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Beste belangstellende,
Naast mijn beroep als interieurontwerper heb ik circa 40 jaar verzameld.
Inmiddels ben ik gestopt met mijn ontwerpbureau. Mede daarom besloten
een aantal verzamelobjecten van eigenaar te laten wisselen. De prijzen zijn
bepaald door de marktwaarden en de staat waarin de affiches, boeken,
meubeldocumentatie, meubelen, kunstvoorwerpen en aanverwanten zich
bevinden.
Voorgesteld: Dirk de Wit

U kunt een aantal van deze aanbiedingen ook bekijken via marktplaats en ebay te herkennen aan de
oranjekleur. Natuurlijk kunt ook rechtstreeks kopen via mijn e-mail dwdesign@bart.nl of bellen
met 026-3219784
Reservering is in de kleur groen aangeduid. Als u een rood gekleurde aanduiding tegenkomt is
het betreffende nummer verkocht en omlijnd met en rode stippellijn. Als u de moeite neemt om naar
dit overzicht te kijken, raad ik u aan dit tot de laatste bladzijden te doen. De nieuwste aanvullingen op
de laatste bladzijden.

Aankoopvoorwaarden
Via een e-mail k unt u uw gewenste artik el laten vastleggen als zijnde verk ocht (natuurlijk alleen als
beide partijen het eens zijn over de prijs). Voor alle artik elen die per bieding worden verk ocht geldt dat
de hoogste bieder de toek omstige eigenaar wordt, ofschoon ik mij het recht voorbehoud ook op een
lager bod in te gaan. Meestal staat het betreffende artik el een aantal wek en op mark tplaats en op mijn
eigen site tot datum van verk oop. U kunt dus altijd nog terecht via www.dirkdewit-design.nl
hoofdstuk diverse noviteiten, Wendingen, affiches en architectuur- en interieurboek en. Via google is
Dirk de Wit design voldoende om op mijn website te k omen..
Alle door mij te k oop aangeboden artik elen zijn voorzien van reserveringsnummer. Na afspraak k omt u
binnen de gestelde termijn van circa 30 dagen het door u aangek ochte artik el halen en contant betalen.
In principe bewaar ik uw aangek ochte noviteit 3 maanden na aank oop indien u 25 % heeft overgemaak t
op mijn ING rek ening.
Affiches, boeken, kunstvoorwerpen en Wendingen boven de € 100= worden niet verzonden ivm de
kwetsbaarheid en dienen na afspraak gehaald te worden in studio HD. in Arnhem. Affiche worden
opgerolde en in een kartonnen koker aangetekend verzonden binnen Nederland voor €10=. Voor het
buitenland bereken ik een toeslag. Ophalen is aan te bevelen.
Bereikbaar via mijn website www.dirkdewit-design.nl Klik daarna op gewenst hoofdstuk en bekijk
de diverse items van mijn aanbiedingen.

Klik op het hoofdmenu waar u het maandblad WENDINGEN, diverse
Noviteiten, affiches en architectuur- & interieurboeken te vinden zijn.
Indeling diverse Noviteiten
Item

1

De zolder op ?

6

Kinder- stripboeken & Oud speelgoed

2

Designgoederen

7

Literatuur nieuw onderwerp vanaf heden
04-11 2012

3

Catalogi + folders meubelen

4

Kunst + kunstboeken

5

Affiches en Glas en keramiek
voorwerpen
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Ook dit valt onder
literatuur. Hollands Diep
april 1976 nr. 8

