p. 4-8; fotokopie --- € 0,50 
•   R.E.C. van der Pluym, Nijmegen Nutsstad : een historische schets van het departement Nijmegen van de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen ... (Nijmegen, 1984) (40 p. ; ill.) [gebrocheerd] --- € 1,00 

3.08. Nijmegen: Financiën, belastingen 

•  Rekeningen der stad Nijmegen (1382-1543) / H.H.J. van Schevichaven en J.C.J. Kleijntjes (eds.) (Nijmegen 1910) ((p. 
VII - LII)) Uitsluitend de inleiding; fotokopie --- € 1,95 
•   J.A. Schimmel, Het "schuldige" Nijmegen (Nijmegen, Gemeentearchief Nijmegen, 1973) (30 cm ; 34 p.) [paperback, 
omslag licht beschadigd] Noten --- Nijmeegse Studien 3 --- € 1,50 

3.10. Nijmegen: Monumenten, archeologie; kunst, kunstnijverheid 

•   J.J.F.W. van Agt, De Sint-Stevenskerk van Nijmegen in de veertiende eeuw tot kruiskerk vergroot In: Numaga 18 
(1971) 215–219; fotokopie --- € 0,50 
•   J.J.F.W. van Agt, De Sint-Stevenskerk te Nijmegen In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 
6e serie VII (1954), kol. 97–132; fotokopie --- € 0,50 
•   Georgette M.E.C. van Boekel, Romeinse terracotta's (Nijmegen, Ver. van Vrienden Museum Kam, 1996) (24 cm; 31 p. 
; ill.) [gebrocheerd] --- Museumstukken 6 --- € 1,25 
•   J.E. Bogaers, J.K. Haalebos e.a., Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege, 1987 In: Numaga 35 
(1988) 25-41 --- € 0,50 
•   J.E. Bogaers, J.K. Haalebos e.a., Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege, 1988 In: Numaga 36 
(1989) 49-60 --- € 0,50 
•   M.J.M. Dongelmans, De Oranjes en het Valkhof 1786 - 1787 (Nijmegen : gemeente Nijmegen, 1980) [paperback, 
omslag licht beschadigd] noten, lit,opg., bijlagen --- Nijmeegse Studien 9 --- bieden vanaf € 1,95 
•  De Gebroeders Van Limburg : Nijmeegse meesters aan het Franse hof (1400-1416) / tekst: Rob Dückers, Liesbeth 
Kamerbeek, Pieter Roelofs ; red. Karin van Lieverloo (Nijmegen, Museum Het Va;lkhof, 2005) (ca. 114 p. ; ill.) [pocket] 
tentoonstellingscatalogus --- € 1,00 
•   Antoinette M. Gerhartl-Witteveen m.m.v. Jo Kempkens, Ton Lupak, Ronny Meijers en Louis Swinkels, De kantharos 
van Stevensweert : een zilveren Romeinse beker (Nijmegen, Ver. van Vrienden Museum Het Valkhof, 2006) (24 cm ; 63 
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p. ; ill.) [gebrocheerd] noten --- Museumstukken 10 --- € 1,95 
•  De Grote of St.Stevenskerk / Bureau Voorlichting gemeente Nijmegen (Nijmegen : eigen uitg., 1980) (8 p. ; ill.) 
[gebrocheerd] --- Informatieblad nr. 8 --- € 0,50 
•   C. Isings en S.M.E. van Lith, Romeins glas (Nijmegen, Ver. van Vrienden Museum Kam, 1992) (24 cm ; 24 p. ; ill.) 
[gebrocheerd] --- Museumstukken 3 --- € 1,25 
•  De Stevenstoren : lotgevallen van toren en beiaard / André Lehr (Nijmegen : Gemeente Nijmegen, 1980) (16 p. ; ill.) 
[gebrocheerd] --- € 0,50 
•   G. Lemmens, Het stadhuis van Nijmegen (Nijmegen : Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan, 1982) (200 p. ; 
31 cm ; ill.) [paperback - goede staat, omslagen licht beschadigd] Uitg. ter gelegenheid van de tentoonstelling in het 
Nijmeegs Museum "Commanderie van Sint-Jan"; lijsten van stedelijke functionarissen; noten, bibliografie --- Catalogi van 
het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen 4 --- bieden vanaf € 2,95 
•   Gerard Lemmens, Nijmegen in 1669 : vogelvluchtgezicht van Hendrik Feltman (Nijmegen, Ver. van Vrienden Museum 
Het Valkhof, 2003) (51 p. + losse krt. ; ill. ; 24 cm) [gebrocheerd] --- Museumstukken 9 --- € 1,50 
•  Noviomagus : op het spoor der Romeinen in Nijmegen / J.E. Bogaers, J.H.F. Bloemers, J.K. Haalebos, S.L. Wynia 
(Nijmegen, Museum Kam, 1979) (71 p. ; ill.) tentoonstellingscatalogus; lit.opg. --- € 2,95 
•  Provinciaal Museum G.M. Kam Nijmegen verslag over de periode juli 1987 - juli 1994 / Provincie Gelderland 
(Nijmegen, eigen uitg., 1994) (94 p. ; ill.) bijlagen --- € 1,00 
•  Romeinen in het rivierengebied / A.M. Gerhartl, A. Koster, L.J.F. Swinkels (Nijmegen, Museum Kam, 1994) (26 cm ; 
26 p. ; ill.) --- € 2,50 
•   G. Lemmens (inl.), Rudolphus Lauwerier 1797-1883 tekenaar van oud-Nijmegen (Nijmegen : gemeentemuseum, 1972) 
(40 p. ; ill.) --- bieden vanaf € 1,45 
•   J.A. Schimmel, Nijmegen in prenten (Delft : Elmar, (1971)) (9 p. tekst + 46 afb.) --- bieden vanaf € 5,95 
•   D.C. Steures, Geletterde Nijmegenaren (Nijmegen, Ver. van Vrienden Museum Kam, 1995) (24 cm; 31 p. ; ill.) 
[gebrocheerd] Betreft Romeinse inscripties --- Museumstukken 5 --- € 1,25 
•  De Stevenskerk : historische bijdragen bij gelegenheid van de voltooiing der restauratie Nijmegen september 1969 / 
J.G.M. Brinkhoff e.a. (ill.) Stevenskerk-nummer van Numaga XVI (1969) 191-384; lit.opg. --- bieden vanaf € 1,95 
•   A.N. Zadoks-Josephus Jitta e.a., The figural bronzes (Nijmegen, Rijksmuseum G.M. Kam, 1973) (117 p. ; ill., krt.) 
bibliogr. --- Description of the Collections in the Rijksmuseum G.M. Kam at Nijmegen, VII --- bieden vanaf € 3,95 

3.11. Nijmegen: Ruimtelijke ordening; demografie, kartografie 

•   E.C.M. Cremers, Het Stadspark De Goffert In: Numaga 36 (1989) 61-68 --- € 0,50 
•   B. Fokkinga, Herbouw van Nijmegen In: Numaga 3 (1956) p. 95-101; ill. --- € 0,50 
•  Dossier Zeigelhof / Rob Hoogveld (samenst.) (Nijmegen : De Gelderlander, 1981) (96 p. ; ill. ; 29 cm) --- bieden vanaf 



ARCHIEFMAN                boeken te koop                                                                                                                                  32 

€ 1,00 
•   L.J. Rogier, Nijmegens opstanding : rede ... op 17 september 1956 In: Numaga 3 (1956) p. 105-119; ill., noten --- € 
0,50 

3.13. Nijmegen: Verkeer en vervoer 

•  Nijmeegsche Tramweg-Maatschappij : verslag over het elfde boekjaar, 1899 / ([Nijmegen, 1900]) (13 p.) [gebrocheerd] 
zeer zeldzaam! --- bieden vanaf € 3,95 

3.18. Nijmegen: Archieven, bibliotheken, musea 

•  Provinciaal Museum G.M. Kam Nijmegen verslag over de periode juli 1987 - juli 1994 / Provincie Gelderland 
(Nijmegen, eigen uitg., 1994) (94 p. ; ill.) bijlagen --- € 1,00 
•  Romeinen in het rivierengebied / A.M. Gerhartl, A. Koster, L.J.F. Swinkels (Nijmegen, Museum Kam, 1994) (26 cm ; 
26 p. ; ill.) --- € 2,50 
•  Nijmegen -- M.A.F.T. van Son, J.J.A. Buylincx en A.G. Poelen, Van Blok vol rechten tot Arsenaal vol 
wetenswaardigheden (Nijmegen : Gemeentearchief, 1979) (128 p. ; ill. ; 25 cm) Expositie archiefzorg in Nijmegen door de 
eeuwen heen --- bieden vanaf € 1,50 

3.19. Nijmegen: Personen, families (biografieën, genealogie) 

•   J.M.G.M. Brinkhoff, Het album amicorum van Joh. Smetius Jr. In: Numaga 2 (1955) 68–82; fotokopie --- € 0,50 
•   H. Brunsting, Johannes Smetius als Romeins-provinciaal archaeoloog (Nijmegen, Ver. van Vrienden Museum Kam, 
1989) (24 cm ; 16 p. ; ill.) [gebrocheerd] (herdruk) Afscheidsrede VU Amsterdam 1971 --- Museumstukken 1 --- € 1,50 
•   Mathé Daniels, Daniels : archivaris, archeoloog, Nijmegenaar (Nijmegen : gemeente Nijmegen, 2000) (247 p. ; ill. ; 25 
cm) [paperback, omslag licht beschadigd] Noten, register --- Nijmeegse Studiën 19 --- bieden vanaf € 3,95 
•   G. Lemmens (inl.), Rudolphus Lauwerier 1797-1883 tekenaar van oud-Nijmegen (Nijmegen : gemeentemuseum, 1972) 
(40 p. ; ill.) --- bieden vanaf € 1,45 

 

4. Hulpwetenschappen (paleografie, genealogie, chronologie, enz.); archieven, bibliotheken, musea, 
boekwetenschap 



ARCHIEFMAN                boeken te koop                                                                                                                                  33 

4.01. Paleografie, codicologie, oorkondenleer 

•   E.W. Baule, Scribtol : eine Anleitung zur Kunstschrift (Hannover / Wien : Verlag Günther Wagner, ca. 1955)(2. 
verbesserte Auflage) --- € 1,95 
•   Jan Boer, Penneconste : schrijfcursus voor de kweekschool, cahier I en cahier III 
 (Groningen enz. : J.B. Wolters, 1951 resp. 1948) --- € 1,95 (GERESERVEERD) 
•   A. de Boüard, Manuel de diplomatique française et pontificale : tome II L'acte privé (Paris, Auguste Picard, 1948 - 
1952) (317 + 42 p. + 2 sets "planches") met los katern: Transcription et explication des planches de l'album (Bouard) --- € 
12,95 
•  Calligraphy / (Pittsfield : Sheaffer Eaton, z.j.) (18 p. ; ill.) [gebrocheerd] --- € 0,50 
•  Cursus schoonschrijven jaren M.O.  
 
 / (Leidsche Onderwijsinstellingen, ca. 1955) (40 katernen, compleet) --- € 4,95 
•  Oud schrift in Nederland : een leerboek voor de student / J.L. van der Gouw (Alphen a/d Rijn : Canaletto, 1980) (114 + 
143 + 112 p.; ill.; 34 cm) [geb.; enkele potloodaantekeningen in transcripties, randen van de platten beschadigd, maar 
verder een keurig ex.] (2e herz.dr.) bibliogr. --- € 39,50 
•   E. Habel unter Mitwirkung von F. Gröbel, Mittellateinisches Glossar (Paderborn : Ferdinand Schöningh Verlag, o.J. 
(1959)) (VIII, 431 p.)(2. Aufl.) geb., stofomslag beschadigd --- € 9,95 
•   W. Hardenberg, Illustratief teekenen op het zwarte bord : handboekje ten dienste van het onderwijs op de lagere scholen 
en bewaarscholen (1914)(4e vermeerderde druk) --- € 1,95 
•  Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501 / verz. door Jan Frederik Niermeyer 
(Groningen : Wolters-Noordhoff, 1970) (129 p.)(2e dr.) noten; zeer veel potloodaantekeningen --- € 2,95 
•   W. Hoogenboom en A.S. Moerman, Praktisch rondschrift voor school, kantoor en huis, no.1 
 
 (Rotterdam : W.L. & J. Brusse N.V., ca. 1955) --- € 1,95 
•   W. Hoogenboom en A.S. Moerman, Het technisch schrijven no. 3 
 
 (Rotterdam : W.L. & J. Brusse N.V., ca. 1955)(7e dr.) --- € 1,95 
•   W. Hoogenboom en A.S. Moerman, Koordschrift 
 
 (Rotterdam : W.L. & J. Brusse N.V., ca. 1955)(17e dr.) --- € 1,95 
•  Kalligrafie (Leidse Onderwijs Instellingen) / (Leiden, LOI, z.j. (ca. 1980 ?)) (30 cm ; ill.) Ringband met 24 lessen van 12 
bladzijden over calligrafie --- € 3,95 
•   Arthur Newhall, Kalligraferen (Kerkdriel : Librero, 2005) (32 p. ; ill.) [gebrocheerd] --- € 1,00 
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•  De paleograaf : maandblad, aan de beoefening van het lezen van oud-schrift gewijd / J.C. Beth (red.) [beschadigd] 
Jaargang 1 (1901/1902); zeldzaam! --- € 9,95 (GERESERVEERD) 
•   Timon Stevens, Kalligrafie van A tot Z : een leidraad voor het schrijven en tekenen van teksten (De Bilt : Cantecleer, 
1982) (160 p. ; ill.) [paperback] --- € 3,95 
•   Georges Tessier, La diplomatique (Paris, PUF, 1966) (128 p.)(3me éd. revue) bibliogr. --- Que sais-je? 536 --- € 1,95 
•  Utrecht -- F. Ketner, Stichtse studiën (Utrecht : Rijksarchief, 1974) (118 p. ; ill. ; 30 cm) [gelumbackt, enkele blz. los] 
noten, index --- € 4,95 

4.03. Heraldiek; munt- en penningkunde 

•   J.A. de Boo, Heraldiek (Bussum : Fibula-van Dishoeck, 1967) (119 p. ; ill.) --- Fibulareeks 26 --- € 1,50 
•   A. ten Bruggencate, Heraldische gids van de Goudse Glazen (Gouda : Fonds Goudse Glazen, 1949) (43 p.; ill. + lijst 
van geslachten, steden en gewesten) [ingen.] exlibris van dr. E. Grendel --- € 5,95 
•   J.W. Frederiks, Penningen (Amsterdam : Allert de Lange, 1947) (143, (70) p.; ill.; 18 cm) Register --- € 1,00 
•   H.Enno van Gelder, De Nederlandse munten (Utrecht : Aula, 1970) (272 p. ; ill.)(4e bijgew.dr.) register --- Aula 213 --- 
€ 1,95 
•   H.Enno van Gelder en Joh.S. Boersma, Munten in muntvondsten (Bussum : Fibula-van Dishoeck, 1967) (124 p. ; ill.) 
register --- Fibulareeks 35 --- € 1,50 
•   Willy Hilverda, Wapenfeiten : verhalen van wapens van steden (Leiden : Erfgoedhuis Zuid-Holland, 2004) (80 p.; ill., 
15 cm) Lit.opg.; lijst van archieven; betreft ook Gouda --- € 1,00 
•   H. 't Jong, Inleiding tot de heraldiek (Dordrecht : Gemeentelijke Archiefdienst, 1981) (70 p. ; ill. ; 30 cm) --- € 1,95 
•   C. Pama, Ons familiewapen (Naarden : A. Rutgers, 1943) (58 p.; ill. ; 19 cm)(3e dr.) Noten; bibliogr. --- Bibliotheek 
voor Geslacht- en Wapenkunde 15 --- € 1,00 

