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Antiquariaat Schuhmacher 
Sedert 1952 

Wilma Schuhmacher & Max Schuhmacher | 
Gelderschekade 107, 1011 EM Amsterdam, telefoon +31(0)20 6221604 

e-mail: schuhmacher@xs4all.nl  site: in aanbouw 
Bank: ABN-Amro nr. 54 53 10 342 – ING nr. 38 88 01 

 
Openingstijden 

Woensdag t/m Vrijdag 9  – 15 uur & op afspraak 
Prijzen zijn in Euro’s en aangepast aan de crisis/ recessie.Wij zijn vrijgesteld van BTW. Porto voor 

rekening koper. Eventueel retour binnen 7 dagen. 
Stelt U geen prijs (meer) op onze vlugschriften: een telefoontje of e-mail is voldoende. 

 
 

 

E   

 
 

Jan G. Elburg 
De boeken zijn in chronlogische volgorde opgenomen. 

 
 

 
[als Jan Rengertsz] De Distelbloem, Gedichten.[Amsterdam, In 
eigen beheer] (1944); 1ste druk; Oplage 60 genummerde Exx; Ills. en 
omslag naar tekeningen [: Lotte Ruting]; [druk: Lotte Ruting en G. 
v.d. Werf]; grijs papieren omslag met rode decoratie. 
De Jong 692       € 325,- 
*Enkele gedichten uit deze bundel zijn, in gewijzigde volgorde en met in enkele 
gevallen kleine wijzigingen in interpunctie en hoofdlettergebruik, opgenomen in 
‘Door de Nacht’ (1948). 
 
 

 
 
Serenade voor Lena. ‘Asta Nigra II’ [, ‘s-Gravenhage, Karel C. van Boeschoten en L.J. 
Zimmerman 1943]; 1ste druk; Oplage 75 Exx; gestencild; blind, rozerood papieren omslag. 
De Jong 239          € 175,- 
*Het grootste deel van deze gedichten werd in gewijzigde volgorde, en in een enkel geval met een wijziging in 
woordkeuze, opgenomen in ‘Serenade voor Lena’ (1941 [=1945] ). 
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Serenade voor Lena. Amsterdam, W.L. Salm en Co MCMXLI  (1941) [=1945]; [2de 
herziene druk].  
* Gezien het zeer houthoudende papier zal deze druk wel echt uit 1945 zijn. 
** Niet opgenomen in ‘Drietand’ en ‘Gedichten 1950-1975’. 
A. stevig papieren omslag        € 10,- 
B. halflinnen: blauw linnen rug, platten met blauw papier overtrokken, monogram in goud,  
19,7 x 16,2 cm, met stofomslag       € 15,- 
C. halflinnen: blauw linnen rug, platten met blauw papier overtrokken, monogram in goud – 
formaat echter 19,7 x 13,7 cm – afgesneden, waarschijnlijk later zo in de handel gebracht 
           € 20,- 
D. Luxe Ex. op Hollandsch papier (van Van Gelder Zonen) (25 Exx.); druk: Imperator, Lisse; 
zwart linnen met monogram in goud; band iets kromgetrokken (als vrijwel altijd); met 
opdracht van de auteur aan de dichter Koos [Schuur] in inkt: ‘Voor Sinterkoos | het Woord-
geworden Vlees. | | Kreten van oud zeer: | zo schrijf ik niet meer, | nooit meer! | Jan Elburg’.
           € 275,- 
* Elburg en Schuur waren beiden redacteur van het tijdschrift ‘Het Woord, Maandblad voor nieuwe Nederlandse 
Letterkunde’ (1945/’46-1948/’49) en goede vrienden. 
E. Luxe Ex. op Hollandsch papier (van Van Gelder Zonen) (25 Exx.); druk: Imperator, Lisse; 
zwart linnen met monogram in goud; band iets kromgetrokken (als vrijwel altijd); met 
opdracht van de auteur aan [Ludwig Kunz]: ‘Voor Lukie | 27 Januari 1946 | Jan G. Elburg’.
           € 195,- 
* Kunz was vertaler en mederedacteur, naast L.P.J. Braat, van ‘De Kim, litterair Pamflet’ (1950-1956). Hij 
vertaalde gedichten van Elburg, o.a. voor ‘Junge Nederländische Lyriek’ (1957). 
 
