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DEBUTEN  
deel 1 

van Wijding tot Omdwalingen    

       

VOORWOORD 

Wij vonden het toepasselijk om een eerste part van onze vele honderden tellende collectie 

Debuten van Nederlandse en Vlaamse auteurs in deze Boekenweek uit te geven. 

Een debuut is immers ook een begin van een reis – die soms kort, maar ook lang kan zijn 

en zelfs een heel leven kan duren. Toen Mark [Leenen], de medewerker die als AIO 

(Antiquaar in opleiding) hier 2 dagen per week zijn heil zoekt, een tijd geleden met dit idee 

kwam, heb ik dit van harte toegejuicht. Met al mijn gepriegel op het werk van een auteur, 

is het ook wel eens fijn om andere interessante boeken (want dat zijn debuten nu eenmaal 

vaak) onder de neus te krijgen. Voor anderen geeft het een indruk van wat Dirk De Geest 

zo vriendelijk de breedte van onze voorraad noemt – welke in grote lijnen niet op internet 

zichtbaar is. De voorraad Nederlandse literatuur is voor een groot deel nooit in kaart 

gebracht (beschreven) of dit is zo lang geleden gebeurd dat ik niet meer achter die 

beschrijving sta.  

Er is zoveel kennis inmiddels door mij erbij verzameld. Het voordeel hiervan is dat een 

nieuw ingekocht exemplaar niet eenvoudigweg wordt bijgeschreven, maar dat bij zo een 
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gespecialiseerde catalogus als wij maken, alle exemplaren van een en hetzelfde boek naar 

boven komen. En dan ontdekt men verschillen! 

Die verschillen juist zijn het minst aanwezig in de debuten, omdat deze vaak in eigen 

beheer verschenen zijn. En dan wordt – zeker bij kleine oplages – de hele oplage tegelijk 

gebonden. De schrijver/dichter heeft er immers al voor betaald! 

 

Het is me duidelijk geworden dat in al die jaren (nu zo’n 45) dat we geen grote catalogi 

hebben uitgegeven – zoals we dat vroeger deden, we – ondanks het altijd bijkopen van 

Max – van de meeste Eigen Beheertjes meestal maar één, hooguit twee exemplaren hebben 

verzameld. Het verschil is duidelijk te zien – zodra echte uitgevers (vooral Nederland), zijn 

er meestal/vrijwel altijd meer exemplaren in huis. 

 

Met ‘In eigen beheer’  wordt bedoeld een uitgave in zijn geheel gefinancierd (druk- en 

bind- en eventueel bijkomende kosten) door de auteur en door hemzelf (gratis) verspreid of 

tegen betaling aan de man gebracht. 

Voorbeeld gratis: de vroege uitgaven van E. du Perron, tegen betaling: die van  

P.C. Boutens. 

Daarnaast bestond er een andere manier die bij debuten en ook wel latere bundels (meestal 

poëzie) voorkwam. De ene was dat de auteur een reeds gedrukte bundel bij een uitgever 

inbracht ter exploitatie (voorbeeld: Marsman – Verzen en Slauerhoff – Archipel, beide door 

toedoen van Arthur Lehning gedrukt in Berlijn en in exploitatie genomen door uitgeverij 

P.N. van Kampen). De andere manier was dat de auteur (eventueel c.s.) de kosten van 

uitgave voor zijn rekening nam en alles – het drukken incluis – aan uitgever of drukker 

overliet. 

Daarvan zijn voorbeelden te noemen: Karel van de Woestijne’s debuut De Vlaamsche 

Primitieven, gefinancierd door zijn schoonmoeder in spe en uitgegeven door Den 

Nederlandschen Boekhandel.  

Van een bundel ondergebracht bij een drukker noem ik Van Ostaijens debuut  

Music-Hall, in 1915 ‘verschenen’ bij Gust Janssens – een drukker. 

Voor dit laatste soort uitgaven, beide met vermelding van een uitgever, is natuurlijk meer 

informatie nodig. In mijn 60-jarige carrière als antiquaar heb ik altijd juist geprobeerd dit 

soort aanvullende feiten te vergaren. Het boek zelf kan je een aanwijzing geven – een 

ongebruikelijke slechte druk (zoals Marsmans Verzen), een uitgever waarvan je weet dat 

hij zich inliet met deze praktijken.  

Ik las pas op het omslag van een nummer van het zeer modern getypografeerde tijdschrift 

De Gemeenschap dat men bij de gelijknamige uitgeverij ook zijn boeken kon laten drukken 

[en publiceren?, vraag ik me dan meteen af].  

Kortom, al pluizend en combinerend, dit alles gebaseerd op goed kijken (eerst bekijken, 

dan lezen – tekst – zegt Hellinga) komt men (lees hier ik) tot de meest verrassende 

ontdekkingen. 

 

Terug naar de Debuten – zij vormen het begin van een ontdekkingsreis, een goede vaart 

voor dit begin van onze catalogus Debuten – met nog veel plezier hiermee van Mark 

Leenen en  

 

Wilma Schuhmacher 
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DEBUTEN  
deel 1 

van Wijding tot Omdwalingen 
30 debuten 

 

 

 

 
 
1.  Aker, Willem Van Den – Wijding, Muziek der Sferen. Tekeningen door  

 Edm. Van Dooren. 
 Z. pl. (In eigen beheer,) 1924; rood, slap kartonnen omslag met decoratie en belettering  

 in zwart; omslagdecoratie en (5) ills. naar futuristische tekeningen: Edm.[ond] Van 

 Dooren; druk: L. Braeckmans, Brecht; ex biblibotheca Ad den Besten (naam in inkt op 

 voorste schutblad); achterplat met pen beschreven. € 125,- 
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    * Willem van den Aker (1901-1978) werkte onder meer mee aan De Tijdstroom,    

   Maandschrift voor kunst en letteren (1930-1934) en publiceerde in 1934 zijn tweede,  

   tevens laatste dichtbundel Het Gelaat der Straten. 