4.04. Archivistiek; broncommentaren 

•  100 jaar Rijksarchiefgebouw Assen 1901-2001 / (Assen : Drents Archief, 2001) (20 p. ; ill.) --- € 0,50 
•   G.M. van van Aalst, Het archief van de N.V. Maatschappij van Nassau La Lecq (1274) 1888-1947 ('s-Gravenhage, 
Rijksarchief in Zuid-Holland, 1985) (XXXIX, 367 p.; ill., tab.; 30 cm) index --- Inventarisreeks Rijksarchieven in Holland 
42 --- € 1,00 
•   G.M. van Aalst, Archief van de familie Van Assendelft de Coningh 1645-1959 ('s-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-
Holland, 1975) (52 p.; ill.; 30 cm) index --- Inventarisreeks Rijksarchieven in Holland 4 --- € 1,50 
•  Nederland in stukken : beeldkroniek van Nederlandse archieven / F. van Anrooy e.a. (Haarlem : Fibula van Dishoeck, 
1979) (195 p. ; ill. ; 30 cm) --- € 3,95 
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•  De archieven in Gelderland / L.M.Th.L. Hustinx e.a. (red.) (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1979) (XLII, 283 p. ; 22 cm) 
Registers --- Overzichten van de archieven en verzamelingen ... in Nederland 2 --- € 2,95 
•   A. von Brandt, Werkzeug des Historikers : eine Einführung in die historische Hilfswissenschaften (Stuttgart : W. 
Kohlhammer Verlag, 1959) (203 p. ; ill.) [beetje zwart op de snede, verder net ex.] (5. Aufl.) register, bibliogr. --- € 1,95 
•   Mathé Daniels, Daniels : archivaris, archeoloog, Nijmegenaar (Nijmegen : gemeente Nijmegen, 2000) (247 p. ; ill. ; 25 
cm) [paperback, omslag licht beschadigd] Noten, register --- Nijmeegse Studiën 19 --- bieden vanaf € 3,95 
•   W.J. Formsma, Gids voor de Nederlandse archieven (Bussum : Fibula van Dishoeck, 1967) (110 p. ; ill.) --- Fibulareeks 
21 --- € 1,50 
•   Alfred Gerstenkorn und Maria Theresia Rolland, Vorstudie zu einem Thesaurusführer (Frankfurt a/Main : Gesellschaft 
für Information und Dokumentation, 1981) (177 p.) --- Aktuelle Beiträge und Berichte 7 --- € 2,95 
•   P.S.A. Groot, Documentaire dienstverlening (Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum, 1981) (186 p. ; graf., schema's) 
[pocket] lit.opg., glossarium, register --- Aula 688 --- € 1,95 
•  Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven / ontw. in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in 
Nederland door S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az. (Groningen : Erven B. van der Kamp, 1920) (IV, 163 
p.)(fotomech. herdruk van de 2e dr.) index --- € 4,95 
•   Vilan van de Loo, 'Moet terug, Privaat eigendom' : de roof, het zoekraken en de uiteindelijke terugkeer van de IAV-
archieven (Amsterdam : Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, 2003) (42 p. ; ill.) --- € 1,95 
•  Manuel d'archivistique : théorie et pratique des archives publiques en France / élaborée par l'Association des Archivistes 
Français (Paris : SEVPEN, 1970) (805 p.) [rug verschoten] --- € 5,95 
•   P. Noordenbos, Overheidsdocumentatie (Alphen a/d Rijn : Samsom, 1977) (255 p.)(11e dr.) --- € 3,95 
•  De ontsluiting van de notariële archieven 1842-1895 / verslag van commissie IV van de Archiefraad (Rijswijk : 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1973) (58 p.) [geniet, voorplat los, achterplat slordig] --- € 
2,95 
•  Rijks Archiefschool : verslag en bijdragen 1970-1971 / (Utrecht : 1972) [gebrocheerd] bevat o.a. H.J. van Meerendonk 
en A.E.M. Ribberink, De oorsprong van de openbaarheid (p. 35-44) --- € 1,50 
•   Mieke Schaap, Inventaris van de archieven van de BB-kring Zuid-Holland IV (later: Zuid-Holland d) - 
centrumgemeente Gouda 1949 - 1986 (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1991) (86 p. ; ill. ; 30 cm) [plastic 
ringband] lijst van kaarten en plattegronden --- Midden-Hollandse toegangen 4 --- € 1,95 
•   T.R. Schellenberg, The management of archives 
 (New York etc. : Columbia UP, 1966) (XXVI, 383 p.)(2nd pr.) index, noten --- € 5,95 
•   A.P. van Schilfgaarde, Het archief der heeren en graven van Culemborg : eerste stuk = inleiding, inventaris ('s-
Gravenhage : Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1949) (XXXVII, 475 p.) --- € 2,95 
•  Spiegel van behoudenis : restauratie van archivalia : catalogus 7 juni - 25 juli 1973 / H. Leeuwenberg e.a. (red.) (Utrecht 
: Rijksarchief, 1973) (75 p.; 30 cm) [gelumbackt] --- € 1,00 
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•  Thesaurus / red. P.A.M. van Goch ('s-Gravenhage : Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1991) (XIX, 243 p.) 
[paperback] (2e geh.gewijz. dr.) --- € 2,95 
•  Gouda -- J.E.J. Geselschap, Onderwijsarchieven te Gouda (Gouda : Gem. archief, 1960) (13 p.) [geniet] inventarissen 
van de archieven van het gymnasium, het schoolmeestersgilde, commissies van toezicht LO, MO en muziekschool --- € 
0,50 
•  Gouda -- J.E.J. Geselschap, Inventarissen van de archieven van de ambachtsgilden, van de plaatselijke commissie van 
geneeskundig toeverzicht en van de pijpnering te Gouda (Gouda : Gem. archief, 1961) (24 p.) [geniet; los in band] --- € 
1,95 
•  Gouda -- C.H.J. Helders, Inventaris van het archief van de Bank van Lening te Gouda (Gouda : Gem. archief, 1967) (17 
p.) [geniet] --- € 1,95 
•  Gouda -- A.P. Hoekstra, Inventaris van de archieven van de N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda - Apollo 
(1853) 1858 - 1960 (1969) (Gouda : Gem. archiefdienst, 1987) (195 p. ; ill.) [gelumbackt] index --- Goudse toegangen 1 --
- € 4,95 
•  Gouda -- S.R. Straub, Inventaris van de archieven van het openbaar slachthuis en de vleeskeuringsdienst te Gouda, 1928 
- 1984 (Gouda : Streekarchiefdienst Hollands Midden, 1993) (39 p. ; ill.) [gebrocheerd] Lijsten van bestuurders en 
functionarissen --- Midden-Hollandse toegangen 6 --- € 2,50 
•  Moergestel -- Mathilde Bruning, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Moergestel 1455-1811 ('s-
Hertogenbosch, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1974) (XXXII, 78 p.; krt.; 30 cm) --- Inventarisreeks Rijksarchief Noord-
Brabant 12 --- € 1,50 
•  Nijmegen -- M.A.F.T. van Son, J.J.A. Buylincx en A.G. Poelen, Van Blok vol rechten tot Arsenaal vol 
wetenswaardigheden (Nijmegen : Gemeentearchief, 1979) (128 p. ; ill. ; 25 cm) Expositie archiefzorg in Nijmegen door de 
eeuwen heen --- bieden vanaf € 1,50 
•  Oud en Nieuw Gastel -- Albert Delahaye, De archieven van Oud en Nieuw Gastel (Oud en Nieuw Gastel, 
Gemeentebestuur / Streekarchief Nassau-Brabant, 1964) (210 p.; 30 cm) Regesten; index --- € 1,50 
•  Waalwijk -- A.L. de Graaff, Inventaris van het oud-rechterlijk archief van Waalwijk 1531-1811 ('s-Hertogenbosch, 
Rijksarchief in Noord-Brabant, 1970) (111 p.; 30 cm) --- Inventarisreeks Rijksarchief Noord-Brabant 7 --- € 1,95 
•  Waddinxveen -- Archief-inventaris 1340 - 1937 / gemeente Waddinxveen (Waddinxveen : eigen uitg., (ca. 1975)) (90 
p.) [gelumbackt; voorplat beschadigd] --- € 2,95 

4.05. Boek- en bibliotheekwetenschap 

•  Bibliotheekterminologie Engels - Frans - Duits - Nederlands : ... bewerkte uitgave van het Vocabularium bibliothecarii 
(2de uuitg. 1962 van A. Thompson) / Centrale Ver. voor Openbare Bibliotheken ('s-Gravenhage : eigen uitg., 1967) (294 
p.) [geb.; band geplastificeerd] indices --- € 1,95 
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•   Alfred Gerstenkorn und Maria Theresia Rolland, Vorstudie zu einem Thesaurusführer (Frankfurt a/Main : Gesellschaft 
für Information und Dokumentation, 1981) (177 p.) --- Aktuelle Beiträge und Berichte 7 --- € 2,95 
•   H.E. Greve, Theorie van den catalogus (Groningen enz. : J.B. Wolters' Uitg.mij., 1950) (124 p. ; 21 cm) [gebonden; 
geplasticifeerd; schutbladen vlekki, enkele potloodnderstrepingen] (2e dr.) --- € 1,50 
•   H.E. Greve, Praktijk en theorie der titelbeschrijving (Groningen enz. : J.B. Wolters' Uitg.mij., 1947) (103 p. ; 21 cm) 
[gebonden; geplasticifeerd; schutbladen vlekki, enkele potloodonderstrepingen] (4e dr.) Register --- € 1,50 
•   Dalmatius van Heel, Handschriften berustende in de Goudse Librye (Gouda : Goudse Librye, 1949) (47 p.) [ingenaaid; 
omslag ged. verkleurd] Librije --- € 1,95 
•   Dalmatius van Heel, Erasmiana in de Goudse Librije (Gouda : Goudse Librye, 1949) (31 p.) [ingenaaid; omslag ged. 
verkleurd] --- € 1,95 
•  De jas van het woord : de boekband en de uitgever 1800-1950 / verz. en beschr. door F. van der Linden en A.S.A. Struik 
(Alphen a/d Rijn : Samsom, 1989) (48 p. ; ill. ; 31 cm) [softcover] register --- € 2,95 
•  Register voortgezet onderwijs : onderwerpen met SISO-kodering voor de schoolmediatheek / red. dienst 
schoolmediatheken van het NBLC ('s-Gravenhage : Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum, 1986) (164 p.) [geb. 
resp. gebrocheerd] (3e dr.) + bijgevoegd: Alles op een rijtje : de schoolmediatheek in het basisonderwijs (60 p.) (idem, 
1989) + Regels voor de titelbeschrijving 6 : sorteerregels (1981) --- € 1,95 
•  Richtlijnen voor christelijke leeszalen en bibliotheken / [geniet] overdruk uit: Antirevolutionaire Staatkunde 16 (ca. 
1940) 252-263 --- € 0,50 
•  Syllabi voor de basisopleiding speciale bibliotheken G.O.-A 1/2 - 1986/1987 / Stichting Gemeenschappelijke Opleiding 
voor Archief, documentatie en informatiebewerking ('s-Gravenhage : eigen uitg., 1986) [ordner met losbladige teksten 
resp. gelumbackt] GO-A bibliotheekopleiding + bijgevoegd: Beschrijven van bibliotheekstukken : "titelbeschrijven" (53 
p.) + modellenboek (70 p.) (idem, 1987) --- € 4,95 
•  Titelbeschrijven voor kartografische documenten : verslag zomercursus NVK 1982 / samenst. en red. J. Smits en G. 
Staal (Doorn : Ned. Ver. voor Kartografie, 1983) (XV, 146 p. ; 30 cm) [gelumbackt] --- € 3,95 
•  Scriptorium : book production in the Middle Ages / Vera Trost ; transl. Christopher Reinisch and Theodore Kwasman 
(Heidelberg : Universität, 1986) (48 p. ; ill.) [paperback] tentoonstellingscatalogus van het "scriptorium"-gedeelte van de 
Bibliotheca Palatina --- Heidelberger Bibliotheksschriften 25 --- € 3,95 
•  Universele Decimale Classificatie : tabellen / ('s-Gravenhage / Purmerend : Muusses, 1985) [losbladig in vierringsband] 
(14e dr.) UDC --- € 2,95 

4.06. Genealogie 

•   C.W. Delforterie, Overzicht van de verzamelingen berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het 
Iconografisch Bureau (Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 1977) (25 cm ; 32 p. ; ill.)(4e dr.) --- CB-reeks 1 --- € 
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1,25 
•   J.A.D. Eyck, Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg (Maastricht, 1975) (48 p. ; 30 cm) --- € 1,95 
•   H.L. Kruimel ; opnieuw bew. door W. Wijnaendts van Resandt, Op zoek naar onze voorouders : handleiding voor 
stamboomonderzoek (Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 1974) (47 p.) [gebrocheerd] (3e dr.) indices --- € 1,00 

4.07. Atlassen 

•  Geïllustreerde atlas van Europa / (Z.pl. : Planta, 1954) (102 p. ; ill., krt.) met plakplaatsjes bij de (later beruchte) Planta 
margarine --- € 3,95 
•  La grande encyclopédie des pays : tome 1 Europe du Sud / Ambros Brucker e.a. (Gütersloh / München : Wissen Media 
Verlag / Le Figaro Collections, 2005) (112 p. ; krt., ill.) --- € 1,00 
•  DTV-Atlas zur Weltgeschichte : Karten und chronologischer Abriss : Band 1 : von den Anfängen bis zur Französischen 
Revolution / Hermann Kinder, Werner Hilgemann ; graph. Gestaltung der Karten: Harald und Ruth Bukor (München : 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1978) (295 p. ; krt.) [pocket - goede staat, rug licht beschadigd] register --- € 1,00 

 