Klein T(er)reurspel. Amsterdam, De Bezige Bij 1946; 1ste druk; Oplage 200 Exx; (8) Ills. 
naar Lotte Ruting; karton. 
A.            € 25,- 
B. Ex. met publiciteitsstrook ‘Een tragi-komisch en verrassend gedicht’; met Ill. naar Lotte 
Ruting.          € 45,- 
 
Door de Nacht. Amsterdam, De Bezige Bij (1948); 1ste druk; Ill. frontispice naar: Lotte 
Ruting; stevig papieren omslag met flappen.     
A.           € 35,- 
B. Ex. met opdracht van de auteur aan de dichter Koos [Schuur], in inkt (ballpoint): ‘Door de 
nacht in een groen bandje: | Groene versjes van groen Jantje | voor Koos | Jan Elburg’. 
           € 175,- 
* Elburg en Schuur waren beiden redacteur van het tijdschrift ‘Het Woord, Maandblad voor nieuwe Nederlandse 
Letterkunde’ (1945/’46-1948/’49) en goede vrienden. 
** Deze bundel is samengesteld uit gedichten die geschreven zijn in de periode 1942-1944. 
*** Niet opgenomen in ‘Drietand’ en ‘Gedichten 1950-1975’. 
 

 
Laag Tibet. (Amsterdam, De Bezige Bij) [1952];  
1ste druk; Typografie: Han de Vries; gedecoreerd,  
glanzend papieren omslag (ontwerp: Lotte Ruting).          € 35,- 
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De vlag van de Werkelijkheid. (Amsterdam, De Bezige Bij) [1956]; 1ste druk, gedecoreerd, 
glanzend papieren omslag (ontwerp: Lotte Ruting). 
A.           € 10,- 
B. Ex. met versierde opdracht van de schrijver Cees [Nooteboom] aan de laatste liefde van 
Adriaan Roland Holst, Didia [de Boer], in inkt (ballpoint) op titelpagina: ‘voor (lieve) Didia | 
op haar verjaardag 1957. | Bergen | Cees.’      € 65,- 
 
Hebben en Zijn. (Amsterdam, De Bezige Bij 1958); 1ste druk; gedecoreerd, glanzend 
papieren omslag (ontwerp: Jan G. Elburg).      € 10,- 
 
Geluid van de Werkelijkheid, Een experimentele Cantate. (Zonder plaats, zonder uitgever) 
[1958]; Tekstboekje bij de gelijknamige voorstelling, met een elektronische compositie van 
Henk Badings en met een door Elburg gemaakte keuze uit de poëzie van: Andreus, Campert, 
Elburg, Kouwenaar, Lodeizen, Lucebert, Polet, Schuur en Vinkenoog; Foto’s van acteurs: 
Godfried de Groot; papieren omslag, licht verkleurd aan randen, geniet.  € 45,- 
 
Drietand, Gedichten 1952-1958. (‘Literaire Pocketserie’ 39), Amsterdam, De Bezige Bij 
1960; 1ste druk; Typografie: Jan G. Elburg; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: 
Lotte Ruting); plastic ontbreekt of gedeeltelijk los.     € 10,- 
* Bevat de bundels: ‘Laag Tibet’ (1952), ‘De Vlag van de Werkelijkheid’ (1956) en ‘Hebben en Zijn’ (1958). 
 