Ik nodig u uit om mijn bescheiden aanbod van
Literatuur en Ballet te bekijken en misschien te
kopen, veel kijkplezier. U bent op afspraak altijd
vrijblijvend welkom in studio hd Arnhem
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De Vliegenvanger 1944 John Steinbeck. Oorspronkelijke titel; The Moon is Down.
Vertaald door Tjebbo Hemelrijk Illustraties van Michael Ggurney
Gedrukt in bezet Nederland 1944 In een genummerde oplage van 1025. Dit is nummer 579
Afmetingen: 19 X 29 cm en telt 122 blz. Gelezen staat heeft een scheurtje in de omslag. Tekst
en afbeeldingen zijn ongeschonden.
Code L.0411-12D.1 B1.
Bieden vanaf € 50= Zeldzaam
John Steinb eck. De vliegenvanger (The Moon is Down), vertaling Tjeb b o
Hemelrijk (Ferd. Sterneb erg), illustraties van Michael Gurney (Salim).
Fokke Tamminga drukte een ruime oplage: 1025. Steinb ecks novelle
verscheen in 1943 in New York en had des schrijvers woede om de Duitse
inval in Noorwegen (daags voor die in Nederland) tot onderwerp. De
opb rengst van de oplage die voor honderd gulden per exemplaar van de
hand ging, was b estemd voor het Toneelfonds, ter ondersteuning van
joodse of principiële acteurs, waarmee De Bezige Bij zich ook occupeerde.
Guy de Maupassant, Le Horta, illustré par André Duparc (Salim),
‘imprimé en secret aux Pays Bas occupés avec des caractères Garamont
sur papier ďHollande Van Gelder pour ľAb eille Lab orante.’ Oplage 75
‘exemplaires numérotés.’ Ditmaal een verfranste Bezige Bij, al b estaat het
woord lab orant niet in het Frans; b ezig of ijverig is lab orieux(euse). Maar
de b edoeling was goed.
M. Swaertreger (Theun de Vries), W.A.-man. Alleen voor deze
gelegenheid heette de uitgeverij De Doezende Dar. Een clandestiene
uitgave, die wat de inhoud b etreft, naar wat ik gemakshalve Dirk de Jongs
maatstaven noem, ook illegaal mag heten.
Bron internet: bron: Lisette Lewin, Het clandestiene boek 1940-1945. Van Gennep, Amsterdam 1983
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Sonia Gaskell “Gelooft in wat je danst” een
documentaire van Conrad van de Weetering
met een slotbeschouwing door Luuk Utrecht.
Uitgegeven bij de Walburg pers Zutphen 1976
ISBN. 9060110331 het boekje telt 111 blz en 14
zwart-wit foto’s van Rob Vos
De afmeting is : 16 X 24 cm en verkeerd gezien
de leeftijd van circa 35 jaar in goede contie.

Code L-B.0911- PK bieden vanaf .€ 10=
verzendkosten. Ophalen in studio hd kan op
afspraak ook.

e-mail: dwdesign@bart.nl
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FLEURON ANTHOLOGY MEYNELL FRANCIS
& SIMON HERBERT (EDS.)
London/Toronto, Benn/Univ. Of Toronto. 1973,
1st. (ISBN: 0510418503 [UK]) Pub's Buckram
with dust jacket, Quarto. The upper corner of
the upper board is slightly bumped,& there are
a few spots of foxing to the fore-edge of the
text block.The dustwrapper has the sterling
price clipped,but not the dollar one.The
dustwrapper shows three short closed tears,&
is lightly soiled on the lower panel.Both editors
were associated with The Fleuron from its
inception,& they have made a judicious
selection of text & illustration. VG/VG (&
sterling price-clipped).
Prima staat behoudens een klein scheurtje in de
opslag links boven zie foto. Donker blauwe
linnen omslag perfect met zilverkleurige tekst op
band. Afmeting: 22,5 X 28,5 cm en telt 359 blz.
Meer foto’s mogelijk na aanvraag. Code L.041112 D.1 B2 Bieden vanaf € 35= + verzendkosten
Aangetekend

e-mail: dwdesign@bart.nl
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Affiche 1986 Nederlands Dans Theater
Ontwerp Silent Cries, Jiri Kylian Fotografie
van Hans Gerritsen
Afmeting 83 X 118 prima staat Behoudens op
alle hoeken speldenprikgaatjes en rechtsonder
bij het telefoonnummer tussen de nummer 5 een
klein scheurtje van circa 2 cm
Code 1011B-11 b
Kijk ook via het hoofdmenu bij affiches item 6