5. Geschiedenis algemeen / diversen 

5.01.1. Meerdere perioden omvattend 

•   W. den Boer, Tussen kade en schip : twaalf studiën over geschiedenis en wereldbeschouwing ('s-Gravenhage : Bert 
Bakker / Daamen, 1957) (306 p.; 21 cm) [geb.; bibl.etiket + -stempel; stofomslag beschadigd] Noten --- € 1,95 
•   A. von Brandt, Werkzeug des Historikers : eine Einführung in die historische Hilfswissenschaften (Stuttgart : W. 
Kohlhammer Verlag, 1959) (203 p. ; ill.) [beetje zwart op de snede, verder net ex.] (5. Aufl.) register, bibliogr. --- € 1,95 
•  Britain and the Netherlands : papers delivered to the ..th Anglo-Dutch Historical Conference : volume II / ed. by J.S. 
Bromley and E.H. Kossmann (Groningen : Wolters, 1964) (229 p.) Noten, index --- € 3,95 
•   Hermann von der Dunk, Kleio heeft duizend ogen : over historie en historici (Assen, Van Gorcum, 1974) (137 p.) --- € 
2,95 
•  Faire de l'histoire / sous la direction de Jacques Le Goff et Pierre Nora ((Parijs) : Gallimard, 1979-1981) (3 dln.; 23 cm) 
Noten; bibliografie; bibl.stempels + -etiketten --- Bibliothèque des histoires --- € 6,95 
•   Roderick Floud, An Introduction to Quantitative Methods for Historians (London : Methuen, 1974) (220 p. ; tab., graf.) 
[bibl.etiket + -stempel; paperb.] oorspr.uitg. 1973; index, bibliogr --- € 3,95 
•  L'histoire et ses méthodes / ed. Charles Samaran (Paris : Gallimard, 1967) (1771 p. ; ill., tab.) [geb. (kunstleren band met 
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goudstempeling op de rug; dundruk) ] (herdr.) oorspr.uitg. 1961; bibliogr. --- Encyclopédie de la Pléiade 11 --- € 19,95 
•   Charles Howard McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern (Ithaca NY : Cornell UP, 1961) (180 p.)(revised 
ed.) oorspr. uitg. 1940 --- € 2,95 
•   R.R. Palmer and Joel Colton, A history of the modern world (New York : Knopf, 1963) (XVI + 945 + XXVI p. ; krt., 
ill.) [geb., omslag geplastificeerd] (2nd ed.) oorspr. uitg. 1956 --- € 10,95 
•   Jan Romein, In de hof der historie : kleine encyclopedie der theoretische geschiedenis (Amsterdam : Querido, 1963) 
(159 p.)(2e dr.) Lit.opg. --- Reuzensalamander 21 --- € 3,95 
•   Jan Romein, Tussen vrees en vrijheid : vijftien historische verhandelingen (Amsterdam : Querido, 1950) (398 p.) [geb.] 
--- € 4,95 
•   Jan Romein, In opdracht van de tijd : tien voordrachten over historische thema's (Amsterdam : Querido, 1946) (322 p.) 
[geb.] --- € 4,95 
•   Bernard Slicher van Bath, Geschiedenis: theorie en praktijk (Utrecht, Het Spectrum, 1978) (374 p.) noten --- Aula 625 -
-- € 2,95 
•   E.E.G. Vermeulen , Historisch? : Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis (Amsterdam : Wetenschappelijke 
Uitgeverij, 1972) (189 p.) [paperback] --- € 4,95 
•   E.E.G. Vermeulen, Waarden en geschiedwetenschap : een vergelijking van de standpunten ingenomen door H.W. von 
der Dunk; A.G. Weiler; M.C. Brands; met notities over die van J.M. Romein; G. Harmsen; J.H.J. van der Pot (Assen : van 
Gorcum, 1978) (134 p.; 21 cm) [bibl.etiket + -stempel] Noten; bibliogr.; begrippenlijst --- € 1,95 

5.01.2. Oudheid en middeleeuwen 

•  Album aangeboden aan offert à Charles Verlinden ter gelegenheid van zijn dertig jaar professoraat / (Gent, 1975) (X, 
478 p. ; ilkl., tab., graf.) [ing.; bibl.etiket + stempel] --- € 3,95 
•   Walter B. Emery, Het oudste Egypte (Utrecht : Aula, 1963) (221 p. ; ill.) bibliogr.; oorspr. titel: Archaic Egypt --- Aula 
137 --- € 1,95 
•   Siegfried Lauffer, De klassieke geschiedenis in jaartallen (Utrecht, Het Spectrum, 1969) (276 p. ; krt., tab.) [pocket 
(voorplat beschadigd)] bibliogr., register --- Aula 406 --- € 1,75 
•   S. Mazzarino, Het einde van de antieke wereld (Utrecht : Aula, 1963) (192 p.) bibliogr. --- Aula 115 --- € 1,95 
•   Sidney Painter, A History of the Middle Ages, 284-1500 (London : Macmillan, 1964) (497, XX p.) Index --- € 1,95 
•   C.W. Previté-Orton, The shorter Cambridge medieval history (Cambridge, CUP, 1971) (2 vols. (XXI + XVII, 1202 p.) ; 
ill., krt.) index --- € 11,95 
•   Chester G. Starr, A history of the ancient world (New York, Oxford UP, 1974) (742 p. ; ill., krt.) [geb., band 
geplastificeerd] (2nd ed.) oorspr. uitg. 1965; bibliogr. index --- € 6,95 
•   Dorothy Whitelock, The beginnings of English society (Harmondsworth, Penguin Books, 1965) (256 p.)(repr.) oorspr. 



ARCHIEFMAN                boeken te koop                                                                                                                                  40 

uitg. 1952; register, bibliogr. --- € 2,95 

5.01.3. Nieuwe tijd (ca. 1500 - 1800) 

•   C.R. Boxer, The Dutch Seaborne Empire 1600-1800 (Harmondsworth, Penguin Books, 1973) (363 p. ; ill.) [pocket] 
(repr.) oorspr. uitg. 1965; bibliogr., register --- Pelican --- € 2,95 
•   J.H. Elliott, Imperial Spain 1469 - 1716 (Harmondsworth, Penguin Books, 1972) (423 p.) [bibl.etiket en -stempel] 
oorspr.uitg. 1963; register, noten, bibliogr. --- Pelican --- € 1,95 
•   Pierre Goubert, L'ancien régime (Paris : Armand Colin, 1969-1973) (2 vols.; 23 cm) [bibl.etiket + -stempel] Noten, 
bibliogr., index --- € 5,95 
•   J.R. Hale, Machiavelli and Renaissance Italy (Harmondsworth, Penguin Books, 1972) (190 p.) oorspr.uitg. 1961; 
register --- Pelican --- € 1,95 
•   J.R. Hale, Renaissance Europe 1480-1520 (Fontana, 1972) (350 p.) [pocket] (2nd impr.) bibliogr., index --- Fontana 
History of Europe --- € 1,50 
•   Ragnhild Hatton, Europe in the age of Louis XIV (London : Thames and Hudson, 1969) (263 p.; ill., krt.; 21 p.) 
[bibl.etiket + -stempel] Noten, bibliogr., index, bijln. --- € 2,95 
•   Paul Hazard, La crise de la conscience européenne (Gallimard, 1961) (2 dln.) [pockets] noten --- € 2,95 
•   A. Kalshoven, De diplomatieke verhouding tusschen Engeland en de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1747 - 
1756 ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1915) (X, 268 p.; 25 cm) [omslag slordig, bibl.etiket + -stempel] proefschrift; 
noten; bibliogr. --- € 3,95 
•   Geoffrey Parker, Europe in Crisis 1598-1648 (Fontana, 1981) (384 p.) [pocket] (2nd impr. with revis.) noten, bibliogr., 
index --- Fontana History of Europe --- € 1,50 
•   A.L. Rowse, The Elizabethan Renaissance : the life of the society (London etc. : Sphere Books, 1974) (335 p. ; ill.) 
[paperback] noten, index --- Cardinal ---  
•   George Rudé, Revolutionary Europe 1783-1815 (London etc. : Collins / Fontana Books, 1980) (350 p. ; krt. ; 18 cm) 
Oorspr. uitg. 1964; lit.opg., index --- Fontana History of Europe --- € 2,95 
•   George Rudé, Europe in the eighteenth century : aristocracy and the bourgeois challenge (London etc. : Sphere Books, 
1974) (349 p. ; ill. ) Oorspr. uitg. 1972; lit.opg., index; pocket --- Cardinal --- € 2,95 

5.01.4. Moderne tijd (ca. 1800 - 2000) 

•   Erich Angermann, Die Vereinigten Staaten von Amerika (München, 1969) (295 p.) [pocket; eigendomsstempel; 
bibl.etiket op rug] --- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 7 --- € 1,00 
•   Jean Blondel, Voters, parties and leaders (London, 1963) (272 p.) index --- Pelican A638 --- € 1,50 
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•   T.B. Bottomore ; vert. P.A. de Ruiter, De elite in de maatschappij (Rotterdam : Universitaire Pers, 1965) (137 p.) 
[paperback; bibl.stempel en -etiket] oorspr. titel: Elites and society; noten, register --- € 1,00 
•   P.J. Bouman, Een handvol mensen uit de tijd der beide oorlogen (Assen : Van Gorcum, 1970) (445 p.; 21 cm) 
[bibl.etiket + -stempel; geb.] Oorspr. uitg. 1969; noten; register --- € 2,95 
•   Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historiques (Paris, Seuil, 1983) (341 p.) bibliogr., register --- Points H67 --- € 
1,95 
•   C.D.J. Brandt, De pelgrimstocht der mensheid : de moderne tijd (Antwerpen, 1960) (280 p. ; ill.) [pocket] (5e herz.dr.) 
register --- Pelgrimstocht der mensheid 5 --- € 1,50 
•   Anton Constandse, Het weerbarstige woord : essays (Amsterdam : Meulenhoff, 1981) (203 p.; 20 cm) [bibl.stempel + -
etiket] --- € 1,95 
•  The coronation of their majesties king George VI & queen Elizabeth May 12th 1937 / King George's Jubilee Trust 
(London : Ohams Press, 1937) (32 p. ; ill.) "official souvenir programme" volgens het voorplat; achterfplat wat smoezelig, 
lichte gebruikssporen; zeldzaam! --- € 8,95 
•   F.W. Deakin, The brutal friendship : Mussolini, Hitler and the fall of Italian fascism (Harmondsworth : Penguin Books, 
1966) (575 p.; 19 cm) [bibl.etiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1962; bibliogr., noten, index --- Pelican A 817 --- € 1,95 
•   F.W. Deakin, The last days of Mussolini (Harmondsworth : Penguin Books, 1966) (575 p.; 19 cm) [bibl.etiket + -
stempel] Oorspr. uitg. 1962 o.d.t. The brutal friendship (part 2 - 3); noten, index --- Pelican A 818 --- € 1,95 
•  De wereld na 1945 / Z.R. Dittrich en H. van Werveke (red.) (Bussum : De Haan, 1973) (240 p. ; ill.) --- € 1,95 
•   Jacques Droz, Europe between revolutions 1815-1848 (London etc. : Collins / Fontana Books, 1973) (286 p. ; krt. ; 18 
cm) Oorspr. uitg. 1967; lit.opg., index --- Fontana History of Europe --- € 2,95 
•   P.F.M. Fontaine, De onbekende Hitler (Baarn, Ambo, 1992) (333 p., afbn.) --- € 4,95 
•   P. Geyl, Napoleon voor en tegen (Haarlem : Fibula van Dishoeck, 1979) (XVIII, 534 p.; 21 cm) Jaartallenlijst; noten, 
indices; oorspr. uiitg. 1946 --- € 3,95 
•   G.P. Gooch, History and historians in the nineteenth century (Boston : Beacon Press, 1968) (XLI, 547 p.; 21 cm) 
[bibl.etiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1913; noten, index --- € 3,95 
•   Lothar Gruchmann, Der Zweite Weltkrieg (München, 1967) (526 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibl.etiket op rug] --- 
dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 10 --- € 1,00 
•   Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler (München : Kindler, 1978) (204 p.)(13. Aufl. ) matig ex. --- € 2,95 
•   Helmut Heiber, Die Republik von Weimar (München, 1968) (283 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibl.etiket op rug] --- 
dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 3 --- € 1,00 
•   David Horowitz, From Yalta to Vietnam : American foreign policy in the Cold War (Harmondsworth : Penguin Books, 
1967) (465 p. ; krt.) [pocket, slordig ex. met aantek.] (revised ed.) noten, index --- € 0,50 
•  The Illustrated London News record of the coronation ... of king Edward VII and queen Alexandra (June 26, 1902) / 
(London : eigen uitg., 1902) (XII p. advertenties + 52 p. (tekst) + ill. (o.a. 25 kleurplaten) ; 41 cm) buitengewoon fraai 
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gedenkboek in groot formaat; band vertoont gebruikssporen; zeldzaam! --- € 19,95 
•   Martin Broszat, Der Staat Hitlers (München, 1969) (473 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibl.etiket op rug] --- dtv-
Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 9 --- € 1,00 
•  Na Hitler en Hirosjima : kernproblemen van de hedendaagse geschiedenis / Z.R. Dittrich en H. van Werveke (red.) ; 
bijdragen van H. Baudet ; Z.R. Dittrich ; H.W. von der Dunk ; U.J. de Jong ; A.F. Manning ; J.W. Schulte Nordholt ; A. 
Stam ; A.P. van Goudoever (Bussum / Antwerpen : De Haan / Standaard, 1969) (208 p.; 21 cm) Chronol. tabel, register --
- Palladium 34 --- € 1,95 
•   Ernst Nolte, Die faschistischen Bewegungen (München, 1969) (334 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibl.etiket op rug] -
-- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 4 --- € 1,00 
•  Onze jaren : de wereld na 1945 geschiedenis van de eigen tijd / onder red. van A.F. Manning, P.W. Klein, P.R.A. van 
Iddekinge, A.H. Paape, R.L. Schuursma (Amsterdam : Amsterdam Boek, (1977 ?)) (7 dln. (3853 p.); ill., krt., tab., graf.; 
29 cm) [geb. in kunstled. banden; ged. met stofomslagen; bibl.stempel + -etiket] (2e dr. bijgew. tot 1976) Oorspr. uitg. 
1972-1975; chronologie en register in deel 7 --- € 20,00 
•  Over veiligheid en vrede / B.J. van Eenennaam en J.Th. Hoekema (75 p. ; ill., graf., krt.) matig ex. --- € 0,50 
•   A.W. Palmer, A dictionary of modern history 1789-1945 (Harmondsworth : Penguin Books, 1975) (363 p.; 19 cm) 
[bibl.etiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1962 --- Penguin Reference R 26 --- € 1,95 
•  Nazi hel / bijeengebr. en van bijschriften voorz. door Willem van de Poll (Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 
[1945]) ([32] p, 19x25 cm; orig. kantonnen band met metalen ringband) schokkende foto's van Duitse concentratiekampen 
aan het einde van de tweede wereldoorlog; tekst en foto's gebruind (zoals gebruikelijk), maar verder een redelijk ex. --- € 
34,95 
•   Jean-Pierre Rioux, La révolution industrielle 1780-1880 (Paris, Seuil, 1971) (251 p. ; graf., tab.) bibliogr., noten --- 
Points H6 --- € 1,95 
•   Jan Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen : de westerse wereld rond 1900 (Amsterdam : Querido, 1976) (960 p. ; 
ill.) [geb.] noten, lit.opg., register --- € 7,95 
•   George Rudé, Revolutionary Europe 1783-1815 (London etc. : Collins / Fontana Books, 1980) (350 p. ; krt. ; 18 cm) 
Oorspr. uitg. 1964; lit.opg., index --- Fontana History of Europe --- € 2,95 
•   B.W. Schaper, Het trauma van München (Amsterdam : Elsevier, 1976) (284 p.; ill.; 20 cm) Noten; bibliogr. --- € 1,95 
•   Gerhard Schulz , Revolutionen und Friedensschlüsse (München, 1967) (301 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibl.etiket 
op rug] --- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 2 --- € 1,00 
•   William L. Shirer, The rise and fall of the Third Reich : a history of Nazi Germany (Greenwich (Conn.) : Fawcett, 
1962) (1599 p. ; 18 cm) [bibl.etiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1960; noten, bronnen- en lit.opg., index --- € 2,95 
•   C.A. Tamse, Nederland en België in Europa (1859 - 1871) : de zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten ('s-
Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1973) (371 p.; 25 cm) [paperback; eigendomsstempel en bibl.etiket] Noten; bibliogr. --- € 
3,95 
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•   David Thomson, Europe since Napoleon (Harmondsworth : Penguin Books, 1966) (1004 p.; krt.; 20 cm) [bibl.etiket + -
stempel] Oorspr. uitg. 1957; bibliogr., index --- Pelican A 724 --- € 1,95 
•   Trevelyan, G.M., Garibaldi and the thousand : May, 1860 (London etc., Thomas Nelson, 1921) (316 p., 3 krt.) --- € 2,95 
•   Barbara Tuchman, The guns of August (New York : Dell Publ. Co., 1963) (575 p. ; krt. ; 18 cm) [bibl.etiket + -stempel] 
Noten, bronnen- en lit.opg., index --- € 1,95 
•   Wolfgang Wagner, Europa zwischen Aufbruch und Restauration (München, 1968) (343 p.) [pocket; eigendomsstempel; 
bibl.etiket op rug] --- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 14 --- € 1,00 
•   George Woodcock, Anarchism : a history of libertarian ideas and movements (Harmondsworth : Penguin Books, 1963) 
(480 p.; 19 cm) Oorspr. uitg. 1962; bibliogr., index --- Pelican A 622 --- € 1,00 
•  Der 2. Weltkrieg : Bilder - Daten - Dokumente / Herbert Michaelis u.a. (Stuttgart / Gütersloh : Europäischer Buch- und 
Phonoklub / Bertelsmann Lexikon Verlag Reinhard Mohn, 1968) (687 p. ; ill., krt.) [gebonden, stofomslag enigszins 
beschadigd] tweede wereldoorlog: vooral militaire geschiedenis vanuit Duits standpunt; register --- € 14,95 

