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VRIENDSCHAP 
 

 

 

Het hoogste wat men in opdrachtexemplaren kan bereiken is natuurlijk een opdracht in 

handschrift aan degene aan wie het in druk is opgedragen. Zelfs wij hebben er daar niet 

veel van – en eerlijk gezegd – de meeste staan of stonden in eigen (WS) kast. 

Zo heb ik in 1981 Kaas van Elsschot – met de opdracht aan de opgedragene in druk, 

degene die de stoot gaf tot het opnieuw beginnen te schrijven, Greshoff – op die 

gedenkwaardige veiling van twee onzer dierbaren, maar wij schrijven geen 

‘lijkenbriefjes’, voor mezelf gekocht. 

Het was maar 200 gulden goedkoper dan de (m.i. te late) opdracht, eveneens aan 

Greshoff, in een luxe (!) Villa des Roses – en komt natuurlijk nabij het schitterend luxe 

exemplaar van dit boek met de even schitterende opdracht aan Anna van der Tak, zijn 

collega op de werf Gusto, die dit boek voor hem op Nederlands corrigeerde. 

Dit exemplaar – Anna dus – is nu op zijn (DV.) één na laatste bestemming in veilige 

handen. Ik gun deze Kaas een plaatsje naast haar. 

 

 
 

Kaas heeft zelfs een gedicht (in druk dan) als opdracht aan Greshoff – en is – in 

handschrift (je ziet de rondedans) aan de dichter van Pro Domo, dat net wat eerder 

verscheen, opgedragen. 

 

 



 

    
 

 

Willem Elsschot voelde dus ook verwantschap met Jan Greshoff – beiden dichters van 

het gewone woord, waarbij zonder enige twijfel Elsschot de grootste was. Maar groten 

hebben kleintjes nodig en zo klein was Greshoff nu ook niet – zijn ‘taak’ lag anders – 

eeuwig propagandist van de letteren, het ‘schoone’ boek – voor zichzelf misschien ook 

een beetje, want wat ijdel (so what?).  

Ook zijn rol in de tijdschriften – Den Gulden Winckel, Groot Nederland, later De Stoep, 

zelfs Standpunte – is van doorslaggevend belang geweest. Wat het ‘schoone’ boek 

betreft – De Zilverdistel, Palladium – en op de achtergrond van alles van Stols, of het nu 

Trajectum ad Mosam of diens gewone, doch bijzondere literaire uitgaven waren, was 

Greshoff de grote stimulator. Sjoerd van Faassen gaf met Selma Chen de 

correspondentie Greshoff-Stols uit onder de veelzeggende titel Sander, do it now!. 

Ook was Greshoff al voor zijn Brussels verblijf een onmisbare schakel tussen de 

literatuur en en literatoren van Vlaanderen en Nederland! 

 

Jammer is, in mijn bibilofiele ogen, dat Willem Elsschot niet even gewacht heeft – tot de 

in linnen gebonden exemplaren van Kaas met die mooie band (ontwerp is gelijk omslag) 

van Jozef Cantré, welke nu eenmaal beter werkt op ongebleekt linnen dan op papier, 

binnen waren. 

En jammer is ook dat Greshoff dit niet door Malcorps – wat hij ook wel deed – liet 

binden maar door een wat amateurderige heer of dame. Maar dat alles is in de prijs 

verdisconteerd waar ik, om u lekker te maken, van de prijs van dit exemplaar op weg 

naar een nieuw huis – van mijn 85 ben ik zelf ook onder de indruk – een duizendje af 

deed. Begrijp goed – dit is geen uitnodiging tot verdere kortingen – pingelen haat ik, ik 

voel dat als disrespect en daarnaast als onnodig energie en tijd consumerend. Het helpt 

daarbij toch niet – ik zeg altijd neen. 

Verder ben ik aardig – want bv. afbetalen in termijnen mag – en in tegenstelling tot een 

bank bereken ik dan geen rente. 



 

  

Elsschot, Willem – Kaas. 

Versierd door Jozef Cantré. 

Amsterdam, P.N. van Kampen & 

Zoon N.V. [1933]; 1ste druk;  

(4) Ill. en bandontwerp (=omslag) 

naar pentekeningen: Jozef Cantré; 

gebonden in half leer: groen leren 

rug, crème kartonnen platten, 

rugbelettering in goud; origineel 

omslag mee ingebonden; met 

opdracht, in inkt op frontispice, 

aan de dichter van Pro Domo  

[Jan Greshoff]:  

‘Aan den dichter van | Pro Domo | 

Antwerpen, 22/10/1933|  

A. de Ridder’. 

€ 6500,- 

 

 

 

 

 

 

 
Deze Vriendschapsvlugschrifen: 

Concept en teksten: Wilma Schuhmacher 

Redactie, beschrijvingen en uitvoering: Mark Leenen 

 

 

Te verschijnen catalogi op papier: 

 

1. Paul van Ostaijen 

2. Karel van de Woestijne 

3. J.C. Bloem  

4. Arthur van Schendel 

5. Nederlandse Literatuur: Debuten (waarin ook veel goedkope boeken) 

6. Nederlandse Literatuur rond de Rederijkers (tot 1621) 

 

En zeer binnenkort onze website: www.antiquariaatschuhmacher.nl 

waarop:  

- deze Vlugschriften in ’t teken van Vriendschap  

- onder constructie: 

- Over Boeken en Banden  

- Nieuw en Nieuws  

- Catalogi en Vlugschriften 

- Work in Progress 

- In de etalage: bijzondere boeken 

- Koopjes! 