  ** Edmond van Dooren (1896-1956) volgde lessen op de Academies van Berchem en  

   Antwerpen en richtte in 1918, samen met Jozef Peeters – met wie hij vanaf 1912 een atelier 

   deelde – de avant-gardistische kring ‘Moderne Kunst’ op. 

   Zijn werk onderging verschillende invloeden: van symbolisme, Duitse expressionisme  

   tot Franse kubisme. Zijn kubistisch-futuristische inkttekeningen in Wijding sluiten aan  

   bij de gedichten van Van den Aker, die de dynamiek van de moderne stad tot onderwerp 

   hebben, en geven deze bundel een bijzonder karakter. 

  

2. Backer, Franz de – Bloeikens.  
 (‘Duimpjesuitgave’ nr. 104) Maldeghem, Victor Delille 1913; grijs papieren omslag 

 met decoraties en belettering in blauw; lls. (omslag + hoofdstukverluchtigingen) 

 naar pentekeningen: Herman Broeckaert; inliggend: 3 bijbehorende, losse 

 illustraties naar pentekeningen van Broeckaert op bruin papier (ills. bij pag. 26, 76   

 en 85); omslag aan randen iets gerafeld. € 65,- 

    * In druk opgedragen aan Maurits Sabbe ‘uit bewonderende waardeering’. 

  ** Franz de Backer (1891-1961) schreef naast poëzie enkele romans. Hij doceerde   

   Engelse taal- en letterkunde aan de Rijkuniversiteit te Gent. 

 

3. Berghen, René – De Overjas. 
 Antwerpen, ‘De Sikkel’ 1934; oplage: 300 genummerde Exx. op geschept papier van 

 Pannekoek; lichtgrijs, stevig papieren omslag met flappen, met decoratie en belettering 

 in zwart (ontwerp: Elsa van Hagendoren); met ex libris van Gerlof Verwey; wat scheef 

 in omslag. € 30,- 

    *  René Berghen (1901-1988), was werkzaam als leraar Nederlands in het hoger onderwijs en 

   publiceerde, naast enkele romans en novellen, in 1942 een studie over Schopenhauer. 

  ** Gerlof Verwey (1901-1999) was een zoon van de dichter en hoogleraar Albert Verwey  

   (1865-1937). Zijn Geschiedenis van Nederland, Levensverhaal van zijn Bevolking (1976) 

   wordt nog altijd als een standaardwerk beschouwd.  

 

 
4. Besnard, Albert – Sonnetten. 
 (’s Gravenhage, J. van Krimpen) MCMXVII (1917); oplage: 75 Exx. op Engelsch 

 van Whatman; grijsbruin, papieren omslag met belettering in zwart; letter: 

 Hollandsche Mediaeval; [typografische verzorging: J. van Krimpen;] druk: G.J. van 

 Amerongen, Amersfoort. € 225,- 

    * Later als eerste publicatie opgenomen in de reeks Palladium.  

   Deze Sonnetten zijn - zeer gewijzigd - tezamen met zijn tweede bundel De bloei en enkele 

   andere Gedichten (1923) – eveneens in de serie Palladium verschenen – opgenomen in  

   Opstand en Wroeging (Maastricht, Boosten en Stols 1925). J.C. Bloem, een jeugdvriend 

   van Besnard, verzorgde voor de bundel een inleiding. 

   Na de oorlog, in 1952, verscheen nog een derde gedichtenbundel, Doem en Dorst.  

  ** Albert Besnard (1887-1966) was achtereenvolgens beroepsmilitair, planter op Java en  

   Sumatra en vanaf 1919 redacteur bij De Telegraaf en de Nieuwe Arnhemsche Courant.  

   In 1930 wordt hij hoofdredacteur van de Sumatrapost in Medan. Na de oorlog werkt hij  

   als redacteur Indonesië bij het Algemeen Handelsblad. Met Van Krimpen bleef hij tot diens 

   dood bevriend. 
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5. Boon, Louis P. – De Voorstad groeit. 
 [Brussel, A. Manteau N.V. [z.j. = 1943] overplakt – in 1944 – met]  

 Brussel/’S-Gravenhage, Uitgeversmij A. Manteau N.V./H.P. Leopolds  

 Uitg. Mij. N.V.; beige, gedecoreerd papieren omslag met flappen met belettering in 

 rood [Ill. en omslagontwerp: M. Roggeman]; met op voorste schutblad opdrachtje 

 vorige bezitter. € 55,- 

    * De Voorstad groeit werd destijds, zoals de titelpagina vermeldt, ‘bekroond met de  

   Leo J. Krijn-Prijs 1942’. In de jury, die 32 handschriften te beoordelen kreeg, hadden  

   onder andere Willem Elsschot en Raymond Herreman zitting. 

 **  Getuige het ingeplakte strookje waarop beide uitgevers vermeld staan, is deze uitgave  

   door Leopolds Uitgevers Maatschappij voor Manteau in Nederland geëxploiteerd.  

   Deze exx. komen verhoudingsgewijs veel minder voor. 

   *** Louis Paul Boon (1912-1979) werkte enige tijd als autoschilder en bezocht korte tijd de  

   Academie voor Beeldende Kunst in Aalst. Later werkte hij als journalist bij het   

   communistische dagblad De Roode Vaan en was hij redactiesecretaris van het   

   weekblad Front. In 1954 werd hij medewerker van het socialistische dagblad Vooruit. 

   Boon publiceerde een groot aantal geëngageerde romans, zoals De Kapellekensbaan  

   (1953), Zomer te Ter-Muren (1956) en Pieter Daens (1971). 
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6.  Coenen Jr., Frans – Verveling. 
 Amsterdam, Jan Leendertz & Zoon [1892]; donkerrood linnen met afgeplatte  

 kanten, met decoratie en belettering in goud; [ex bibliotheca Marcellus Emants;] 

 met op voortitel in inkt een opdrachtje: ‘v.d. S.’; schitterend exemplaar! € 475,- 

   * Frans Coenen (1866-1936) had als conservator van het museum Willet-Holthuyzen  

   (1895-1932) veel tijd over voor literaire activiteiten. Hij was medewerker van diverse  

   periodieken en van 1914 tot aan zijn dood redacteur van Groot-Nederland.    