5.02. Geschiedenis: Religie 

•   Martin Buber, Die chassidischen Bücher (Berlin : Schocken, z.d. [1931]) (XXXI, 717 p. (geb.)) [snede en beginpagina's 
wat watervlekkig, rug verschoten (Schnitt und vereinzelt etwas stockig; Rücken ...)] --- € 6,95 
•  Bucer en de kerk / onder red. van F. van der Pol; bijdragen van W. van 't Spijker, H.J. Selderhuis, W.H. Neuser, B.J. 
Spruyt (Kampen : De Groot Goudriaan / Stichting ter bevordering van de kennis van de Reformatie, 1991) (180 p.; ill.; 24 
cm) Congresbundel 1991; register van persoonsnamen, noten --- Reformatie-studies --- € 1,95 
•   D. Burger, Galileo Galilei : zijn leven en werken, zijn strijd met de kerk (Zeist : W. de Haan, 1964) (182 p.; ill.; 19 cm) 
[bibl.etiket + -stempel] Bibliogr. --- Phoenix pockets 106 --- € 1,00 
•   J.-B. Estrade, Les apparitions de Lourdes : souvenirs intimes d'un témoin (Tours : Alfred Mame et Fils, 1899) (XI, 324 
p.) [bibliotheekband; slordig ex., rug beschadigd, enkele bladzijden los] --- € 1,00 
•   Saul Friedländer; vert. Jean A. Schalekamp, Pius XII en het Derde Rijk : documenten (Amsterdam : Contact, 1965) 
(212 p.; ill.; 20 cm) [bibl.etiket + -stempel] Noten; oorspr. titel: Pie XII et le IIIe Reich (Editions du Seuil, 1964) --- € 1,95 
•   Auke Jelsma, Tussen heilige en helleveeg : de vrouw in de geschiedenis van het christendom ('s-Gravenhage : 
Boekencentrum, 1975) (142 p.) [pocket; etiket op rug, bibl.stempel] lit.opg. --- € 1,95 
•   Stephen Neill, Het Anglicanisme (Utrecht : Aula, 1970) (479 p. ) noten, register --- Aula 442 --- € 1,95 
•   Uta Ranke-Heinemann ; transl. Peter Heinegg, Eunuchs for the kingdom of heaven : women, sexuality and the Catholic 
church (New York : Doubleday, 1990) (360 p.) index, bibliogr. --- € 3,95 
•   R.H. Tawney, Religion and the rise of capitalism (Harmondsworth, Penguin Books, 1977) (334 p.) [pocket] (repr.) 
oorspr. uitg. 1922; register --- Pelican --- € 2,95 
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5.03. Geschiedenis: Economische zaken 

•   F. Braudel, Capitalism and material life, 1400–1800 (Fontana / Collins, 1977) (XV, 462 p.)(2nd impr.) --- Fontana 
History --- € 2,95 
•   Pierre Deyon, Le Mercantilisme (Paris: Flammarion, 1969) (126 p.) --- € 1,95 
•   Jean-Pierre Rioux, La révolution industrielle 1780-1880 (Paris, Seuil, 1971) (251 p. ; graf., tab.) bibliogr., noten --- 
Points H6 --- € 1,95 
•   R.H. Tawney, Religion and the rise of capitalism (Harmondsworth, Penguin Books, 1977) (334 p.) [pocket] (repr.) 
oorspr. uitg. 1922; register --- Pelican --- € 2,95 

5.04. Geschiedenis: Recht 

•   Marc Bloch ; transl. by L.A. Manyon, Feudal Society, Volume 1: The Growth of Ties of Dependence (Chicago : Univ. 
of Chicago Press, 1976) (279 p.) [bibl.etiket + stempel, klein ged. vochtschade zonder tekstverlies] (8t`h impr.) --- € 1,95 
•   Karl Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte (Reinbek : Rowohlt, 1973) (2 dln) --- RoRoRo Studium 8-9 --- € 2,95 
•   P.L. Nève, Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden : competentie - territoir - archieven (Assen : Van Gorcum & 
Comp., 1972) (594 p.) [bibl.etiket + stempel] proefschr. --- Maaslandse monografieën ; 14 --- € 5,95 
•   Friedrich Wilhelm Oediger (hrsg.), Der Liber quondam notarii (Wilhelmi Ysbrandi de Clivis) (1362)-1446 (Köln : 
Rheinland-Verlag [etc.], 1978) (157 p. ; ill. 24 cm) Registers; betreft het land van Kleef --- € 3,95 
•   H.H. Zwager, De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa : een historische studie (Utrecht : HES, 1981) (219 
p.; 23 cm) Noten; bibliogr. --- € 2,95 

5.05. Geschiedenis: Openbare orde, militaire zaken 

•   C.R. Boxer, The Dutch Seaborne Empire 1600-1800 (Harmondsworth, Penguin Books, 1973) (363 p. ; ill.) [pocket] 
(repr.) oorspr. uitg. 1965; bibliogr., register --- Pelican --- € 2,95 
•   E.J. Hobsbawm, Bandits (London : Penguin Books Ltd, 1972) (155 p. ; ill.) --- Pelican --- € 1,95 

5.06. Geschiedenis: Sociale zorg; gezondheidszorg 

•   Julia Csergo, Liberté, égalité, propreté : la morale de l'hygiène au XIXe siècle (Paris : Albin Michel, 1988) (362 p.; ill.; 
21 cm) --- L'aventure humaine --- € 3,95 
•   Karl Marx ; popul. bew. van Julian Borchardt ; vert. A.S. de Levita ; inl. S. de Wolff, Het kapitaal (Amsterdam : 
Arbeiderspers, 1934) (429 p. ; ill.) [geb. linnen; bibl.stempel; eigenaarsaanduiding weggescheurd uit titelblad, maar 
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verder redelijk net ex.] persoonsnamenregister --- € 2,95 
•   William H. McNeill, Plagues and Peoples (London : Penguin Books Ltd, 1979) (330 p.) index --- Peregrine --- € 2,95 
•   Jean-Pierre Rioux, La révolution industrielle 1780-1880 (Paris, Seuil, 1971) (251 p. ; graf., tab.) bibliogr., noten --- 
Points H6 --- € 1,95 
•   Royle, Edward, Modern Britain : a social history 1750 - 1985 (London, Edw. Arnold, 1987) (XIV, 434 p.; ill.; 24 cm) --
- € 3,95 

5.11. Geschiedenis: Ruimtelijke ordening; demografie, kartografie 

•   Jacques Dupâquier, Introduction à la démographie historique (Paris, Gamma, 1974) (126 p. ; ill.) [bibl.etiket + -
stempel] index, bibliogr. --- Bibliothèque d'humanités contemporaines ; 3 --- € 5,95 
•   C.T. Smith, An historical geography of Western Europe before 1800 (Harlow : Longman, 1969) (xviii + 604 p. ; ill., 
krt., tab.) [geb.] (repr.) oorspr. uitg. 1967; noten, index --- bieden vanaf € 4,00 

5.12. Geschiedenis: Natuur, milieu; natuurwetenschappen 

•   J.D. Bernal, Science in history (Harmondsworth : Penguin Books, 1969) (2 dln.; ill.; 20 cm) 1e dr.: 1954; noten; 
bibliogr. --- € 1,95 
•   D. Burger, Galileo Galilei : zijn leven en werken, zijn strijd met de kerk (Zeist : W. de Haan, 1964) (182 p.; ill.; 19 cm) 
[bibl.etiket + -stempel] Bibliogr. --- Phoenix pockets 106 --- € 1,00 
•   George Clark, The seventeenth century (Oxford, Clarendon Press, 1963) (XX, 378 p,; krt.) [paperb., boekblok deels los 
in band] (2nd ed.) noten, register; oorspr. uitg. 1929 --- € 1,00 
•   Georges Gusdorf, La révolution Galiléenne (Paris : Payot, 1969) (2 tomes (404, 485 p.); 23 cm) [bibl.etiket + -stempel] 
Noten --- € 8,95 
•   J.H. van den Hoeven, Planimetrie (Utrecht, Het Spectrum, 1964) (336 p. ; fig.) register --- Prisma-compendia 10 --- € 
0,50 
•  Die kanadischen Rockies / Text Jean Chiaramonte Martin ; Gestaltung Mike Rose (North Vancouver : Whitecap / 
Weisdorf, 1989) (128 p.) fotoboek Rocky Mountains (Canada) --- € 1,95 
•   Antoni van Leeuwenhoek ; foreword by A. J. Kluyver, The Discovery of Unicellular Life : excerpts of communications 
by Antoni van Leeuwenhoek to the Royal Society of London (1954) (15 p.) --- € 0,50 
•   Alan G.R. Smith, Science and Society in the sixteenth and seventeenth centuries (London : Thames & Hudson, 1972) 
(216 p,; ill.; 21 cm) Lit.opg.; lijst van ill.; register --- € 3,95 
•   A. Vloemans, Leibniz (Den Haag : Kruseman, 1964) (160 p.; 18 cm) [bibl.etiket + -stempel] Bronnen- en lit.opg. --- 
Helden van de geest 33 --- € 1,00 
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•   Basil Willey, The seventeenth-century background : studies in the thought of the age in relation to poetry and religion 
(Harmondsworth, Penguin Books, 1972) (284 p.) [pocket] (reissued) noten, index; oorspr. uitg. 1934 --- Pelican --- € 1,00 
•   Basil Willey, The eighteenth-century background : studies on the idea of nature in the thought of the period 
(Harmondsworth, Penguin Books, 1972) (284 p.) [pocket] (reissued) noten, index; oorspr. uitg. 1940 --- Pelican --- € 1,00 

5.15. Geschiedenis: Cultuurgeschiedenis (incl. wetenschap algemeen) 

5.15.1. Cultuurgeschiedenis (incl. wetenschap algemeen): klassieke oudheid 

•   G.J.D. Aalders, De Romeinse staat en het christendom (Kampen : J.H. Kok, z.j.) (VI, 24 p. ; ill.) [gebrocheerd] lit.opg. 
--- Dichterbij --- € 1,00 
•   M. Cary en T.J. Haarhoff, Leven en denken in de klassieke wereld (Utrecht : Aula, 1964) (413 p.) [pochte (voorplat 
beschadigd)] register --- Aula 168 --- € 1,95 
•  Griekse mythologie en Europese cultuur / J. De Bie (samenst.) (Antwerpen, Nederlands Klassiek Verbond, 1978) (VI, 
236 p. ; ill.) noten, registers --- € 5,95 
•   Walter B. Emery, Het oudste Egypte (Utrecht : Aula, 1963) (221 p. ; ill.) bibliogr.; oorspr. titel: Archaic Egypt --- Aula 
137 --- € 1,95 
•  Griekse, Etruskische en Romeinse kunst : Allard Pierson museum Amsterdam / H.A.G. Brijder e.a. (Culemborg : Tjeenk 
Willink / Noorduijn, 1976) (192 p. ; ill.) register --- € 2,95 
•   Pierre Grimal, Het klassieke Italië : een archeologische speurtocht (Utrecht : Aula, 1964) (336 p.) noten, register --- 
Aula 152 --- € 1,95 
•   Siegfried Lauffer, De klassieke geschiedenis in jaartallen (Utrecht, Het Spectrum, 1969) (276 p. ; krt., tab.) [pocket 
(voorplat beschadigd)] bibliogr., register --- Aula 406 --- € 1,75 
•   S. Mazzarino, Het einde van de antieke wereld (Utrecht : Aula, 1963) (192 p.) bibliogr. --- Aula 115 --- € 1,95 
•  Plastik der Etrusker / Aufn. von Walter Dräyer, Nachw. von Armin Kesser (München : Piper, 1960) (58 p., ill.) 
[gebonden, eigenaarsaant.] --- € 1,00 
•   Maarten J. Raven, Mummies onder het mes (Amsterdam : Bataafsche Leeuw, 1993) (120 p. ; ill.) index, lit.opg. --- € 
2,95 
•   Hans D. Schneider, Taffeh : rond de wederopbouw van een Nubische tempel ('s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1979) 
(131 p. ; ill.) --- € 2,95 
•   Aubrey de Sélincourt, De wereld van Herodotus (Utrecht : Aula, 1966) (400 p.) register --- Aula 239 --- € 1,95 
•  Sesam kunstgeschiedenis : deel 1 tm 14, 17 en 18 / red. E.Th. Rimli e.a. (Baarn : Bosch & Keuning, 1962 - 1964) (ill.) 
pockets; vert. van Illustrierte Weltkunstgeschichte (uitg. Zürich 1959); de delen 17 en 18 vormen het alfabetische lexicon -
-- € 8,95 
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•   A. Vloemans, De Voorsokratici (Den Haag : Kruseman, 1961) (160 p. ; ill.) --- Helden van de geest 16 --- € 1,00 
•   F.J. de Waele, Veertig eeuwen antieke kunst (Antwerpen : Standaard, 1954) (98 p. ; ill.) [ingen.; slordig ex., pen- en 
potloodaantek., rug kapot] (3e uitg.) --- € 0,50 
•   A.N. Zadoks-Josephus Jitta e.a., The figural bronzes (Nijmegen, Rijksmuseum G.M. Kam, 1973) (117 p. ; ill., krt.) 
bibliogr. --- Description of the Collections in the Rijksmuseum G.M. Kam at Nijmegen, VII --- bieden vanaf € 3,95 