Code 1011 DW basisprijs €100,00 meer mag
minder niet + verzendkosten € 10= Binnen
Nederland, voor het buitenland + toeslag.
Ophalen in Arnhem op afspraak is bij deze
kwaliteit aan te bevelen
1901-12
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BARON AT THE BALLET 1950 is een
standaard werk over voor- en naoorlogse ballet
globaal uit de periode 1935-1950.
Het boek is geheel Engelstalig en geschreven
door Baron en Haskell
De afmeting is: 22,5 X 29,5 cm en telt 222 blz. Is
voorzien van280 foto’s waarvan 8 in kleur.Het
boek heeft losse papieren omslag en fel rode
omslag met de opdruk een goudkleurig
balletdanseres en op de band de titel eveneens
in een goudkleurige opdruk.
Het ballet uit Groot-Brittannie, Frankrijk,Rusland
en Amerika komen aan de orde. Enkel namen
zijn: Margot Fonteyn, Robert Helpmann, Renée
Jeanmaire, Roland Petit, Hugh Laing, Ram
Gopal, Norah Kaye, Sally Gilmore, Harold
Turner, Alexis Rassine, Moira Shearer, Serge
Lifar. Het boek verkeerd in goede staat,
behoudens wat lichte vochtvlekjes. Gezien de
leeftijd van ruim 60 jaar mag dat eigelijk geen
naam hebben.

Code 1111 DN DW –7 BPK Bieden vanaf € 25= + verzendkosten aangetekend.
website www.dirkdewit-design.nl
e-mail: dwdesign@bart.nl
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DOSTOJEFSKI,
F.M.
De
gebroeders
Karamazow, Onverkorte vertaling uit het
Russisch A'dam, Van Holkema & Warendorf,
11e dr., Linnen omslag met opdruk, Vert.:DR. A.
Kosloff
Papier bedrukt omslag ( met scheurtje) om de
perfecte bedrukte linnen omslag. Afmeting:13,5
X 20 cm en telt 672 blz
Code L.0411-12 D.1 B3 Bieden vanaf €10= +
verzendkosten.

DOSTOJEWSKI, F. M.
Verzamelde werken - Deel 7 : Boze geesten
Amsterdam, G. A. Van Oorschot. 1959, De
Russische Bibliotheek, - dundruk. Goede staat.
Afmeting:13 X 20 cm en telt 785 blz
Ook deel 3 7 & 9 aanwezig

Code L.0411-12 D.1 B4 Bieden vanaf € 20= +
verzendkosten.
1412 12

e-mail: dwdesign@bart.nl

8
026 - 3219784
Groet v an de ware lief hebber

website www.dirkdewit-design.nl

Modern antiquariaat studio hd

Dirk de Wit design
&
Designbemiddeling

Diverse noviteiten Literatuur & Ballet

1901 13

Item.7

Nieuwste aanwinsten op laatste bladzijden

Tijdsdocument. dans kroniek 1952 6e
jaargang no. 3. enz.
Het eerste en enige blad in Nederland gewijd
aan de danskunst.
De redactie bestond uit mevr. hans Verwer en
Dr. L Hornstra. De prijs per nummer bedroeg
F 0,75.
Het betreft hier de oplage van 1952 alleen het
november nr. ontbreekt. Een gemiddeld kroniek
heeft 12 blz en geheel in zwart wit uitgevoerd.
Deze 10 nummers zijn voor de hoogste bieder.
De nummer verkeren in prima staat behoudens
de verticale brievenbusvouw en een lichte
verkleuring van de afgelopen 60 jaar.

Code 1111-2 DN DW –7 BPK Bieden maar!
e-mail: dwdesign@bart.nl
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TOLSTOJ, L.N. Verzamelde werken deel 1 Amsterdam, van Oorschot - gebonden, met
stofomslag - uitstekende staat (papieren
omslag
ook
nog
aanwezig
rondom
stootplekjess) - De Russische bibliotheek
dundruk, 1967 1e druk.
Goede staat. Afmeting:12,5 X 20 cm en telt
768 blz
Deel: 1, 2, 5, 6,7 prijs per stuk €15=

Code L.0511-12 D.1 B5 Bieden vanaf € 15= +
verzendkosten.

e-mail: dwdesign@bart.nl
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Tijdsdocument bijna 60 jaar oud
Wereld beroemd Ballet tijdschrift 1953
(Frans) LIDO, SERGE. LIDOVA, IRÈNE.
Ballet 3. Photograhies par Serge Lido.
Paris, 1953. Text & 88 photographs by Serge
Lido. Soft cover.*Préface by Jean Cocteau.
Trefwoorden: Dance Photography Theatre
Ballet Photography Dans & Ballet Fotografie
Theater Fotografie
De afmeting is: 24 X 30 cm en telt 106 blz. op
de omslag en 1 foto na geheel met zwart-wit
foto’s uitgevoerd. Verkeerd gezien de leeftijd in
een goede staat behoudens enkele stootplekjes
rondom de omslag.

