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VRIENDSCHAP 
 

Uit onze omvangrijke collectie Van Schendel, Van Schendel met opdrachten – Van 

Schendel luxe – Van Schendel luxe met opdracht, koos ik De Waterman met die 

prachtige eerste zin 

‘Aan de Merwede buiten Gorcum dwaalde op een dag van den winter een jongen over de 

uiterwaard.’ 

met een opdracht aan die andere Steunpilaar – maar beweeglijker, bedrijviger, 

onrustiger, Greshoff. 

 

 
 

De Waterman verscheen – in tegenstelling tot de meeste Van Schendels uit die periode 

die bij Meulenhoff verschenen zijn – bij Nijgh & Van Ditmar. Raar genoeg staat in de 

luxe exemplaren – want ik neem aan dat het er meer zijn – (’s Gravesande, de bio- en 

bibliograaf, zegt dat ook) op geen enkele plaats dat het een luxe ex. is – en ook niet het 

aantal. 

Het is – evenals een andere luxe ex. dat we getraceerd hebben, verschenen bij deze 

uitgeverij – de tweede druk  van Nescio, ook ex Greshoff – met een soort gevouwen 

omslag – van linnen, evenals de band, met bandversiering (die van Tine Baanders is) – 

gevouwen, beter gezegd gekaft – omdat natuurlijk een linnen band niet om dit dikkere 

exemplaar, want op Hollandsch papier, had gekund. De opdracht behoort, zoals Max en 

ik dat noemen, tot de saaie, uniform met de andere – en we hebben er heel wat – 

opdrachten van Van Schendel – een voor/van-opdracht. 

Die zie je ook bij Gorter en Elsschot, al staat er bij de laatste een enkele maal iets bij – 

het leukste dan vonden wij altijd ‘verkleefde’. 

 

 

 



Daarvan zit wat in bij vriendschap – want dat probeer ik met deze korte serie – al denk ik 

natuurlijk al weer aan een vervolgje – nu de periode die men kortweg de Forumperiode 

noemt – hierna eens kijken wat we zoal hebben van de Tachtigers (ook wat goedkoper!) 

– en apart de geloovigen (Protestants en Katholiek – door elkaar – ’t zijn beiden 

christenen) – ook uit wat Van Schendel – gezien de prijs – opdrachten van hem zijn ook 

niet zo zeldzaam  - ook is. Maar wat zegt dat – is er niet een intrinsieke waarde van 

literatuur, van schilderijen – wat maakt het daarvoor uit of men vandaag erover ‘hoera’ 

roept, het morgen weer vergeten is – en daarna? 

Vandaag Beethoven – morgen Bach – neen Beethoven en Bach – oud en nieuw – het 

gaat om kwaliteit, om talent. Vale! 

 

Schendel, Arthur van – De Waterman. 

Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar N.V. 

MCMXXXIII (1933); 1ste druk; [Luxe] Ex. op 

Hollandsch papier; rood linnen omslag gevouwen 

rond stijfje, decoratie en belettering in zilver 

(ontwerp: Tine Baanders); wat los in de band (zo 

gelaten, kan nu eenvoudig in leer gebonden 

worden); geen colophon, nergens vermelding 

papier – noch aantal exemplaren; met opdracht in 

inkt op voortitel aan Jan Greshoff:  

‘Jan Greshoff | van | Arthur’. 

€ 750,- 
*’s-Gravesande vermeldt 25 luxe Exx. Deze curieuze 

omslag/band hebben we tot dusver maar eenmaal 

eerder aangetroffen, nl. om een luxe exemplaar van de 

2de druk van Nescio, ook bij Nijgh & Van Ditmar 

uitgegeven en verkocht aan Thijs Wierema. Tot dat 

moment waren/was (een) luxe Ex(x). van deze Nescio volslagen onbekend – ook die kwam uit 

de bibliotheek van Greshoff. 

 
 

 
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) 

 

 

Uit onze binnenkort te verschijnen catalogus Arthur van Schendel: 

 

  
 

Avonturiers. ‘Folemprise’ (7), ’s-Gravenhage, L.J.C. Boucher MCMXXXVI (1936); 

1ste druk; Titelhoutsnede: J. Buckland Wright; Letter van Janson; Druk: Mouton & Co; 

Typographie: H. Friedlaender. 