5.15.2. Cultuurgeschiedenis (incl. wetenschap algemeen): overig (zie ook 5.12) 

•   Philippe Ariès, L' homme devant la mort (Paris, Seuil, 1985) (2 dln.;19 cm) Noten, register; oorspr. uitg. 1977 --- € 
1,95 
•   Louis-Paul Betz, Pierre Bayle und die "Nouvelles de la République des lettres" (Erste populärwissenschaftliche 
Zeitschrift) (1684-1687) (Genève : Slatkine Reprints, 1970) (XVI + 132 p.) [bibl.stempel] oorspr. uitg. Zürich 1896 --- € 
9,95 
•   P.J. Bouman, Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw in Westeuropees perspectief (Amsterdam / Brussel : Elsevier, 
1977) (226 p. ; ill.) noten, register --- Elseviers Historische Biblbiotheek --- € 2,95 
•   Peter Bromhead, Life in modern Britain (Harlow : Longman, 1982) (227 p. ; ill.) [paperback] (3rd impression) index; 
potloodonderstrepingen en -aantekeningen --- € 1,00 
•   M.C. Couperus, Un périodique Français en Hollande : Le Glaneur historique 1731 - 1733 ('s-Gravenhage / Parijs : 
Mouton, 1971) (337 p.; 25 cm) [paperback; eigendomsstempel en bibl.etiket] Noten; bibliogr.; indices; proefschrift 
Utrecht --- Publications de l'institut d'études Françaises et occitanes de l'université d'Utrecht 6 --- bieden vanaf € 2,95 
•   Jean-Louis Flandrin, Le sexe et l'Occident : évolution des attitudes et des comportements (Paris, Seuil, 1986) (380 p. 
;19 cm; krt., graf., tab.) Noten; oorspr. uitg. 1981 --- Points H91 --- € 1,95 
•   E.H. Gombrich, Eeuwige schoonheid (Houten : De Haan / Unieboek, 1992) (546 p. ; ill.)(14e geh.herz. en uitgebr. dr.) 
register --- € 4,95 
•   Georges Gusdorf, La parole (Paris, PUF, 1963) (124 p.) bibliogr.; potloodaantek. --- Initiation philosophique --- € 0,50 
•   Paul Hazard, La crise de la conscience européenne (Gallimard, 1961) (2 dln.) [pockets] noten --- € 2,95 
•   Chris van der Heijden (tekst), Schittering van Spanje 1598-1648 : Van Cervantes tot Velázquez (Zwolle : Waanders, 
1998) (24 p. ; ill.) beknopte tentoonstelklingscatalogus --- € 1,00 
•   M.B. van der Hoeven, Europa geest en gestalte : ontwikkeling van de Westeuropese cultuur (Amersfoort : Roelofs van 
Goor, z.d. [ca, 1960]) (231 p. ; ill., krt.) register --- € 2,95 
•   Hugh Kearney, Scholars and gentlemen : universities and society in pre-industrial Britain 1500-1700 (London : Faber 
and Faber, 1970) (587 p.; 24 cm) Noten, bibliogr., index --- € 3,95 
•   R.C. Kwant, De fenomenologie van Merleau-Ponty (Utrecht, Het Spectrum, 1962) (284 p.) noten --- Aula 95 --- € 1,95 
•   Claude Levi-Strauss ; translated from the French by John Russell, A world on the wane (London : Hutchinson, 1961) 
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(404 p. [48] p. of plates : ill. ; 24 cm) --- € 1,95 
•   Hélène Nolthenius, Duecento : zwerftocht door Italië's late middeleeuwen (Utrecht, Het Spectrum, z.j.) (273 p. ; ill.)(3e 
dr.) voorplat ged. los --- Prisma --- € 1,00 
•  Pierre Bayle le philosophe de Rotterdam : études et documents / publ. sous la direction de Paul Dibon, avec la 
colloboration de R.H. Popkin, H.C. Hazewinkel, A. Robinet, L. Kolakowsky, P.J.S. Whitmore, E.R. Labrousse, R. 
Shackleton, C.L. Thijssen-Schoute et E. Haase (Amsterdam etc. / Paris : Elsevier / Vrin, 1959) (XIX, 255 p.; ill.; 23 cm) 
[bibl.etiket + -stempel] Noten, index op persoonsnamen --- € 3,95 
•   Uta Ranke-Heinemann ; transl. Peter Heinegg, Eunuchs for the kingdom of heaven : women, sexuality and the Catholic 
church (New York : Doubleday, 1990) (360 p.) index, bibliogr. --- € 3,95 
•  The Renaissance : six essays / Robert S. Lopez e.a. (New York etc., Harper & Row, 1962) (184 p.) oorspr. uitg. 1953; 
register --- Harper Torchbooks 1084 --- € 1,95 
•   Pierre Riché, Éducation et culture dans l'occident barbare : VIe - VIIIe siècles (Paris : Du Seuil, 1962) (577 p.; krt.; 21 
cm) [bibl.etiket + -stempel] Noten; bibliogr.; indices --- € 3,95 
•   H. Robbers, Existentialisme ('s-Hertogenbosch : Geert Groote Genootschap, [1954]) (67 p.) voorplat deels los van rug -
-- € 0,50 
•   A.L. Rowse, The Elizabethan Renaissance : the life of the society (London etc. : Sphere Books, 1974) (335 p. ; ill.) 
[paperback] noten, index --- Cardinal ---  
•   Anne Sauvy, Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701 : D'après une étude préliminaire de Motoko Ninomiya (La Haye, 
Martinus Nijhoff, 1972) (430 p.) [bibl.etiket + stempel] index --- € 6,95 
•  Sesam kunstgeschiedenis : deel 1 tm 14, 17 en 18 / red. E.Th. Rimli e.a. (Baarn : Bosch & Keuning, 1962 - 1964) (ill.) 
pockets; vert. van Illustrierte Weltkunstgeschichte (uitg. Zürich 1959); de delen 17 en 18 vormen het alfabetische lexicon -
-- € 8,95 
•   Warren Sylvester Smith, The London heretics, 1870-1914 (London : Constable, 1967) (XVII, 319 p. ; ill.) --- € 2,95 
•   Hans Joachim Störig, Geschiedenis van de filosofie (Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum, 1962) (2 dln.)(3e dr.) --- 
Prisma 409-410 --- € 1,95 

5.19. Geschiedenis: Personen, families (biografieën, genealogie) 

•   D. Burger, Galileo Galilei : zijn leven en werken, zijn strijd met de kerk (Zeist : W. de Haan, 1964) (182 p.; ill.; 19 cm) 
[bibl.etiket + -stempel] Bibliogr. --- Phoenix pockets 106 --- € 1,00 
•  The coronation of their majesties king George VI & queen Elizabeth May 12th 1937 / King George's Jubilee Trust 
(London : Ohams Press, 1937) (32 p. ; ill.) "official souvenir programme" volgens het voorplat; achterfplat wat smoezelig, 
lichte gebruikssporen; zeldzaam! --- € 8,95 
•   F.W. Deakin, The brutal friendship : Mussolini, Hitler and the fall of Italian fascism (Harmondsworth : Penguin Books, 
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1966) (575 p.; 19 cm) [bibl.etiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1962; bibliogr., noten, index --- Pelican A 817 --- € 1,95 
•   F.W. Deakin, The last days of Mussolini (Harmondsworth : Penguin Books, 1966) (575 p.; 19 cm) [bibl.etiket + -
stempel] Oorspr. uitg. 1962 o.d.t. The brutal friendship (part 2 - 3); noten, index --- Pelican A 818 --- € 1,95 
•   P.F.M. Fontaine, De onbekende Hitler (Baarn, Ambo, 1992) (333 p., afbn.) --- € 4,95 
•   Saul Friedländer; vert. Jean A. Schalekamp, Pius XII en het Derde Rijk : documenten (Amsterdam : Contact, 1965) 
(212 p.; ill.; 20 cm) [bibl.etiket + -stempel] Noten; oorspr. titel: Pie XII et le IIIe Reich (Editions du Seuil, 1964) --- € 1,95 
•   P. Geyl, Napoleon voor en tegen (Haarlem : Fibula van Dishoeck, 1979) (XVIII, 534 p.; 21 cm) Jaartallenlijst; noten, 
indices; oorspr. uiitg. 1946 --- € 3,95 
•   Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler (München : Kindler, 1978) (204 p.)(13. Aufl. ) matig ex. --- € 2,95 
•  The Illustrated London News record of the coronation ... of king Edward VII and queen Alexandra (June 26, 1902) / 
(London : eigen uitg., 1902) (XII p. advertenties + 52 p. (tekst) + ill. (o.a. 25 kleurplaten) ; 41 cm) buitengewoon fraai 
gedenkboek in groot formaat; band vertoont gebruikssporen; zeldzaam! --- € 19,95 
•   Karl Jaspers, Platoon (Z.pl. : Desclee De Brouwer, 1958) (141 p.) schutblad verstevigd met plakband --- € 1,00 
•   Micheline Sauvage ; vert. P. Brommer, Sokrates (Utrecht, Het Spectrum, 1959) (190 p., ill.) lit.opg. --- Pictura 7 --- € 
1,95 
•   A. Vloemans, Leibniz (Den Haag : Kruseman, 1964) (160 p.; 18 cm) [bibl.etiket + -stempel] Bronnen- en lit.opg. --- 
Helden van de geest 33 --- € 1,00 

 

6. Literatuur, literatuurgeschiedenis, taalkunde 

6.01. Nederland 

6.01.1. Nederland: literatuur, literatuurgeschiedenis 

•   Ton Anbeek, Over de romanschrijver Emants (Amsterdam : Arbeiderspers, 1981) (82 p.) noten --- € 1,95 
•   Godfried Bomans, Wandelingen door Rome (Amsterdam : Elsevier, 1972) (208 p.) [paperback (rug besch.)] --- € 2,95 
•   Godfried Bomans, Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas (Utrecht, Het Spectrum, z.j.) (229 p. ; ill.) 
[pocket (binnenkant voorplat en Franse titel vlekken)] (10e dr.) --- Prisma 39 --- € 1,95 
•   R.B.F.M. Chamuleau en J.A. Dautzenberg, Nederlandse letterkunde 2 : 19e en 20e eeuw (Utrecht, Het Spectrum, 1991) 
(426 p.) register --- Prisma --- € 1,95 
•   Dirk Coster (inl.), Nieuwe Geluiden - een keuze uit de poezie van na den oorlog (Arnhem, Van Lochum Slaterus, 1927) 
(LVIII, 258 p.)(3e dr.) gebonden --- € 2,95 
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•  Domweg gelukkig, in de Dapperstraat : de bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur / samenst. C.J. Aarts en 
M.C. van Etten (Amsterdam : Prometheus, 1994) (296 p.) [pocket] (8e dr.) register --- Ooievaar --- € 2,95 
•   W.P. Gerritsen, Vier inleidende colleges over middelnederlandse literatuur (Utrecht : Inst. De Vooys, 1985) (61 p.) was 
ooit gelumbackt, ligt nu grotendeels uiteen --- € 0,50 
•   Guido Gezelle, Kleengedichtjes : 2 dln (Amsterdam : L.J. Veen, 1941 resp. 1931) (18 resp. 119 p.) [miniboekjes geb. 
(matige staat, binnenzijde voorplatten en schutbladen roestvlekkig en/of bekrast, ruggen zwak)] (8e resp. 4e dr.) --- € 6,95 
•   J. Greshoff en A.F. Mirande (samenstelling), Lyriek I - IV (Zwolle, Tjeenk Willink, z.j.) (4 dln. in 1 band) rug kapot --- 
Mozaiek B 3 - 6 --- € 1,95 
•   Havank (ps. van H.F. van der Kallen), Het spookslot aan de Loire (Utrecht : Bruna, 1971) Bijgevoegd: idem, Het 
geheim van de 7de sleutel (1963); idem, Het mysterie van St.Eustache (1967). Voorts bijgevoegd: F.R. Eckmar (ps. van 
Jan de Hartog), De maagd en de moordenaar (1962); idem, Spoken te koop (1958); idem, Drie dode dwergen (1959). Met 
de bekende omslagen van Dick Bruna. --- Zwarte Beertjes 138, 400 en 227 resp. 136. 137, 135 --- € 1,00 
•   Youp van 't Hek, En het bleef nog lang onrustig in mijn hoofd (Amsterdam : Thomas Rap, 1996) (133 p. ; ill.)(2e dr.) --
- € 1,00 
•  Leven in zinsverband : over het werk van Willem Barnard Guillaume van der Graft / red. Ad den Besten e.a. (Voorburg : 
Publivorm, 1990) (282 p. ; ill.) noten --- € 3,95 
•   Nop Maas m.m.v. F.L. Bastet e.a., De literaire wereld van Carel Vosmaer : een documentaire ('s-Gravenhage : 
Staatsuitgeverij, 1989) (IX, 150 p. ; ill.) register --- € 2,95 
•   Jacob van Maerlant ; samenst. en vert. Peter Burger, Het boek der natuur (Amsterdam : Querido, 1989) (195 p. ; ill.) 
[pocket (diverse aantek. en onderstrepingen)] register --- € 1,00 
•   J.J. Mak, De rederijkers (Amsterdam : P.N. van Kampen, 1944) (184 p.; ill.; 20 cm) slordig ex. --- Patria 34 --- € 2,00 
•   Wam de Moor, Over Willem Mertens' levensspiegel van J. van Oudshoorn (Amsterdam : Wetenschappelijke Uitgeverij, 
1979) (122 p.) --- € 1,95 
•   F.P. van Oostrom, Reinaert primair : over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van Van den vos 
Reinaerde (Utrecht, Hes, 1983) (39 p. ; ill.) --- € 1,95 
•  De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst : symposium Antwerpen ... 1988 / F.P. van Oostrom 
en Frank Willaert (red.) (Hilversum : Verloren, 1989) (269 p.) bibliogr. --- € 2,95 
•   J. Presser, De nacht der Girondijnen (Amsterdam : Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, 1957) 
(75 p.) Boekenweekgeschenk --- € 1,00 
•  Prisma uittrekselboek : handleiding met voorbeelden uit de moderne Nederlandse literatuur -- deel 1 = 1979-1983 / 
Johan van Ommen en Lizet Person (Utrecht, Het Spectrum, 1989) (281 p.)(8e dr) --- € 1,95 
•   Kees Stip, Het grote beestenfeest : de beste Trijntje Fops aller tijden (Amsterdam : Ooievaar, 1994) (257 p. ; ill.) 
[pocket] (6e dr.) --- € 1,95 
•   Marten Toonder, Geld speelt geen rol (Amsterdam : De Bezige Bij, 1971) (288 p. ; ill.) [paperback (rug besch.)] Bevat: 
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De windhandel - De sloven - De bovenbazen --- € 2,95 
•   Marten Toonder, Avonturen van Tom Poes : deel 4 (Amsterdam : De Bezige Bij, 2006) (226 p. ; ill. ; oblong) [geb. (als 
nieuw)] Bevat: De meester-schilder - De chinese waaier - De wonderdokter --- € 3,95 
•  Van den vos Reynaerde / de tekst kritisch uitg., met woordverklaring, commentaar en tekstkritische aantek. door F. 
Lulofs (Groningen : Wolters-Noordhoff, 1985) (326 p. ) [paperback (aantekeningen in de marge en onderstrepingen)] (2e 
verb.opl.) lit.opg., noten --- € 4,95 
•  Beatrijs : eerste integrale reproductie van het hs. naast de tekst in typographie / A.L. Verhofstede (inl., aant.); met 
bijdragen van J. van Mierlo, G.I. Lieftinck, R. Roemans en L. de Man (Antwerpen, 1949) ((LXII) 32 (16) pp; hlinn. )(2de 
verm. druk) rug ged. los --- € 3,95 
•   Joost van den Vondel, Tijddichten : Op gebeurtenissen in Holland en daarbuiten (Amsterdam : Van Holkema & 
Warendorf, z.j.) (117 p.) [miniboekje geb. (matig ex.)] vormgeving S.H. de Roos --- Dwergen --- € 2,95 
•  Ik zoen soms een blaadje... : van en over Leo Vroman / Vroman, Leo; bijdr. Gerrit Willems; red. Inez Meter e.a. (Gouda 
: Culturele Raad, 1990) (56 p.; ill.; 23 cm) --- € 2,95 
•   Ivo de Wijs, Vroege vogel : nieuwe en oude verzen uit het VARA-programma Vroege vogels 
 (Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2001) (235 p.) [paperback] (2e dr.) register --- € 2,95 