   Over zijn tijd bij Willet-Holthuyzen schreef hij de sleutelroman Onpersoonlijke   

   herinneringen (1936). Naast romans publiceerde hij kritieken, essays en studies, onder  

   meer over Emants, Ibsen en de beweging van Tachtig. In 1947 stelde Barend de Goede 

   een keuze uit de ‘kleine geschriften’ van Coenen samen onder de titel Veertig Jaar  

   Commentaar. 
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7.  Danser, J.G. – Ontmoetingen. 
 (’s Gravenhage, J. van Krimpen) MCMXVII (1917); oplage: 75 Exx. [1 op 

 Japansch/3 op Whatman/71 op Eenhoorn van Van Gelder Zonen]; Ex. op Eenhoorn 

 van Van Gelder Zonen; grijs, papieren omslag met belettering in zwart; letter: 

 Hollandsche Mediaeval; [typografische verzorging: J. van Krimpen;] druk: G.J. van 

 Amerongen, Amersfoort; op voorste schutblad gesigneerd door Danser. € 275,- 

    * Later als tweede publicatie opgenomen in de reeks Palladium. 

  ** J.G. Danser (1893-1920) was korte tijd als tekenleraar werkzaam. Hij debuteerde met  

   een reeks sonnetten in het maandschrift De Beweging van Albert Verwey. Na zijn  

   vroege dood door TBC, bezorgden Greshoff en Van Krimpen de bundel Gedichten  

   (1922), waarin Ontmoetingen werd opgenomen. 

 

8. Debrot, Cola – Mijn Zuster de Negerin. 
 Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar N.V. MCMXXXV (1935); lichtbeige karton met 

 decoratie en belettering in rood en zwart; wat scheef in band, band wat verkleurd. 

    € 75,- 

    * Nicolaas (Cola) Debrot (1902-1981) was werkzaam als arts en diplomaat. De op   

   Bonaire geboren Debrot wordt beschouwd als de grondlegger van de Antilliaans-  

   Nederlandse literatuur. Hij was mede-oprichter van het tijdschrift Criterium. Zijn  

   bescheiden oeuvre omvat gedichten, verhalen, romans, essays en enkele toneelteksten. 

 

9. Dekker, Arie Jac. en Achterberg, Gerrit – De Zangen van Twee Twintigers.  

 [In eigen beheer 1925;] Voorwoord van Ds. A. Dekker; uitgeefster [=drukker]:  

 fa. J. van Slooten, Wageningen; omslag ontbreekt, voorste pagina’s en achterste blad 

 liggen los; met op titelpagina in inkt een latere opdracht van Achterberg aan Nico 

 [Donkersloot]: ‘voor Nico; | uitsluitend, | en op zijn verzoek | van | Gerrit | 3 – II – ‘47’.

    € 1500,- 
     * Gerrit Achterberg (1905-1962) wordt alom gezien als één van de belangrijkste   

   Nederlandse dichters uit de twintigste eeuw. Achterberg was als onderwijzer werkzaam in 

   Opheusden en Den Haag en werkte later als ambtenaar in Utrecht. Na het grote drama in 

   zijn leven, de doodslag op zijn hospita in 1937, kreeg hij TBR en verbleef hij een aantal  

   jaren in verschillende psychiatrische klinieken. Pas na zijn dood werd zijn omvangrijke,  

   poëtische oeuvre voor het eerst verzameld in Verzamelde Gedichten (Amsterdam,  

   Querido 1963). Sindsdien zijn er van deze uitgave vele herdrukken verschenen. 

   Achterbergs jeugdvriend Arie Jacobus Dekker (1901-1985) maakte hem wegwijs in de  

   literatuur en stimuleerde hem tot het dichten. Diens vader, dominee A. Dekker, schreef het 

   voorwoord van hun gezamenlijke bundel. Dekker publiceerde later nog enkele gedichten in 

   tijdschriften, maar stopte daarna met schrijven. 

  ** Nico Donkersloot (1902-1965) publiceerde voornamelijk poëzie onder de naam   

   Anthonie Donker. Hij werd in 1936 benoemd tot hoogleraar Nederlandse Taal- en  

   Letterkunde in Amsterdam. Hij was redacteur van De Stem en Critisch Bulletin en  

   bekleedde tal van bestuursfuncties in de letterkundige wereld. 

 
10. Doolaard, A. den – De Verliefde Betonwerker, Verzen. 

 (‘Trajectum ad Mosam’ 17) Maastricht, A.A.M. Stols 1926; oplage: 200   

 genummerde Exx. (10 op Japansch/190 op Hollandsch); blauw-grijs papieren omslag 

 met seriemerk [: J. van Krimpen] in rood en belettering in zwart; gedrukt in rood en 

 zwart; titel en initialen: A.A.J. Stols; typografische verzorging: A.A.M. Stols;  

 druk: Boosten & Stols; 
 Van Dijk 69 
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 A. Ex. No. 191 op Hollandsch papier van Pannekoek, gedrukt voor het Algemeen  

   Handelsblad; met op voorste schutblad in inkt een opdracht van de auteur:   

   ‘Onttogen aan de | snertcritiek en een | beter doel gewijd. | voor Beer |  

   van Bob. | A’dam, 10 Apr. ‘27’. € 175,- 

 B. Ex. No. 8 (/10) op Japansch; ex libris vorige bezitter op verso voorste schutblad;  

   met prospectus € 375,- 

    * A. den Doolaard (1901-1994) was het pseudoniem van Cornelis (Bob) Spoelstra. Hij  

   werkte enige tijd als boekhouder van de Bataafsche Petroleum Maatschappij, maar  

   begon in 1928 aan een reeks eindeloze zwerftochten door Europa. Tijdens de Tweede  

   Wereldoorlog werkte hij als omroeper bij Radio Oranje. Zijn zeer uitgebreide oeuvre 

   omvat, naast poëzie, romans, verhalen, reisverslagen, reportages, manifesten en essays. 