Code 1111-3 DN DW –7 BPK Bieden vanaf
€ 25= + verzendkosten aangetekend

e-mail: dwdesign@bart.nl
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De Kleine Johannes ’s-Gravenhage Mouton
& Co Frederik van Eeden met een portret van
den auteur door Jan Veth
Dat beschermd wordt door een half transparant
velletje pier. Twaalfde druk 1925

Code DW L.0511-12 D.1 B 6
Bieden vanaf € 20=
+ verzendkosten.
Ophalen op afspraak kan ook.
1801-13

e-mail: dwdesign@bart.nl
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Ballet jaarboek ballet en dans in Nederland
1956-1957 Janet Sinclair en leo Kersley.
Het boekje heeft een afmeting van: 19,5 X 26,5
cm en telt 68 blz. is geheel met tekst en een
groot aantal zwart-wit foto’s uitgevoerd.
Verkeerd in goede staat.

Code 1111-4 DN DW –7 BPK Bieden vanaf
€ 15= + verzendkosten

Met o.a. Maria Syaine, Chris Torenbosch en Hans van
Manen

e-mail: dwdesign@bart.nl
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Zomaar een herinnering aan Hans Snoeck
Een boeiende middag in de PC Hooftstraat
bij Erik de Vries en Hans Snoeck. Zoals zo
vaak in mijn leven, kwam ik bij toeval in contact
met Hans Snoeck. Het was helaas een paar
maanden voor haar overlijden (27-9-2001). Ik
heb met name gesproken over H.Th Wijdeveld
en zijn opstelling in de periode van 1940 - ‘45 .
Wetende dat zij actief in het verzet geweest
was. Zij had maar een 2 zinnen nodig om haar
gevoel ten opzichte van het veel besproken:
onderwerp over H.Th in oorlog onder woorden
te brengen:”voor jullie als naoorlogse generatie
is makkelijk om te veroordelen. Maar kennis
nemen wat er werkelijk is gebeurd kost te veel
moeite. H.Th en Charlotte waren bij ons
welkome gasten. Aldus Hans Snoeck

Bij het selecteren van dit materiaal over ballet
realiseerde ik mij dat de portretfoto in het
jaarboek nu 55 jaar geleden gemaakt is en
kleuren foto’s ook al weer 10 jaar oud zijn.

e-mail: dwdesign@bart.nl
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NESCIO De X geboden, geïllustreerd door
Jaap Vegter 1971 uitgeverij Bert Bakker N.V.
Den Haag
‘De X geboden ’van Necio werd in het najaar
van 1971 vervaardigd door drukkerij Van
Boekhoven-Boch in opdracht van uitgeverij Bert
bakker. Het werd geïllustreerd door Jaap
vechter en verzorgd door Rudo hartman. De
eerste druk bedraagt 4000 eksemplaren. (niet
verkeerd geschreven zo staat op de laatste b ladzijde)

ISBN 90 6019 202 8
Dit tijdsdocumentje heeft een afmeting van 16,5
X 21 cm en telt 26 bedrukte bladzijden.Verkeerd
in prima staat. Natuurlijk niet nieuw maar ruim
40 jaar oud. De binding is prima, niet beduimeld
of gescheurd, alleen een beetje verschoten
Code 1111-5 DN DW –7 WKK4 Bieden vanaf
€ 45= + verzendkosten aangetekend, op halen
op afspraak in Arnhem kan ook.
1412-12

IV
Ziet niet rechts en niet links maar
vooruit want
Aan ’t eind van den weg liggen de
geldzakken
Die tot loon zijn voor hen die mij
dienen in geest en waarheid.