6.01.2. Nederland: taalkunde 

•   B. van den Berg, Foniek van het Nederlands (Den Haag : Van Goor Zonen, 1960) (128 p.)(2e dr.) lit.opg. --- € 2,95 
•   Bert Paasman; W.P. Gerritsen; A.M.J. van Buuren, Vermakelijk bibliografisch ganzenbord (Groningen : Wolters-
Noordhoff, 1983) (139 p.) register --- De Nieuwe Taalgids Cahiers --- € 2,95 
•   R.C. Kwant, Fenomenologie van de taal (Utrecht : Aula, 1963) (256 p.) noten --- Aula 131 --- € 1,00 
•   A. van Loey, Middelnederlandse spraakkunst (Groningen : Wolters-Noordhoff, 1960-1962) (2 dln.) [ingen.] (3e herz. 
dr.) --- € 5,95 
•   N.E. Osselton, The dumb linguists : a study of the earliest English and Dutch dictionaries (Leiden / London : Univ. 
Press / Oxford UP, 1973) (IX, 133 p. ; ill.) noten, bibliogr., index --- € 2,95 
•   E. Vrieze, Taalboek voor de lagere school : V zevende en achtste leerjaar (Den Haag : G.B. van Goor Zonen, 1937) 
(112 p.)(3e dr. i/d nieuwe spelling) matig ex. --- € 0,50 

6.02. Engelse en Amerikaanse literatuur, literatuurgeschiedenis 

•  The Age of Shakespeare / ed. Boris Ford (Harmondsworth, Penguin Books, 1988) (603 p.) [pocket] (revised repr.) 
oorspr. uitg. 1955; bibliogr., index --- The New Pelican Guide to English Literature 2 --- € 2,95 
•   Edward Benstock, James Joyce (New York, Frederick Ungar, 1985) (202 p.) index --- Literature and life --- € 2,95 
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•   Edith Brill ; pictures by Jan Pienkowski, The golden bird (London : Dent & Sons, 1970) (151 p. ; ill.) slordig ex. 
(openb.bibl.) --- € 0,50 
•   W.J.M. Bronzwaer, Vormen van imitatie : opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur (Amsterdam : Athenaeum / 
Polak & Van Gennep, 1969) (188 p.) [paperback] bibliogr. --- € 2,95 
•   David Brown, Walter Scott and the historical imagination (London etc., Routledge & Kegan Paul, 1979) (239 p.) 
[gebonden] noten; bibliogr.; index --- € 2,95 
•   Joan N. Burstyn, Victorian education and the ideal of womanhood (New Brunswick : Rutgers Univ. Press, 1984) (185 
p.; ill.) [paperback] noyen, bibliogr. --- € 2,95 
•   Raymond Chapman, The Victorian debate : English literature and society 1832-1901 (London, Weidenfeld and 
Nicolson, 1970) (377 p.) Oorspr. uitg. 1968; bibl.; index --- Literature and society --- € 2,95 
•   Ross H. Dabney, Love and property in the novels of Dickens (Berkeley etc., Univ. of California Press, 1967) (176 p.) --
- € 2,95 
•   J.A. van Dorsten, The radical arts : first decade of an Elizabethan Renaissance (Leiden enz. : UP, 1973) (XI, 146 p. ; 
ill.) [geb.] (2nd ed.) noten, index --- € 2,95 
•   Leon Edel, The psychological novel 1900 - 1950 (New York etc., Lippincott, 1955) (221 p.) index --- € 2,95 
•  The eighteen-seventies : essays by fellows of the Royal Society of Literature / (New York, MacMillan, 1929) (290 p.) 
index --- € 2,95 
•  The eighteen-sixties : essays by fellows of the Royal Society of Literature / (Cambridge, CUP, 1932) (X, 282 p.) index --
- € 2,95 
•   Elizabeth Deeds Ermarth, Realism and consensus in the English novel (Princeton NJ, PUP, 1983) (XV, 278 p.) index; 
betr. o.a. Dickens, Jane Austen, George Eliot --- € 2,95 
•  Essays in English literature of the classical period presented to Dougald MacMillan / ed. by Daniel W. Patterson and 
Albrecht B. Strauss (Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1967) (185 p.) [ingen.] noten --- Studies in 
Philology Extra Series 1967 no. 4 --- € 1,95 
•   C.S. Ferns, Aldous Huxley : novelist (London, Athlone Press, 1980) (V, 240 p.) index --- € 2,95 
•   Leslie A. Fiedler, Waiting for the end : the American literary scene from Hemingway to Baldwin (Harmondsworth, 
Penguin Books, 1967) Oorspr. uitg. 1964 --- Pelican 867 --- € 2,95 
•   Philip Freund, The art of reading the novel (New York, Collier, 1965) Oorspr. uitg. als: How to become a literary 
critic, 1947 --- € 2,95 
•   P.N. Furbank, E.M. Forster : a life (Oxford etc., Oxford UP, 1979) (362 p.; ill.) index --- € 2,95 
•   Robin Gilmour, The novel in the Victorian age : a modern introduction (London, Edw. Arnold, 1986) (221 p.) 
[paperback] noten, bibliogr., index --- € 3,95 
•   Robert Gittings, The nature of biography (London, Heinemann, 1978) (100 p.) bibl.; index --- € 2,95 
•   Kenneth Graham, Indirections of the novel : James, Conrad and Forster (Cambridge etc., CUP, 1988) (V, 225 p.) [geb., 



ARCHIEFMAN                boeken te koop                                                                                                                                  53 

stofomsl.] noten, index --- € 2,95 
•   Martin Green, The English novel in the twentieth century : the doom of empire (London etc., Routledge & Kegan Paul, 
1984) (XIX, 236 p.) bibliogr.; index --- € 2,95 
•   E.K. Helsinger, The woman question : society and literature in Britain and America. Vol. 3. The woman question : 
literary issues, 1837-1883 (New York / London, Garland, 1983) (256 p.) --- € 2,95 
•   Sheldon J. Hershinow, Bernard Malamud (New York, Frederick Ungar, 1984) (165 p.)(.. ed.) bibl.; index --- Literature 
and life --- € 2,95 
•   Gertrude Himmelfarb, Victorian minds : (a study of intellectuals in crisis and of ideologies in transition) (New York 
etc., Harper & Row, 1970) (XIII, 397 p.) (ged.) oorspr. uitg. 1952; noten; index --- € 2,95 
•   Lee Holcombe, Wives and property : reform of the Married Women's Property Law in nineteenth century England 
(Oxford : Martin Robertson, 1983) (VIII, 311 p.) [geb.] noten, bibliogr., index --- € 2,95 
•   Winifred Holtby, Virginia Woolf : a crticial memoir (Chicago : Academy Press, 1978) (206 p.) [paperback] bibliogr. --
- € 1,95 
•  Imaginary biographies / by Arthgur Bryant, Hilaire Belloc, C.P. Snow e.a. (London : George Allen & Unwin, 1936) 
(105 p.) --- Pocket Crown 11 --- € 1,95 
•   Storm Jameson, The Georgian novel and Mr. Robinson (London, Heinemann, (1929)) (75 p.) --- € 2,95 
•   G.A.M. Janssens, The American Literary Review : a critical history 1920 - 1950 (The Hague etc., Mouton, 1968) (341 
p.) bibl.; index; noten; proefschr. Nijmegen --- € 2,95 
•   G.A.M. Janssens, De Amerikaanse roman 1950 - 1975 (Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1976) (251 p.) index --- 
Atheneum paperback --- € 2,95 
•   Peter G. Jones, War and the novelist : appraising the American war novel (Columbia etc., Univ. of Missouri Press, 
1976) (X, 260 p.; ill.) bibliogr.; index --- € 1,95 
•   Kenneth E. Kendall, Leigh Hunt's Reflector (The Hague etc., Mouton, 1971) (183 p. ; ill.) [geb. ; stofomslag en sneden 
ged. watervlekkig en verkleurd] noten, index --- € 1,95 
•   F.R. Leavis, The common pursuit (London : Hogarth Press, 1984) [paperback] (repr.) oorspr. uitg. 1952; index --- € 
1,95 
•   Robert Liddell, A treatise on the novel (London : Jonathan Cape, 1953) (168 p.)(repr.) noten, index --- € 1,95 
•  Literature of the romantic period 1750 - 1850 / R.T. Davies and B.G. Beatty (Liverpool, Liverpool UP, 1980) (XI, 212 
p.)(repr.) index; oorspr. uitg. 1976 --- € 2,95 
•   W.J. McCormack, Sheridan Le Fanu and Victorian Ireland (Oxford, Clarendon Press, 1980) (XII, 310 p.; ill.) --- € 2,95 
•   A.A. Mendilow ; introd. by J. Isaacs, Time and the novel (London : Peter Nevil, 1952) (X, 245 p.) [geb., rug iets 
verschoten] noten, index ---  
•   Jeffrey Meyers, D.H. Lawrence : a biography (New York : Knopf, 1990) (446 p. ; ill.) noten, bibliogr., index --- € 2,95 
•   Pauline Nestor, Female friendships and communities : Charlotte Brontë, George Eliot, Elizabeth Gaskell (Oxford, 
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Clarendon Press, 1985) (220 p.) [geb.] noten, bibliogr., index --- € 2,95 
•   N.E. Osselton, The dumb linguists : a study of the earliest English and Dutch dictionaries (Leiden / London : Univ. 
Press / Oxford UP, 1973) (IX, 133 p. ; ill.) noten, bibliogr., index --- € 2,95 
•   Peter Quennell, Four portraits : studies of the eighteenth century (London, Collins, 1945) (242 p.; ill.) index; betreft o.a. 
Laurence Sterne --- € 2,95 
•   Kathleen Raine, Farewell happy fields; memories of childhood (London : Hamish Hamilton, 1973) (173 p.) --- € 1,95 
•   Paul Jordan Smith, A key to the Ulysses of James Joyce 
 (Z.pl., City Lights, 1970) (89 p. ; ill.) oorspr. uitg. 1927 --- € 1,95 
•   J.A. Sutherland, Victorian Novelists and Publishers (Chicago : Univ. of Chicago Press, 1976) (251 p.) --- € 2,95 
•  Victorian literature : selected essays / ed. by Robert O. Preyer (New York etc., Harper & Row, 1967) (XIX, 243 p.) 
noten --- Harper Torchbooks 1302 --- € 2,95 
•   Basil Willey, The seventeenth-century background : studies in the thought of the age in relation to poetry and religion 
(Harmondsworth, Penguin Books, 1972) (284 p.) [pocket] (reissued) noten, index; oorspr. uitg. 1934 --- Pelican --- € 1,00 

6.03. Klassieke talen (Latijn, Grieks) 

6.03.1. Klassieke talen (Latijn, Grieks): literatuur, literatuurgeschiedenis 

•   Tentoonstellingswerkgroep RU Groningen, Bouwvoorschrift : een expositie van Vitruvius' geschriften over bouwkunde 
(Groningen : Rijksuniversiteit, [1978]) (100 p. ; ill.) noten, lit.opg. --- € 2,95 
•   M. Cary en T.J. Haarhoff, Leven en denken in de klassieke wereld (Utrecht : Aula, 1964) (413 p.) [pochte (voorplat 
beschadigd)] register --- Aula 168 --- € 1,95 
•   Herodotus ; met aantek. door Y.H. Rogge en H.H. Mallinckrodt, Boek VI (Zwolle : Tjeenk Willink, 1941) (108 p.)(2e 
dr.) --- € 1,95 
•   Herodotus ; aantek. door P.V. Sormani, Aantekeningen op boek I - IV (verkorte uitgave) (Zwolle : Tjeenk Willink, 
1938) (105 p.)(6e dr.) slordig ex. --- Scriptores Graeci et Romani VI --- € 1,00 
•   Karl Jaspers, Platoon (Z.pl. : Desclee De Brouwer, 1958) (141 p.) schutblad verstevigd met plakband --- € 1,00 
•   Nita van Krimpen, Tussen Keulen en Parijs : audiatur et altera pars : vlugschrift over de Latijnse les over lesgeven, 
ouders, keuzevakken, leerboeken Latijn, vertalen (Zeist : NIB, 1973) (128 p.) --- € 1,95 
•   T. Livius ; met aantek. door W.J.W. Koster, Uit de eerste decade (boek I, benevens fragmenten uit de overige boeken) 
(Zwolle : Tjeenk Willink, 1935) (161 p.) [gebonden; hier en daar aantekeningen en onderstrepingen] pen- en 
potloodaantek. --- Scriptores Graeci et Romani XXVI --- € 0,50 
•  Novum testamentum Graece / cum apparatu critico curavit Eberhard Nestle novis curis elaboravit Erwin Nestle 
(Stuttgart : Württembergische Bibelanstalt, 1949) (110 + 671 p.) [geb. dundruk (band iets verkleurd, maar net ex.)] (19e 
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ed.) noten, index locorum --- € 5,95 
•   Ovidius ; herausg. von Martin Fickelscherer, Metamorphosen (in Auswahl) nebst einigen Abschnitten aus seinen 
elegischen Dichtungen : Hilfschrift (Leipzig : Teubner, 1895) (165 p.) [gebonden] matig ex. --- € 1,00 
•   Petronius ; texte établi et traduit par Alfred Ernout, Le Satiricon (Paris: Les Belles Lettres, 1950) (XLVI, 216 p.)(3e éd. 
revue et corrigée) Franse en Latijnse tekst; rug verschoten --- € 2,95 
•  Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament nach der Ausgabe von Eberhard Nestle / bearb. von Fritz 
Rienecker (Giessen [etc.] : Brunnen-Verlag, 1950) (XL, 793 p.) [geb.] (7. Aufl.) --- Urtextstudium 1 --- € 5,95 
•   Aubrey de Sélincourt, De wereld van Herodotus (Utrecht : Aula, 1966) (400 p.) register --- Aula 239 --- € 1,95 