  

11. Eelen, Jan – Verzen. 
 (Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel) M.DCCC.XC.VIII (1898);  
 oplage: 250 genummerde Exx. (7 op keizerlik Japans/243 op Hollandsch papier van Van 

 Gelder); wit papieren omslag met flappen met decoratie en belettering in donkergeel;  

 druk: J.E. Buschmann. 

 A. Ex. Nr. 109 op Van Gelder; omslag verbruind € 175,- 

 B. Ex. Nr. 131 op Van Gelder; omslag verbruind, bovenkant rug iets beschadigd;  

   met op voortitel in inkt een opdracht van de auteur aan de schilder Jan Bogaerts: 

   ‘Jan Eelen | aan Jan Bogaerts | Antw. 28 Juni 1900’. € 275,- 

    * Het is niet onwaarschijnlijk dat De Nederlandsche Boekhandel deze bundel op verzoek van 

   en gefinancierd door Eelen uitgegeven heeft. 

  ** Jan Eelen (1877-1970) was een Antwerpse dichter uit de groep rond de tijdschriften  

   Ontwaking en De Alvoorder. Net als o.a. Willem Elsschot, Victor de Meyere, Arie Deelen 

   en Lode Baekelmans was hij lid van de letterkundige vereniging Elck wat Wils. Hij  

   vertaalde meerdere werken van Maurice Maeterlinck. 

     *** Jan Bogaerts (1878-1962) was een aanvankelijk symbolistische, later steeds realistischer, 

   schilder die in zijn geboorteplaats Den Bosch zijn opleiding kreeg aan de Koninklijke  

   School voor Nuttige en Beeldende Kunsten. Ook bezocht hij de Academie voor Schone  

   Kunsten in Antwerpen. In zijn Antwerpse tijd komt hij in contact met schrijvers als Pol de 

   Mont, Lode Baekelmans, Karel van den Oever en Victor de Meyere. Bogaerts wordt gezien 

   als een voorloper van het zgn. ‘hyper-realisme’.  

 

12. Faverey, Hans – Gedichten. 
 Amsterdam, De Bezige Bij 1968; geplastificeerd, paars omslag met belettering in zwart; 

 typografische verzorging: Leendert Stofbergen; omslag met ezelsoren (zoals vrijwel 

 altijd). € 15,- 
  * De gedichten uit deze bundel zijn in een gewijzigde spelling opgenomen in  

   Gedichten (1980). 

 ** Hans Faverey (1933-1990) is in Paramaribo geboren en kwam als jong kind naar   

   Nederland. Hij studeerde psychologie in Amsterdam en was later als psycholoog verbonden 

   aan de Universiteit van Leiden. In 1962 verschenen zijn eerste gedichten in Podium. Aan 

   zijn bescheiden poëtische oeuvre zijn talloze beschouwingen gewijd. In 2000 verscheen de 

   door Marita Mathijssen bezorgde verzamelbundel Gedichten 1962-1990, waarin een groot 

   aantal niet eerder gepubliceerde gedichten zijn opgenomen.  

 
13. Goethem, J. Philip van – Uit Eenzame Uren, Een Bundel Verzen. 

 Amsterdam, W. Versluys 1910;  

 A. crème papieren omslag met belettering in goud; handtekening vorige bezitter op  

   titelpagina; omslag wat smoezelig. € 75,- 
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 B. rood papieren omslag met belettering in goud [zelfde zetsel als crème papieren  

   omslag]; ex bibilotheca Barend de Goede (naam en datering, 14 augustus 1931, in 

   inkt op titelpagina); laatste pagina’s los, rug beschadigd. € 95,- 

 C. roodbruin linnen met decoratie en belettering in goud; met op verso titelpagina  

   in inkt een opdracht van de auteur: ‘van | J Philip van Goethem’; een katern half los.

    € 225,- 

    * J. Philip van Goethem (1885-1913), op 28-jarige leeftijd aan TBC overleden, leerde  

   aanvankelijk voor notaris, maar studeerde daarna voor de middelbare akte Engelse Taal- en 

   Letterkunde. Hij publiceerde onder meer in De Nieuwe Gids, De Gids en Groot Nederland.  

   Uit Eenzame Uren is zijn enige bundel.    

  ** Barend de Goede (1915-1995) studeerde rechten en was werkzaam als gemeentesecretaris 

   in Utrecht. Later werd hij hoogleraar Staatsrecht in Leiden. Hij behoorde tot de   

   zogenaamde christen-dichters en was goed bevriend met Willem de Mérode. Zijn debuut 

   Verhindering, onder het pseudoniem Camp de Basschaerde, verscheen in 1934. 

   Van Goethem was één van de jonggestorven dichters aan wiens werk De Goede in zijn  

   bloemlezing Kort Dag (Utrecht, W. de Haan 1946) aandacht besteedde. 

 

14. Hofker, Jan – Gedachten en Verbeeldingen. Met Inleiding van L. van Deyssel. 

 Amsterdam, S.L. van Looy 1906; blauw linnen met decoratie en belettering in  goud. 

 A.  rug aan boven- en onderkant wat afgesleten, band verschoten; met op voortitel in  

   inkt een opdracht van de auteur: ‘Voor Jaap | van |  Jan’. € 175,- 

 B. rug iets verschoten; ex bibliotheca G.H. ’s-Gravesande (zijn Ex Libris, met een  

   houtsnede van Escher, op verso voorplat); met op verso voortitel in inkt een  

   latere opdracht van de auteur aan de schrijver/journalist/bibliograaf [G.H. ’s- 

   Gravesande]:  

   ‘Ter herinnering aan den | avond van 24 Juli 1926, | deze notitie, die een |   

   betuiging is van vriend- | schap’. € 275,- 

    * Naast de gewone oplage verscheen gelijktijdig een luxe uitgave in 50 Exx. op   

   Hollandsch papier met versierde initialen van Th. Nieuwenhuis en gebonden in een  

   gebatikte, perkamenten band eveneens van Th. Nieuwenhuis; een van de mooiste boeken 

   van de Nederlandsche Nieuwe Kunst. 