Luxe Ex. op Pannekoek Renaissance (25 Exx.), Ex. No. VII, gesigneerd en gebonden in 

(uitgeversband luxe Exx.) rood marokijn (geitenleer), rug met ribben, blinde fileten, 

belettering in goud, inslag met blinde hoekversieringen en fileten (Louis Malcorps); met 

in handschrift: ‘eigendom J.R. Meulenhoff’ (voor wie het Ex. volgens colophon ook 

gedrukt is); rug verkleurd, enkele kleine schaafplekjes. 

Tezamen met: 

De Zomerreis. ‘Folemprise’ (12), Den Haag, L.J.C. Boucher MCMXXXVIII (1938) ; 

1ste druk ; Titelvignet: naar houtsnede uit ‘Settante Novelle’ 1510; Letter van Janson; 

Druk: Mouton & Co; Typographie: H. Friedlaender. 

Luxe Ex. op Pannekoek Renaissance (10 Exx.), Ex. No IV, gebonden in (uitgeversband 

luxe Exx.) rood marokijn (geitenleder), rug met ribben, blinde fileten en belettering in 

goud, platten met blinde fileten, inslag met blinde hoekversieringen en fileten [alleen die 

laatste conform Avonturiers] (Louis Malcorps); Ex Libris J. Kortenhorst; rug verkleurd; 

in cassette. 

 

 



Tezamen met: 

Anders en Eender. ‘Folemprise’ (13), Den Haag, L.J.C. Boucher MCMXXXIX (1939); 

1ste druk; Titelvignet naar de Hypnerotomachie; Letter van Janson; Druk: Mouton & 

Co; Typographie: H. Friedlaender. 

Luxe Ex. op Pannekoek Renaissance (12 Exx.), Ex. No. VI, gebonden in (uitgeversband 

luxe Exx.) rood marokijn (geitenleder), rug met ribben, blinde fileten en belettering in 

goud, platten met blinde fileten, inslag met blinde hoekversieringen en fileten (Louis 

Malcorps) [geheel conform band De Zomerreis]; rug verkleurd; in cassette (elementen 

daarvan liggen los). 
*Luxe exemplaren hiervan komen ook in interim karton voor. 

De 3 Folemprises tezamen       € 1850,- 

 
 

   
 

 
 

 
Drogon. Met Plaatjes van M. Bauer. Amsterdam, W. Versluys MDCCCXCVI (1896); 

1ste druk. 

* Titeldecoratie: M. Bauer? (Braches NKDoc. 3). 

** Debuut. 



 
Luxe Ex. op geschept papier van Van Gelder Zonen [10 Exx.]; [oorspronkelijk] bruin 

gemarmerd kalfsleder, rug met ribben, rug-, band- en kantenversiering en belettering in 

goud; kop verguld; met opdracht van de auteur (in een nog kinderlijke hand) aan de 

dichter Eduard Brom: ‘Aan | Eduard Brom | van A.v. S. | 12.’96’ , Ex Libris van Eduard 

Brom; wat geschaafd op de knepen, maar verwonderlijk goed bewaard Ex. gezien dit 

toch erg zwakke bandje. € 1250,- 

 
* Deze uitgeversband is duidelijk met de hand gebonden en versierd! en is wat decoratie betreft 

verwant aan de band van de later in 1910 van Van Schendel, ook bij Versluys verschenen 

Shakespeare, waarvan zoveel luxe exx. in verschillende tinten bruin leder voorkomen, dat je 

bijna zou zeggen – ongelimiteerd! Drogon is echter veel fraaier en zorgvuldiger uitgevoerd en er 

bestonden maar 10 van dit soort exx. van. 

 

 

 

  
 
 
Rose-Angélique, De Droomen van de Liefde. (‘De oorspronkelijke Roman’,) 

Amsterdam, J.M. Meulenhoff MCMXXII (1922); 1ste druk; Druk: G.J. Thieme; 

Luxe Ex. op Oud-Hollandsch papier van Van Gelder (25 Exx.), Ex. No. 11; 

[oorspronkelijk] halfkalfsleder met hoeken: lichtbruin leren rug, rug met ribben en rood 

lederen titeletiket, rijke versiering en belettering in goud, platten met lichtbruin, groen en 

geel gemarmerd papier overtrokken; op de knepen iets gebruikt; met in handschrift: 

‘eigendom J.R. Meulenhoff’. € 350,- 

 