6.03.2. Klassieke talen (Latijn, Grieks): taalkunde 

•   E. Habel unter Mitwirkung von F. Gröbel, Mittellateinisches Glossar (Paderborn : Ferdinand Schöningh Verlag, o.J. 
(1959)) (VIII, 431 p.)(2. Aufl.) geb., stofomslag beschadigd --- € 9,95 
•   J. Nuchelmans en J. Pennock, Kleine Griekse grammatica (Hilversum : Brand, 1959) (84 p.) [ingen., slordig ex., 
achteromslag en laatste pp. los] (2e dr.) --- € 3,95 

6.04. Duits 

•   D.W. Harberts und H. Meyer, Deutsche Dichtung : Band I. Anthologie und Literaturgeschichte (Amsterdam : 
Meulenhoff, 1951) (174 p. + 12 p. hulpboekje) [geb.] (3. Aufl.) --- € 1,00 
•   Josef von Eichendorff, Meisterwerke : illustrierte Ausgabe. Aus dem Leben eines Taugenichts. Das Schloß Dürande. 
(Leipzig : Minerva, (um 1900)) (1 Bl., 78 S., 1 Bl., 31 S. Mit einigen Textabb. und Tafeln. 4°. Reich schwarz- und 
goldgepr. grüner OLwd. [Gebundene Ausgabe]) --- € 1,95 
•   Johann Wolfgang Goethe, Werke : illustrierte Ausgabe. Erster Band: Gedichte (Leipzig : Minerva, (um 1900)) (376 S. 
Mit einigen Textabb. und Tafeln. 4°. Reich schwarz- und goldgepr. grüner OLwd. [Gebundene Ausgabe] (Rücken, Ecken 
etw. besch.)) --- € 2,95 
•   Johann Wolfgang Goethe, Werke : illustrierte Ausgabe. Zweiter Band: Die Leiden des jungen Werther ; Hermann und 
Dorothea ; Götz von Berlichingen ; Clavigo ; Stella ; Die Geschwister ; Die natürliche Tochter (Leipzig : Minerva, (um 
1900)) (73, 64, 62, 37, 52, 54 S. Mit einigen Textabb. und Tafeln. 4°. Reich schwarz- und goldgepr. grüner OLwd. 
[Gebundene Ausgabe] (Rücken schwer besch.)) --- € 2,95 
•   Johann Wolfgang Goethe, Werke : illustrierte Ausgabe. Fünfter Band: Aus meinem Leben ; Wahrheit und Dichtung 
Buch I - XI (Leipzig : Minerva, (um 1900)) (284 S. Mit einigen Textabb. und Tafeln. 4°. Reich schwarz- und goldgepr. 
grüner OLwd. [Gebundene Ausgabe] (Rücken, Ecken etw. besch.)) --- € 2,95 
•   Hans Immermann, Der Oberhof : illustrierte Ausgabe (Leipzig : Minerva, (um 1900)) (277 S. Mit einigen Textabb. und 
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Tafeln. 4°. Reich schwarz- und goldgepr. grüner OLwd. [Gebundene Ausgabe] (Rücken, Ecken etw. besch.)) --- € 1,95 
•   Gotthold Ephraim Lessing, Dramatische Meisterwerke : illustrierte Ausgabe. Minna von Barnhelm / Emilia Galotti / 
Nathan der Weise (Leipzig : Minerva, (um 1900)) (123, 76 S. Mit einigen Textabb. und Tafeln. 4°. Reich schwarz- und 
goldgepr. grüner OLwd. [Gebundene Ausgabe] (Rücken etw. besch.)) --- € 2,95 
•   Thomas Mann, Sämtliche Erzählungen (Frankfurt a/Main : S. Fischer Verlag, 1963) (geb. 764 p. (enigszins gebruind op 
snee)) Bijgevoegd (pocketuitgaven): Stefan Andres, Der Mann von Asteri; Gerd Gaiser, Die sterbende Jagd; Rudof 
Hagelstange, Altherrensommer; Hermann Hesse, Narziss und Goldmund; Hans Joachim Lange, Die Mauer von Mallare; 
Frank Thiess, Neapolitanische Legende + Caruso in Sorrent --- € 4,95 
•   Friedrich Rückert, Liebesfrühling : illustrierte Ausgabe (Leipzig : Minerva, (um 1900)) (128 S. Mit einigen Textabb. 
und Tafeln. 4°. Reich schwarz- und goldgepr. grüner OLwd. [Gebundene Ausgabe]) --- € 2,95 
•   Friedrich Schiller, Wallenstein II : Wallensteins Tod (Stuttgart : Reclam, z.j. (ca. 1959)) (128 p.) Universal-Bibliothek 
42 --- € 0,50 
•   Friedrich Schiller, Werke : illustrierte Ausgabe. Sechtser Band: Geschichte des Abfalls der verenigten Niederlande II ; 
Geschichte des dreissigjährigen Krieges (Leipzig : Minerva, (um 1900)) (221, 242 S. Mit einigen Textabb. und Tafeln. 4°. 
Reich schwarz- und goldgepr. grüner OLwd. [Gebundene Ausgabe] (Rücken, Ecken etw. besch.)) --- € 2,95 
•   Esaias Tegner / Alfred Tennyson ; aus dem Schwed. von Gottlieb Mohnike / üvers. von Max Mendheim, Frithiofs-Sage 
: illustrierte Ausgabe + Enoch Arden (Leipzig : Minerva, (um 1900)) (95, 48 S. Mit einigen Textabb. und Tafeln. 4°. Reich 
schwarz- und goldgepr. grüner OLwd. [Gebundene Ausgabe]) --- € 1,95 
•   Ludwig Uhland, Gedichte : illustrierte Ausgabe (Leipzig : Minerva, (um 1900)) (160 S. Mit einigen Textabb. und 
Tafeln. 4°. Reich schwarz- und goldgepr. grüner OLwd. [Gebundene Ausgabe] (Rücken etw. besch.)) --- € 1,95 

6.05. Overig (o.a. in het Nederlands vertaalde werken) 

•   Bertha Clément ; vert. uit het Duits, Driftkopje verloofd (Amsterdam : H.J.W. Becht, z.j. (ca. 1930 ?)) (274 p. ; ill.) [rug 
iets beschadigd en verkleurd; titelillustratie los en beschadigd] (4e dr.) --- Radio --- € 1,95 
•   Bertha Clément ; vert. uit het Duits, Driftkopje (Amsterdam : H.J.W. Becht, z.j. (ca. 1930 ?)) (geb., 246 p. ; ill.) [rug 
beschadigd en verkleurd] (4e dr.) --- Radio --- € 1,95 
•   Almudena Grandes, Malena (Amsterdam : Ooievaar, 2000) (511 p.) --- € 1,95 
•   C.R.C. Herckenrath en Albert Dory ; bew. H.R. Boulan, Frans woordenboek : eerste deel Frans - Nederlands 
(Groningen enz. : J.B. Wolters, z.j. (ca. 1950)) (VII, 655 p.)(10e dr.) --- € 1,00 
•   Selma Lagerlöf ; bew. Margaretha Meijboom, Niels Holgerssons wonderbare reis (Amsterdam : H.J.W. Becht, z.j. (ca. 
1920 ?)) (400 p.)(5e dr.) fraaie linnen band met goudstempeling; rug verschoten; verder een vrij goed exemplaar --- € 
3,95 
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•   Elie Wiesel ; vert. Jan Hardenberg, De dageraad (Hilversum enz. : De Boer, 1967) (136 p.) --- € 1,00 

 

7. Computerboeken (handboeken programmeren, software e.d.) 

•   Stefan Arts, Publiceren op internet (Soest enz. : Sybex, 1996) (X, 146 p.; ill., tab.)(2e dr.) index --- € 1,00 
•  askSam 4 user's guide / (Perry (FL), Seaside Software askSam Systems, 2000) (XI, 394, 18) [paperback, hier en daar 
wat markeringen met markeerstift] index --- € 4,95 
•   Peter Cooper, Beginning Ruby : from novice to professional (Berkeley etc. : Apress, 2007) (XXX, 631 p. ; ill.) 
[paperback als nieuw] register --- € 4,95 
•   Rich Coulombre and Jonathan Price, Special edition using FileMaker Pro 5 (Que, 2000) (551 p.) index; markeringen 
met markeerstift --- € 1,00 
•  BASIC een programmeertaal / R. Davids (Culemborg : Educaboek, 1981) (150 p. ; ill.;) [paperback; slordig ex., diverse 
potloodaantekeningen] --- € 1,00 
•   Graham Davis, 500 designs & lay-outs voor drukwerk en web : templates om over te nemen, te veranderen of te 
gebruiken als inspiratiebron (Kerkdriel : Librero, 2008) (180 p. + cd-rom ; ill.) woordenlijst --- € 1,95 
•   H.B. Eilers, W.F. Jansen en H.H.J. de Volder, SQL in de praktijk (Schoonhoven : Academic Service, 1986) (XVIII, 227 
p. ; ill.) --- € 2,95 
•   Jay Greenspan and Brad Bulger, MySQL/PHP database applicaties (Schoonhoven : Academic Service, 2001) (XXXV, 
589 p. + cd-rom ; ill.) register --- € 2,95 
•   Nick Heinle and Bill Peña, Designing with JavaScript : creating dynamic web pages (Beijing etc. : O'Reilly, 2002) (218 
p. ; ill.)(2nd ed.) index; enkele markeringen met gele en groene markeerstift --- O'Reilly Web Studio --- € 1,95 
•   Alfred Kamenz en Helmut Vonhoegen, Hét Excel 97 boek (Brussel enz. : Easy Computing, 1997) (938 p. ; ill.) 
[paperback, hier en daar wat markeringen met markeerstift] register --- € 3,95 
•   David A. Karp, Windows XP annoyances for geeks (Beijing etc. : O'Reilly, 2004) (XXIII, 640 p. ; ill.)(2nd ed.) index --
- € 2,95 
•   David A. Karp, Windows 98 annoyances (Beijing etc. : O'Reilly, 1998) (XIV, 450 p. + cd-rom ; ill.) index --- € 1,00 
•   John Kauffman; Chris Ullman; Brian Francis, Beginning Active Server Pages 3.0 (Wrox Press, 2000) (1198 p.) index; 
enkele markeringen met markeerstift --- € 3,95 
•   David M. Kroenke, Leerboek databases: beginselen, ontwerp, implementatie (Schoonhoven : Academic Service, 2001) 
(XXXV, 589 p. + cd-rom ; ill.)(2e herz.dr.) register --- € 4,95 
•   David Kruglinski, Data Base Management Systems (Berkeley, Osborne / McGraw Hill, 1986) (470 p.) register --- € 
2,95 



ARCHIEFMAN                boeken te koop                                                                                                                                  58 

•   David A. Lien, Het Basic handboek : encyclopedie van de computertaal BASIC (Deventer : Kluwer, 1984) (328 p.)(1e 
dr., 2e opl.) register --- € 1,50 
•   Huib Maaskant en Hens Zimmerman, (Bijna) alles over bestandsformaten (Soest enz. : Sybex, 1997) (XII, 404 p. + cd-
rom ; ill.) index --- € 1,00 
•   Neil Matthew and Richard Stones, Beginning Databases with MySQL (Birmingham : Wrox Press, 2002) (XI, 575 p. ; 
ill.) [paperback; diverse markeringen met markeerstift] index --- € 5,95 
•   Peter Norton and Virginia Anderson, Guide Microsoft Access 2000 programming (Indianapolis : SAMS, 2000) (XXII, 
667 p. ; ill., tab.) [paperback, markeringen met markeerstift] index --- € 4,95 
•   Chris Payne, Teach yourself ASP.NET in 21 days (Indianapolis : SAMS, 2003) (XXIII, 1077 p. ; ill. , tab.) [paperback, 
markeringen met markeerstift] (2nd ed.) index --- € 4,95 
•   Ron Person, Het complete handboek Word 7 voor Windows 95 (Schoonhoven : Academic Service, 1996) (XXXV, 936 
p. ; ill.) register --- € 2,95 
•   David Pogue, Craig Zacker, L.J. Zacker, Windows XP : the missing manual (Beijing etc. : O'Reilly, 2005) (XII, 689 p. ; 
ill.)(2nd ed.) index --- € 2,95 
•   Robbert Ravensbergen, Essentie van Joomla! 1.6 (Amsterdam : Pearson . Addison Wesley, 2011) (319 p. ; ill.) 
[paperback als nieuw] register --- € 3,95 
•   Pierre Sjauw en Wa, Het DOS 6.2 / 6.3 handboek (Amsterdam : Addison Wesley, 1994) (553 p.) --- € 1,00 
•   Eric Tiggeler, Basiscursus Joomla! 1.6 (Schoonhoven : Academic Service, 2011) (VI, 145 p. ; ill.) [paperback als 
nieuw] (2e opl.) register --- € 2,95 
•   Allen B. Tucker, Programming languages (McGraw-Hill, 1985) (XVI, 590 p.)(2nd ed.) index --- McGraw-Hill 
Computer Science Series --- € 3,95 
•   Kevin Williams e.a., Professional XML databases (Birmingham : Wrox Press, 2000) (XVIII, 1007 p. ; ill.) --- € 2,95 

 