  ** Jan Hofker (1864-1945) werkte tot zijn pensionering in 1929 als hoofdambtenaar bij  

   de PTT. Hij publiceerde onder het pseudoniem J. Delang tussen 1890 en 1900   

   prozaschetsen in de stijl van Van Deyssel in De Nieuwe Gids.  

     *** G.H. ’s-Gravesande (1882-1965) publiceerde tot 1928 onder zijn oorspronkelijk naam  

    G.H. Pannekoek. Hij werd echter met deze naam geplaagd en verkreeg met een officiële 

   naamsverandering een deel van zijn moeders naam. In 1911 verscheen zijn debuutbundel 

   Uit mijn leven. Vanaf 1904 was hij als kunstredacteur verbonden aan het Haagse dagblad 

   Het Vaderland, waarvoor hij ook na zijn pensionering in 1947 als medewerker bleef  

   schrijven. Naast enkele bundels poëzie publiceerde ’s-Gravesande studies, biografieën en 

   bibliografieën.  

 

 
15. Kouwenaar, Gerrit – Vroege Voorjaarsdag, Gedichten. 

 Bergen N.H. [, In eigen beheer] MCMXLI (1941); papieren omslag met belettering in 

 zwart; ex bibliotheca Gerrit Borgers (naam in inkt op titelpagina); omslag verschoten 

 (als altijd). € 750,- 

    * De gedichten uit deze debuutbundel zijn geen van alle opgenomen in latere   

   verzameluitgaven. Deze uitgave is nooit herdrukt. 
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  ** Gerrit Kouwenaar (1923) was als medewerker enige tijd verbonden aan De Waarheid,  

   Vrij Nederland en Het Vrije Volk. Ook was hij jarenlang actief als vertaler. In 1946  

   debuteerde hij met proza in de novellenbundel Uren en Sigaretten. Kouwenaar is  

   vooral bekend als een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, dichters van de  

   Vijftigers. Zowel als redacteur van Podium en als bloemlezer (Vijf 5-tigers, 1955) toonde 

   hij zich van meet af aan een waar pleitbezorger van deze groep en hun poëzieopvattingen. 

 

 

15   16 
 

 
16. Laan, Remko ter – Enkele Verzen. ‘Niet in den Handel’. 

 [Z. pl., In eigen beheer] (1920); Oplage: 30 Exx; bruin papieren omslag met belettering 

 in zwart, rugkoordje; druk: drukkerij Transavia, Den Haag; met op titelpagina in inkt 

 opdracht van de auteur aan Frans Coenen: ‘Mr. Frans Coenen, | vd. Schr.’;   

 omslag verkleurd, rug aan boven- en onderzijde ingescheurd. € 350,- 

 Niet in de NCC. 

  * Sommige van deze gedichten werden eerder gepubliceerd in [De] Nieuwe Amsterdammer, 

   Elsvier[s Geïllustreerd Maandschrift] en in Groot Nederland, het tijdschrift waarvan Frans 

   Coenen destijds redacteur was. 

 ** Remko ter Laan (1896-1928) was de oudste zoon van de bekende Multatuliaan   

   K.(ornelis) ter Laan, Tweede Kamerlid voor de SDAP die later burgemeester van  

   Zaandam werd en vooral bekend is als samensteller van diverse (ook letterkundige)  

   woordenboeken. 

   Zoon Remko, die aan TBC overleed, was in zijn korte leven vooral actief als vertaler. 

 
17. Meyere, Victor de – Verzen. Omslag- en tekst-versieringen van Victor Hageman. 

 Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel Bestuurder L.H. Smeding M.D.CCC.XC.IV 

 (1894); op geschept Hollandsch papier van Van Gelder Zonen; gevouwen, beige 

 papieren omslag los om stijfje, met illustratie en belettering in zwart; omslag en (3) 

 tekstversieringen naar tekeningen: Victor Hageman; druk: J.E. Buschmann, Antwerpen; 

 aan bovenkant voortitel ontbreekt een stukje, bladen wat smoezelig, enkele kleine 

 bibliotheekstempels; aan bovenkant rug omslag ontbreekt een stukje, omslag wat 

 smoezelig. € 225,- 
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   * Ook hier geldt dat het niet onwaarschijnlijk is dat de Nederlandsche Boekhandel deze  

   bundel op verzoek van en gefinancierd door De Meyere uitgegeven heeft. 

  ** Victor de Meyere (1873-1938) raakte al op jonge leeftijd betrokken bij het    

   tijdschrift Van Nu en Straks. De Meyere maakte vooral naam als volkskundige; in  

   1907 krijgt hij de functie van adjunct-secretaris van het Museum voor Folklore en in  

   1933 wordt hij conservator. Dit soort banen werd indertijd vaak aan schrijvers/dichters in 

   Vlaanderen gegeven. Naast poëzie en enkele romans publiceerde hij een groot aantal  

   werken op volkskundig gebied. 

     *** Victor Hageman (1868-1928) kreeg zijn opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten 

   in Antwerpen, waar hij in contact kwam met Vincent van Gogh. Met Van Gogh zou  

   Hageman ook na zijn Academietijd contact blijven houden. Hageman was bekend om zijn 

   schilderijen van de zelfkant van het leven. 

 

18. Minne, Richard – In den Zoeten Inval. 
 Brussel, R. Herreman 1926; oplage: 525 [?] genummerde Exx. (25 op Van Gelder/500 

 op Featherweight); Ex. Nr. 53 op Featherweight; halfleer: bruin leren rug met 

 belettering in goud, met marmerpapier overtrokken platten; oorpronkelijk omslag 

 (paars papieren omslag met belettering in zwart) mee ingebonden; ex libris van de 

 schilder/beeldend kunstenaar Ary Baggerman (1905-1972) op binnenkant voorplat.  

    € 650,- 

    * Deze vooruitgave, verzorgd door een van de andere Fonteiners, werd nooit in de handel  

   gebracht. In een gewijzigde volgorde en met wat wijzigingen in tekst en interpunctie werd 

   deze herdrukt in 1927, welke als eerste druk werd uitgebracht. 