e-mail: dwdesign@bart.nl
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LE POINT REVUE ARTISTIQUE ET 1956
LITTÉRAIRE Le Ballet contre l'Opéra
Dit Franstalige boekje heeft de tijd van 56 jaar
zeer goed doorstaan, behoudens een enkel
piepklein vochtplekjes maar deze zitten niet door
de tekst of op prachtige foto’s. Het is samengesteld door Robert Doisneau
Het bevat 5 hoofdstukken. Het boekje heeft een
afmeting van 19,5 X 26 cm en telt 48 bladzijden
en 39 zwart-wit foto’s van diverse formaten.
(also by Pierre Petit, Reutlinger, Nadar) and
texts in french by Noël Boyer, Jacques Murgier,
Antoine Goléa, Pierre Michaut. This is one of
the most famous issue of the magazine "Le
POINT", published in March 1956.
Code 1211-4 DN DW –7 BPK Bieden vanaf
€ 40= + verzendkosten aangetekend.
Ophalen kan natuurlijk ook op afspraak.
1801-13

e-mail: dwdesign@bart.nl
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Hollands Diep nr. 8 10 april 1976. Een bijzonder tijdschrift over muziek, literatuur en nu
ook de strip.
Onder de hoofdredactie van Max Rooy en de
vormgeving was in handen van Anthon Beeke
en Sambeek Design
De rede dat dit nummer bewaard is gebleven is
het artikel van Guus Kuyer over “een heer van
stand”.
Het heeft duidelijk geleden in de afgelopen ruim
25 jaar maar nog steeds de moeite van lezen
waard.

Code 1811 DW PKK het hoogste bod is de
nieuwe eigenaar + verzendkosten. Per e-mail
reageren via dwdesign@bart.nl

e-mail: dwdesign@bart.nl
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De meester van Maria van Bourgondië Een getijdenboek
(je) voor Engelbert van Nassau
Inleiding en toelichting door J.J.G. Alexander MCMLXX1
Uitgeverij Het Spectrum N.V. Utrecht/Antwerpen Het is gedrukt
in Frankrijk op de persen van Drager Frères, Parijs 15 maart
1971
Het boekje heeft een afmeting van 10 X 14 cm en telt 70 blz.
met tekst en heeft 112 blz. met afbeeldingen. Het verkeerd
gezien de ruim 40 jaar in prima conditie, behoudens een paar
kleine beschadigen op de band van de kaft. ( zie foto)
Code 2911-12DWTR bieden vanaf € 65= + verzendkosten
aangetekend

e-mail: dwdesign@bart.nl
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De bladzijden zijn niet genummerd.
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Jorge Manrique 1943 Strofen bij den dood
van den Groot-meester van de orde van
Santago. Don Rodrigo de Manrique, zijn
vader
Vertaald door J.W.F. Werumeus Buning.
Uitgegeven met een teeken van den Griffioen
door Utgeversmaatschappij W. de Haan NV ye
Utechte in het jaar Mcmxliii. Opgedragen aan
prof. C.F.A. van Dam te Amsterdam.
Dit boek werd met de hand gezet uit het 14
punts Meidoorn-type van S.H. de Roos en
gedrukt door J.F. Duwaer & Zonen te
Amsterdam. De oplaag bedroeg 750 exemplaren. Dit is no 552.
Het boek heeft een afmeting van: 17 X 25,5 cm
en telt 33 blz. Verkeerd in een goede staat
gezien zijn 70 jaar. Het enige dat ik kan
opmerken is dat op voorkant van de omslag een
kleine beschadig is te zien. Zie pil op de omslag
Code 2911-12B b DWTR Bieden vanaf € 35=
meer mag minder niet + verzendkosten
aangetekend ophalen op afspraak kan ook.

1412-12

e-mail: dwdesign@bart.nl
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The Engraved Work of Eric Gill 1977 Victoria
and Albert Museum
Eric Gill (1882-1940), beeldhouwer, graficus,
letterontwerper en schrijver.
Dit boek heeft een afmeting van 18,5 X 24,5 cm
en telt 82 blz. waarvan 71 met afbeeldingen van
zijn werk zijn te zien. Geheel in zwart-wit
uitgevoerd. O.a een aantal ex-libris. Veelal
naakten. Geheel Engelstalig.

Code DW 1801-13 L&B Bieden vanaf € 25= +
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