8. Diversen (o.a. oude drukken, stripboeken, oude schoolboeken, e.d.) 

8.1. Jeugdboeken, schoolboeken, stripboeken 

•  Brer Rabbit's party with realistic pop-up pictures / (Paulton / London : Purnell & Sons, z.d. [ca. 1975]) (17 x 24 cm / 7 
dubbele pag.) --- € 6,95 
•   H.G. Brussée en P. Bonk, Met de jaargetijden mee : plant- en dierkunde op de lagere school (onderwijzersboek) 
(Zutphen : Thieme, [1955]) (110 p. ; ill.) [ingenaaid; slordig ex.] --- € 1,95 
•   Bertha Clément ; vert. uit het Duits, Driftkopje verloofd (Amsterdam : H.J.W. Becht, z.j. (ca. 1930 ?)) (274 p. ; ill.) [rug 
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iets beschadigd en verkleurd; titelillustratie los en beschadigd] (4e dr.) --- Radio --- € 1,95 
•   Bertha Clément ; vert. uit het Duits, Driftkopje (Amsterdam : H.J.W. Becht, z.j. (ca. 1930 ?)) (geb., 246 p. ; ill.) [rug 
beschadigd en verkleurd] (4e dr.) --- Radio --- € 1,95 
•   D.A. Cramers-Schaap ; ill. Freddie Langeler, Het beertjesboekje (’s-Gravenhage : W. van Hoeve boeken, 1954) (49 p. ; 
ill. ; 13.5 cm) [miniboekje (vrij goede staat)] (2e dr.) --- € 11,95 
•   D.W. Harberts und H. Meyer, Deutsche Dichtung : Band I. Anthologie und Literaturgeschichte (Amsterdam : 
Meulenhoff, 1951) (174 p. + 12 p. hulpboekje) [geb.] (3. Aufl.) --- € 1,00 
•   J. Dijkstra en J. Heegstra, Enkel cijfer : cijferoefeningen voor het 4de tot en met het 7de leerjaar der lagere school : I 
vierde leerjaar ('s-Gravenhage : Joh. Ykema, 1930) (63 p.) [omslagstempel: "ter recensie"] --- € 0,50 
•   A.D. Hildebrand, De avontuurlijke reis van Bolke's zoon met Dorus Das (Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, 
z.j.) (160 p. ; ill.) [geb.; slordig ex.] (4e dr.) --- € 1,00 
•   C.Joh. Kieviet, Fulco de minstreel : een historisch verhaal uit de tijd van graaf Jan I (Amsterdam : Van Holkema & 
Warendorf, z.j.) (215 p. ; ill.)(7e dr.) --- € 1,00 
•   C.Joh. Kieviet, Het slot op den Hoef (Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, z.j.) (226 p. ; ill.)(4e dr.) slordig ex. --- 
€ 1,00 
•   Selma Lagerlöf ; bew. Margaretha Meijboom, Niels Holgerssons wonderbare reis (Amsterdam : H.J.W. Becht, z.j. (ca. 
1920 ?)) (400 p.)(5e dr.) fraaie linnen band met goudstempeling; rug verschoten; verder een vrij goed exemplaar --- € 
3,95 
•  Lezen leren / herz. door W.G. van de Hulst ; ill. Tjeerd Bottema (Groningen : Noordhoff, 1950) (48 p. ; ill.)(19e dr.) --- 
€ 1,00 
•   Merho, Kiekeboe : de zes sterren (Antwerpen : Standaard, 1994) (46 p. ; ill.) stripverhaal, speelt in Gouda --- € 2,00 
•   A.A. Milne ; met ill. van E.H. Shepard voor Nederlandse kinderen naverteld door Nienke van Hichtum, Winnie-de-
Poeh (Den Haag : Van Goor Zonen, 1969) (135 p. ; ill.) [geb. (stofomslag enigszins besch.)] (13e dr .) --- € 5,95 
•   Annie M.G. Schmidt ; tekeningen Fiep Westendorp, Otje (Amsterdam : Querido, 1980) (160 p.) [geb.] --- Querido 
Junior --- € 5,95 
•   Annie M.G. Schmidt ; tekeningen Wim Bijmoer, Dikkertje Dap en een heleboel andere versjes (Amsterdam : 
Arbeiderspers, 1971) (150 p.) [pocket (rug besch.)] (14e dr.) --- ABC voor de jeugd --- bieden vanaf € 1,25 
•  Step by step again : vol. 1 / P. Eindhoven e.a. (Amsterdam : W. Versluys, 1959) (112 p. ; ill.) [ingen.] (4e dr.) --- € 1,00 
•   [Mary Tourtel], De avonturen van Bruintje Beer : achtste serie (Amsterdam : Algemeen Handelsblad , [1933]) 
(ingenaaid geweest in verzamelband) het bekende stripboek; gedeeltelijk gehavend; niet alles is compleet; een gedeelte in 
redelijke staat; bevat o.a. BB en prins Humptie Dumptie, Het bezoek van Beppo ..., BB beoefent de wintersport enz., enz. --
- € 6,95 
•   Anne de Vries, Jaap en Gerdientje ('s-Gravenhage : G.B. van Goor Zonen, 1938 - 1956) (7 deeltjes uit de serie) 
[sommige exemplaren nogal matig] (verschillende drukken) Deeltjes 1 t/m 4, 7, 8 en 10 + bijgevoegd: Jaapje en Gerrie 
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deeltjes 1 t/m 4 voor eind 1e of begin 2e leerjaar ('s-Gravenhage 1954 - 1955) --- € 18,95 
•   E. Vrieze, Taalboek voor de lagere school : V zevende en achtste leerjaar (Den Haag : G.B. van Goor Zonen, 1937) 
(112 p.)(3e dr. i/d nieuwe spelling) matig ex. --- € 0,50 

8.2. Tweede wereldoorlog 

•   F.W. Deakin, The brutal friendship : Mussolini, Hitler and the fall of Italian fascism (Harmondsworth : Penguin Books, 
1966) (575 p.; 19 cm) [bibl.etiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1962; bibliogr., noten, index --- Pelican A 817 --- € 1,95 
•   F.W. Deakin, The last days of Mussolini (Harmondsworth : Penguin Books, 1966) (575 p.; 19 cm) [bibl.etiket + -
stempel] Oorspr. uitg. 1962 o.d.t. The brutal friendship (part 2 - 3); noten, index --- Pelican A 818 --- € 1,95 
•   P.F.M. Fontaine, De onbekende Hitler (Baarn, Ambo, 1992) (333 p., afbn.) --- € 4,95 
•   Saul Friedländer; vert. Jean A. Schalekamp, Pius XII en het Derde Rijk : documenten (Amsterdam : Contact, 1965) 
(212 p.; ill.; 20 cm) [bibl.etiket + -stempel] Noten; oorspr. titel: Pie XII et le IIIe Reich (Editions du Seuil, 1964) --- € 1,95 
•   Lothar Gruchmann, Der Zweite Weltkrieg (München, 1967) (526 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibl.etiket op rug] --- 
dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 10 --- € 1,00 
•   Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler (München : Kindler, 1978) (204 p.)(13. Aufl. ) matig ex. --- € 2,95 
•   Abel J. Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging (Arnhem etc., [1960]) (259 p. ; ill.) Overdruk van een hoofdstuk uit 
Onderdrukking en Verzet deel 3 (1950) --- € 5,95 
•   Martin Broszat, Der Staat Hitlers (München, 1969) (473 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibl.etiket op rug] --- dtv-
Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 9 --- € 1,00 
•   Ernst Nolte, Die faschistischen Bewegungen (München, 1969) (334 p.) [pocket; eigendomsstempel; bibl.etiket op rug] -
-- dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts -- Band 4 --- € 1,00 
•  Nazi hel / bijeengebr. en van bijschriften voorz. door Willem van de Poll (Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 
[1945]) ([32] p, 19x25 cm; orig. kantonnen band met metalen ringband) schokkende foto's van Duitse concentratiekampen 
aan het einde van de tweede wereldoorlog; tekst en foto's gebruind (zoals gebruikelijk), maar verder een redelijk ex. --- € 
34,95 
•   J. Presser, Ondergang : de vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945 ('s-Gravenhage : 
Staatsuitgeverij, 1965) (2 dln. ; ill.) noten, register --- € 9,95 
•   H.M. van Randwijk, ingel. door J.A.H.J.S. Bruins Slot, In de schaduw van gisteren : kroniek van het verzet 1940-1945 
(Den Haag etc., 1967) (324 p.) --- € 4,95 
•   William L. Shirer, The rise and fall of the Third Reich : a history of Nazi Germany (Greenwich (Conn.) : Fawcett, 
1962) (1599 p. ; 18 cm) [bibl.etiket + -stempel] Oorspr. uitg. 1960; noten, bronnen- en lit.opg., index --- € 2,95 
•  Toen en nu / Shell Nederland N.V. ([Den Haag : eigen uitg., 1957) ([74 p.] ; ill.) --- € 1,00 
•  Tussen aanpassing en verzet : vrouwen voor het voetlicht, 1929-1969 / C. Wijers e.a. (red.) (Culemborg : Lemma, 1989) 
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(210 p. + 12 p. los katern; ill.; 24 cm) --- Tipje van de sluier 5 --- € 3,50 
•  Visioen en werkelijkheid : de illegale pers over de toekomst der samenleving / Bert Bakker, D.H. Couvée en Jan Kassies 
(red.) (Den Haag : Daamen, 1963) (320 p. ; ill.) --- € 1,95 
•  Der 2. Weltkrieg : Bilder - Daten - Dokumente / Herbert Michaelis u.a. (Stuttgart / Gütersloh : Europäischer Buch- und 
Phonoklub / Bertelsmann Lexikon Verlag Reinhard Mohn, 1968) (687 p. ; ill., krt.) [gebonden, stofomslag enigszins 
beschadigd] tweede wereldoorlog: vooral militaire geschiedenis vanuit Duits standpunt; register --- € 14,95 
•  Amsterdam -- Herman de Liagre Böhl en Guus Meerhoek, De bevrijding van Amsterdam : een strijd om macht en 
moraal (Zwolle : Waanders, 1989) (200 p. ; ill.) noten, bibliogr., register --- € 6,95 

8.3. Overige / curiosa 

•  Bidprentjes / gedachtenisprentjes voor gevangenen, z.d. [ca. 1950] / (7 x 11 cm) zes bidprentjes, o.a. "Gij waart op de 
golven mijn Sterre der Zee", "Geef vrede, Heer, ook in onze dagen ..." --- € 1,95 
•  Brabantse kerstgedichten : 17 kerstgedichten 5 jaar Brabantse kertsgedichtenwedstrijd 1997-2001 / (Ravenstein : 
Ravenstein bij Kaarslicht, z.j.) (36 p. ; ill.) [gebrocheerd] --- € 1,00 
•   Jacob Cats, Spiegel van den ouden en nieuwen tijt (ca. 1880) [zeer slordig, achterplat los] deel 3 = pp. 49-112 --- € 
1,00 
•  The coronation of their majesties king George VI & queen Elizabeth May 12th 1937 / King George's Jubilee Trust 
(London : Ohams Press, 1937) (32 p. ; ill.) "official souvenir programme" volgens het voorplat; achterfplat wat smoezelig, 
lichte gebruikssporen; zeldzaam! --- € 8,95 
•   A. van Doorn en J.A. Links, Praktisch leerboek der statistiek (Utrecht : H. Honig, 1974) (235 p. ; graf., tab.) 
[paperback] (10e dr.) register --- € 1,00 
•   J.H. van den Hoeven, Planimetrie (Utrecht, Het Spectrum, 1964) (336 p. ; fig.) register --- Prisma-compendia 10 --- € 
0,50 
•  The Illustrated London News record of the coronation ... of king Edward VII and queen Alexandra (June 26, 1902) / 
(London : eigen uitg., 1902) (XII p. advertenties + 52 p. (tekst) + ill. (o.a. 25 kleurplaten) ; 41 cm) buitengewoon fraai 
gedenkboek in groot formaat; band vertoont gebruikssporen; zeldzaam! --- € 19,95 
•  Muzikale ommegang / onder red. van G. van Ravenzwaaij ; inl. R.B.M. Lenaerts e.a. (Amsterdam : Ned. Keurboekerij, 
1948) (XI, 915 p. ; ill.) uitgebreid encyclopedisch werk over musici --- € 5,95 
•   Ragnhild Traetteberg, Het ABC van het weven (IJmuiden : Vermande, 1966) (64 p. ; ill.) [ingen.] --- Goed Handwerk 5 
--- € 1,95 
•  Obligatie -- Obligation der Kursk - Charkow - Asow Eisenbahn-Gesellschaft / (Leningrad, 1889) 4% obligatie uit het 
tsaristische Rusland, nominale waarde 2470 Francs; met drie resterende coupons 1918-1919 --- € 50,00 
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8.4. Goudse glazen (St.-Janskerk te Gouda) 

•   A. ten Bruggencate, Heraldische gids van de Goudse Glazen (Gouda : Fonds Goudse Glazen, 1949) (43 p.; ill. + lijst 
van geslachten, steden en gewesten) [ingen.] exlibris van dr. E. Grendel --- € 5,95 
•  Glans der Goudse Glazen : conservering 1981 - 1989 : een geschiedenis van behoud en beheer / R.W. Bogtman e.a. 
(red.) (Gouda : Stichting Fonds Goudse Glazen, 1990) (140 p.; ill.; 31 cm) Noten; lit.opg. --- € 5,95 
•  De Goudse Glazen belicht : gids voor de zeventig gebrandschilderde ramen ... / V. Pijls e.a. (Gouda : Stichting Fonds 
Goudse Glazen, 1991) (68 p.; ill.) lit.opg. --- € 1,50 
•   Pim Hofdorp, Gegooi in de glazen : Goudse politieroman (Den Haag : W. van Hoeve, 1971) (155 p.; 20 cm) --- 
Kramers pocket 66 --- € 1,00 
•  Inventaris van de cartons van de gebrandschilderde glazen in de grote of St.-Janskerk te Gouda, bekend als de Goudse 
glazen / W. Veerman, N. Metselaar, H. van Reenen en E. Teeuwen ... (onder leiding van A.A.J. Rijksen geordend, 
geborgen en beschreven) (Gouda, eigen uitg., 1967) (59 p.; ill.; 30 cm) --- € 3,95 
•   A.A.J. Rijksen, Een "Hebreeuwsch" opschrift in de Goudse glazen (55-60 ; ill.) --- € 0,50 
•   A.A.J. Rijksen, Gespiegeld in kerkeglas : Hollands leed en vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda 
(Lochem : De Tijdstroom, 1947) (XVI, 337 p.; ill.; 27 cm) Noten; lit.opg. --- € 7,95 
•  De Sint-Janskerk in Gouda en haar glazen / Stichting Fonds Goudse Glazen (Gouda, eigen uitg., 1986) (32 p.; ill., krt.; 
23 cm) Omslagtitel: De Goudse Glazen --- € 1,95 
•   T. Sterenborg (samenst.) m.m.v. M. Blom; H. van Dolder-de Wit; J.H. van Ham; C.J. Matthijs; W. Veerman; M.A. 
Vente, De restauratie van de Sint Janskerk te Gouda 1964-1980 (Gouda : Stichting Fonds Goudse Glazen, 1980) (160 p.; 
ill.; 23 cm) Bibliogr. --- € 5,95 

95. Postzegels 

•  Postzegelboekje 24 x 5 cent Nederland, ca. 1941 ("vliegende duif") / [postfris; nietje roestig] --- € 45,00 
•  Postzegelboekje 24 x 7 1/2 cent Nederland, ca. 1941 ("vliegende duif") / [postfris; nietje iets roestig] --- € 55,00 
•  Postzegelboekje 24 x 1 1/2 cent Nederland, ca. 1941 ("vliegende duif") / [postfris; nietje roestig] --- € 35,00 
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