 ** Richard Minne (1891-1965) werkte enige tijd als ambtenaar, werd vervolgens boer en  

   ten slotte journalist. Hij richtte samen met Maurice Roelants, Karel Leroux en Raymond 

   Herreman het tijdschrift ’t Fonteintje (1921-1925) op. Deze dwarse ‘minor poet’  was een 

   favoriete dichter van o.a. Guus (A.L.) Sötemann, Reinold Kuipers en de eigenaresse van 

   Antiquariaat Schuhmacher, die een van hun meest belangrijke catalogi, In den Zoeten  

   Inval (1989), de titel van zijn debuutbundel heeft meegegeven. 

 
 

 19     

 
19. Noordstar, J.C. – De Zwanen en Andere Gedichten. 
 Groningen, Ebenhaëzer MDCDXXX (1930); bruin, marmerpapieren omslag;  

 druk: H.N. Werkman, Groningen; met de zeer zeldzame prospectus, eveneens door 

 Werkman gedrukt; omslag aan rug wat beschadigd. € 475,- 
 Hot Printing: 30-g5; Dekkers: G-145 
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  * Achter de uitgeverij Ebenhaëzer gaan A.J.P. Tammes (Noordstar) en H.J. Scheltema (beter 

   bekend als N.E.M Pareau) schuil.  

   Van deze vrij zeldzame uitgave zijn twee marmerpapieren omslagen bekend.   

   Naast deze bruine bestaat er ook een waarin de kleur rood de boventoon voert. 

 ** J.C. Noordstar (1907-1987) was het pseudoniem van A.J.P. Tammes. Tammes werkte als 

   redacteur bij de NRC en werd in 1945 hoogleraar Volkenrecht en Internationale   

   Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. In 1935 publiceerde hij samen met  

   Pareau Argos en Arcadia, een bundel poëzie en novellen.  

 

 
20. Offel, Edmond van – Bloei. Versieringen van den Schrijver. 

 Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel M.D.CCC.XC.VI (1896); op Hollandsch 

 papier van Van Gelder Zonen; bruin papieren omslag met decoratie en belettering in 

 rood; Ills. naar tekeningen: Edmond van Offel; druk: J. Folkerts en Co., Antwerpen; 

 omslag wat beschadigd: rug ontbreekt, hapjes uit voor- en achterplat. € 375,- 

  * Net als bij Eelen en De Meyere geldt ook hier dat het mogelijk is dat deze uitgave door Van 

   Offel zelf gefinancierd is. 

 ** Edmond van Offel (1871-1959) volgde de Academie voor Schone Kunsten in   

   Antwerpen, waar hij literatuurles had van Pol de Mont. Van Offel was internationaal  

   bekend als boekverluchter en schilder/tekenaar. Zijn literaire werk bestond, naast poëzie, 

   uit verhalen, toneel, studies en een enkele roman. Verder publiceerde hij een groot aantal 

   boeken voor de jeugd. 

 

 
21. Oosten, A.J.D. van – “His Master’s Voice”. 
 Santpoort, Uitgeverij C.A. Mees MCMXXIX (1929);  

 A. rood papieren omslag met belettering in zwart; ex libris-stempeltje vorige   

   bezitter op titelpagina; klein scheurtje aan bovenkant rug. € 75,- 

 B. roodbruin linnen met belettering in zwart; met op voorste schutblad in inkt een  

   opdracht van de auteur aan Hans Roest: ‘aan Hans Roest, | van de auteur uit  

   hartelijke | erkentelijkheid voor betoonde | waardering | AJD van Oosten’; 

   achterplat iets kromgetrokken. € 185,- 

   * A.J.D. van Oosten (1898-1969) was oorspronkelijk huisschilder en werkte later als  

   ambtenaar en jounalist. Nadat hij in 1931 van de protestantse naar de katholieke kerk  

   was overgegaan, werd hij in 1934 redacteur van De Gemeenschap. Naast poëzie   

   publiceerde hij ook een aantal romans. 

  ** Hans Roest (1917-2006) was journalist en een fervent verzamelaar, vooral van boeken met 

   – liefst uitvoerige – opdrachten. Vaak bracht hij bij bezoek aan een schrijver/dichter enkele 

   boeken van deze mee en verzocht dan om een opdracht met bv. een gedicht of in de vorm 

   van een gedicht. Roest was initiator en verspreider van de gedichten die Achterberg na de 

   oorlog in het net voor de verkoop uitschreef. Ook was hij de uitgever van Achterbergs  

   Schaatsenrijder (plano, 1944) 

 

22. Otten, Jo – Verloren Vaderland. 
 (‘Luchtkasteelen’ No. 1) Maastricht & Brussel, A.A.M. Stols 1928; Oplage: 150 

 genummerde Exx. op Pannekoek-De Fortuin; beige papieren omslag met decoratie en 

 belettering in zwart; omslagill./seriemerk (= titelpagina-ill.) houtsnede: J.F[ranken]; 

 typografische verzorging: A.A.M. Stols. 
 Van Dijk 151 
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 A.  Ex. Nr. 132 ; met [later] gladpapieren stofomslag met flappen met decoratie en  

   betiteling in blauw, grijs en wit; ontwerp: William Ensel. € 75,- 

 B. Ex. Nr. 129; met op voorste schutblad in inkt een opdrachtje: ‘v.d. S.’; omslag wat 

   smoezelig. € 125,- 

  * Jo Otten (1901-1940) studeerde economie in Rotterdam. Zijn proefschrift Het Fascisme  

   werd in 1928 uitgegeven. Verloren Vaderland is zijn literaire debuut. 

   Otten was werkzaam als tolk en was als medewerker verbonden aan De Vrije Bladen.  

   Hij kwam om tijdens het Duitse bombardement op Rotterdam in 1940. 

 
23. [Prins, Arij als] Cooplandt, A. – Uit het Leven. Met Etsen van Mej. B. van Houten en Ph. 

 Zilcken. 

 ’s-Gravenhage, Mouton & Co [1885]; rood, blind gestempeld linnen met  rugdecoratie 

 en –belettering in goud; met 1 ets van Mej. B.[arbara] van Houten en 1 ets van Ph.[ilip] 

 Zilcken; ex bibliotheca G.H. ’s-Gravesande (zijn Ex Libris, met een houtsnede van 

 Escher, op verso voorplat); mooi exemplaar. € 250,- 

  * Arij Prins (1860-1922) was directeur van een Schiedamse kaarsenfabriek en wordt  

   gezien als een der eerste Nederlandse naturalistische schrijvers. Hij was bevriend met de 

   bekende Franse naturalist J.K. Huysmans. Later schreef hij meer impressionistische werken 

   in een gekunstelde stijl. Het in 1912 verschenen De Heilige Tocht – een  uitgave van P.C. 

   Boutens – wordt als zijn belangrijkste roman beschouwd. 

 

 
24. Rensburg, J.K. – Japanse Verzen. I. Foedzji-No-Hana. (+ II. Kikoe-No-Hana). 

 Rotterdam, Johan Pieterse 1903; gebroken-wit, stevig papieren omslag met vignet en 

 belettering in geel; met op voorste schutblad in inkt een opdracht van de auteur aan 

 Israël Querido: ‘Voor Isr. Quérido | J.K. Rensburg | 21-3-‘04’; rug deels los, omslag 

 wat smoezelig. € 275,- 

    * J.K. Rensburg (1870-1943) was een befaamd figuur in de Amsterdamse artiestenkringen, 

   waar hij als Rens ’t mikpunt was van pesterijen. Rensburg was financieel afhankelijk van 

   giften en leningen. Om zijn utopistische en wereldvreemde ideeën werd hij ‘de joodse  

   graalzoeker’ genoemd. Naast poëzie en een enkele roman publiceerde hij in 1930 Theorie 

   der Evolutie. In de oorlog werd hij als Jood weggehaald en in Sobibor vermoord. 

 ** Israël Querido (1872-1932), tevens broer van uitgever en schrijver Emanuel (1871-1943) 

   was onder meer horlogemaker en diamantwerker voor hij als journalist jarenlang werkzaam 

   was bij het Algemeen Handelsblad. Zijn debuut Verzen (1893) publiceerde hij onder het  

   pseudoniem Theo Reeder. Zijn omvangrijke oeuvre omvat poëzie, toneelwerk, critische  

   beschouwingen en romans. Een van zijn bekendste werken is het in barokke stijl   

   geschreven, meerdelige epos De Jordaan (4 delen: 1912, 1914, 1922 en 1924). 

  

25. Roland Holst, A. – Verzen. 
 Bussum, C.A.J. van Dishoeck 1911; op gevergeerd papier van Pannekoek-De Fortuin; 

 geelbruin, slap linnen met decoratie en belettering in zwart;  

 A.  band wat verkleurd. € 65,- 

 B.  op verso voorplat ex libris van Firmijn van der Loo; met op voortitel in inkt een  

   opdracht van de uitgever aan de dichter P.C. Boutens: ‘Voor Dichter Boutens |  

   dit exemplaar mijner uitgave | Bussum | 18/9 1913 | C.A.J. van Dishoeck’;   

   vlekje op rug, verder gaaf exemplaar. € 225,- 

    * Adriaan Roland Holst (1888-1976) studeerde enige tijd in Oxford en was van 1920 tot  

   1934 redacteur van De Gids. Hij trok van jongs af aan veel op met zijn schrijvende tante Jet 

   (Henriëtte Roland Holst-van der Schaik) en zijn oom Rik (Richard Roland Holst), beeldend 
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   kunstenaar en de enige broer van zijn vader. Onder zijn goede vrienden telde Adriaan (Jany 

   voor familie en intimi) grote auteurs als Ter Braak, Du Perron, Bloem, Nijhoff en  

   Slauerhoff, evenals schilders als Wim Schuhmacher en Carel Willink, die beiden een  

   portret van hem maakten. Aan zijn poëzie, maar vooral aan zijn ‘houding’ (ook in de oorlog 

   toonde hij – in tegenstelling tot velen – karakter), die bij iedereen bewondering en respect 

   afdwong, had hij de erenaam ‘Prins der Dichters’ te danken.  

   Hij ontving vele onderscheidingen en prijzen waaronder de P.C. Hooftprijs (1955) en de 

   Prijs der Nederlandse Letteren (1959). Zijn beroemdste bundel is Een Winter aan Zee, in 

   1937 in slechts 30 exx. verschenen in Stols’ Halcyon Pers. Een tweede druk  geschiedde 

   meteen erna, waarvoor het zetsel van de eerste werd gebruikt. Beide drukken zijn bij ons 

   (natuurlijk) op voorraad. Zijn zeer omvangrijk oeuvre omvat, naast poëzie, lyrisch  

   prozawerk waaronder het op middelbare scholen nog altijd bekende, naar een Ierse sage  

   bewerkte, Deirde en de Zonen van Usnach (1920), waarvan de eerste druk  (in de  

   Palladium-reeks) eveneens bij ons verkrijgbaar is. In 2000 verscheen zijn lijvige biografie 

   van de hand van Jan van der Vegt, welke verscheidene drukken beleefde en die ook een  

   uitstekend portret van zijn tijd geeft. Van der Vegt bezorgde tevens in 2004 een nieuwe  

   uitgave van de verzamelde gedichten, Gedichten 1911-1976 (Amsterdam/Antwerpen,  

   Meulenhoff/Manteau).  

 

26. Thomsom, J. Jac. – Tammuz. 
 Amsterdam, W. Versluys 1905; bruin suède-achtig linnen met fileten (voorplat) en 

 belettering in goud, achterplat met blinde fileten; band wat vlekkerig, platten iets 

 kromgetrokken. € 85,- 

    * Jan Jacob Thomson (1882-1961) studeerde theologie in Utrecht, waarna hij in verschillende 

   gemeentes als predikant werkzaam was. Hij wordt gerekend tot de dichtersgroep rond het 

   tijdschrift De Beweging, waarin hij gedichten publiceerde.    

   Het gedicht Tammuz, in druk opgedragen aan ‘dr. H.W.Ph. van den Bergh van Eysinga den 

   vriend’ wordt vooraf gegaan door de beschouwing Idealisme en Kunst. Naast eigen  

   poëziebundels publiceerde Thomson in 1915 de bloemlezing Religieuze Poëzie. 

 

 

 27   29 
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27. Timmerman, Ae.W. – Leo en Gerda. 
 ‘s Gravenhage, L.A. Dickhoff Jr. 1911; grauwbeige linnen met decoratie en 

 belettering in groen; band wat afgesleten, voorste schutblad vervuild, uit voortitel 

 hoekje afgescheurd. € 275,- 

    * Aegidius W. Timmerman (1858-1941) studeerde klassieke talen in Amsterdam en was  

   lange tijd werkzaam als docent aan het Gymnasium Haganum in ’s Gravenhage. Hij is  

   vooral bekend door zijn op tachtigjarige leeftijd uitgegeven Tim’s Herinneringen, waarin 

   hij vertelt over schrijvers, schilders en andere kunstenaars rond het tijdschrift De Nieuwe 

   Gids en de beweging van Tachtig. Voor de figuren Leo en Gerda zouden de schilder en  

   lithograaf Theo Hoytema en zijn vrouw Tine model hebben gestaan. 

 

 
28. Vries, Hendrik de – Het Gat in Mars en Het Milagrat, Een Strijd van de Verste 

 Toekomst en Twee Lofzangen. 

 [Z. pl., In eigen beheer] 1917; bruin papieren omslag met lijndecoratie en belettering in 

 zwart. € 650,- 

    * In zijn in 2006 verschenen biografie van Hendrik de Vries schrijft biograaf Jan van der  

   Vegt dat De Vries deze publicatie alleen onder enkele vrienden verspreidde en de rest van 

   de oplage bij zich hield. Deze uitgave kwam niet in de boekhandel. ‘Op een aantal  

   exemplaren vereenvoudigde hij de titel tot Mars en Milagrat door de andere woorden zwart 

   te maken’. Latere verzoeken om een exemplaar van zijn debuutbundel werden zelden door 

   De Vries ingewilligd. Zelf bestempelde hij het tot een ‘hysterisch miniatuur-epos’ en ‘een 

   barbaarsch voortbrengsel van een op hol geslagen geest’ (Van der Vegt, p.112-113). 

 ** Hendrik de Vries (1896-1981) sleet een groot deel van zijn werkzame leven op het  

   Groningse gemeentearchief. Hij was als schilder lid van kunstenaarsgroep De Ploeg en  

   werkte als dichter mee aan Het Getij en De Vrije Bladen. De Vries koesterde een grote  

   liefde voor het Spaanse landschap en volkskarakter: zijn vertalingen en bewerkingen van 

   Spaanse volksliederen in Copla’s (1935) had veel succes.  

 

 
29. Vroman, L. – Gedichten. 
 Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeversmij N.V. MCMXLVI (1946); beige, papieren 

 omslag met flappen en belettering in rood en zwart; omslag iets verkleurd, klein 

 scheurtje in voorflap. € 20,- 

  * Leo Vroman (1915-2014) studeerde biologie in Utrecht en was als vooraanstaand  

   hematoloog werkzaam in de VS. Als wetenschapper verwierf hij faam met het naar hem  

   genoemde ‘Vroman-effect’, dat een specifiek verschijnsel bij bloedstolling beschrijft. Zijn 

   zeer uitgebreide oeuvre omvat, veelal door hemzelf geïllustreerde, poëzie- en prozabundels 

   en enkele toneelstukken. 

 

 
30. Wasch, Karel – Omdwalingen in het Land der Liefde. Uit de boeken der 

 viereenheid. Het vierde: De Openbaringen over den Vrede voor het Kind. Ontvangen 

 van den Vader en bijeengezameld. 

 Amsterdam, W. Versluys [1915]; perkamentpapieren omslag met flappen met 

 belettering in zwart; met (6) paginagrote ills. naar tekeningen [: Albert Plasschaert]; 

 omslag verkleurd/zwaar verbruind en wat beschadigd, met tape gerepareerd; ex libris  

 (verso voorflap) en stempeltje (titelpagina) Katholieke Leergangen. € 125,- 

    * Karel Wasch (1886-1967) begon zijn carrière bij Bouvy, de Koninklijke Glasfbriek in  

   Dordrecht. In Leerdam werkte hij lange tijd als directiesecretaris bij ‘de Glasfabriek’ onder 
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   P.M. Cochius (1874-1938). In de serie De toegepaste Kunsten in Nederland  verscheen in 

   1924 bij Uitgeverij Brusse van zijn hand het deeltje Glas en Kristal, dat in 1927 herdrukt 

   werd. Ook werkte hij mee aan de met een Oscar bekroonde film Glas (1958) van Bert  

   Haanstra. Als redacteur was hij verbonden aan Het Getij en De Nieuwe Gids. Naast toneel 

   en proza publiceerde hij in 1929 de bundel Gedichten. 

 ** Albert Auguste Plasschaert (1866-1941), schilder, tekenaar en glaskunstenaar, was de neef 

   (en tevens naamgenoot) van de bekende kunstcriticus Albert C.A. Plasschaert.  

   Met Wasch deelde hij een bovenmatige interesse voor het occulte en spirituele.   

   In de biografische schets Een Rijk Leven, over leven en werk van Karel Wasch (Vianen,  

   Optima 2001) schrijft Wasch’ kleinzoon dat Plasschaert onder het pseudoniem A(lbert)  

   M(entor) illustraties verzorgde voor Omdwalingen in het Land der Liefde: ‘de illustraties 

   waren bedoeld als meditatief materiaal’ (p.13). 

 

 
 

 

 

Meer illustraties vindt u op onze website: www.antiquariaatschuhmacher.nl 

 
 

WORDT VERVOLGD!  