Praatjes kijken. (Proza). Zaandijk, J. Heijnis [1960]; 1ste druk; Ills. naar tekeningen: Lotte 
Ruting; gedecoreerd, stevig papieren omslag los om stijfje.    € 15,- 
 
Zaandam. (met:) Carel Blazer en Dolf Kruger  (foto’s). (Zaandam, Gemeente Zaandam 
1961); 1ste druk; vormgeving: H.P. Doebele; geplastificeerd, gedecoreerd omslag. 
           € 30,- 
*Voor deze speciale uitgave t.g.v. het 150-jarig bestaan van Zaandam schreef Elburg de tekst ‘Werkwoord: 
leven’. 

 
De Verbinding. (met:) Violette Cornelius, Eddy Posthuma de Boer en 
Paul Huff  (foto’s) en Jan Bons (tekeningen). [Den Haag,] Staatsbedrijf 
der PTT 1962; 1ste druk; gedecoreerd, stevig papieren omslag. 
                € 55,- 
*Voor deze speciale uitgave t.g.v. de voltooiing van de automatisering in het 
telefoonnet van Nederland schreef Elburg de verbindende teksten. 
 
 
 

 
De Gedachte mijn Echo. (‘Literaire Pocket’ 121), Amsterdam, De Bezige Bij 1964; 1ste 
druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag.      € 10,- 
 
Kantooragenda 1965. (met:) Jurriaan Schrofer (opzet en vormgeving). [Den Haag,] 
Staatsbedrijf der PTT [1964]; gedecoreerd, stevig papieren omslag met flappen.. 
*Voor deze agenda schreef Elburg toepasselijke spreekwoorden.     € 40,- 
      
Streep door de Rekening. (‘Literaire Pocket’ 137), Amsterdam, De Bezige Bij 1965; 1ste 
druk; Typografie: Peter Renard; geplastificeerd omslag (ontwerp: Leendert Stofbergen). 
           € 10,- 
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Elf Gedichten. [Zandvoort,] Eliance Pers [P. Muller] 1968; 1ste druk; 
Oplage 30 genummerde Exx; [Typografische verzorging en druk] op de 
handpers [Peter Muller]; stevig papieren omslag.     
* 2de uitgave van de Eliance Pers.        € 165,- 
 
 
 
 
 

 
Steunpunten van een Gedicht in Aanbouw. (overdruk:) Raster 2, 1968, pag. 30-39; bruin 
papieren omslag.         € 10,- 
 
De Quark en de Grootsmurf. Amsterdam, De Bezige Bij 1971; 1ste druk; Omslag en 
typografie: Leendert Stofbergen; geplastificeerd omslag.    € 8,- 
* Bevat, naast nieuwe poëzie, de gedichten uit ‘Elf Gedichten’ (1968), die in afwijkende volgorde en met ten 
dele tekstuele veranderingen en wijzigingen in spelling, interpunctie en hoofdlettergebruik zijn opgenomen. 
 
Praatjes kijken. (Proza). Amsterdam, Meulenhoff (1974); 2de vermeerderde druk; Ills. naar 
collages en tekeningen: Jan G. Elburg; Typografie: Joost van de Woestijne; stevig papieren  
omslag.          € 12,- 
* Bevat ‘Praatjes kijken’ (1960) benevens ten dele ongebundelde en niet eerder gepubliceerde verhalen en 
aforismen. 

 
Gedichten 1950-1975, (Samenstelling en verantwoording: Arie van den 
Berg en Koos Schuur). Amsterdam, De Bezige Bij 1975; 1ste druk; linnen 
omslag (ontwerp: Frits Stoepman; Ill. naar monoprint: Jan G. Elburg). 
            € 30,- 
* Bevat de bundels: ‘Laag Tibet’ (1952), ‘De Vlag van de Werkelijkheid’ (1956), 
‘Hebben en Zijn’ (1958), ‘De Gedachte mijn Echo’ (1964), ‘Streep door de Rekening’ 
(1965), ‘De Quark en de Grootsmurf’ (1971) en ‘Contravormen naar 5 Oostakkerse 
Gedichten van Hugo Claus’ (1971), benevens de nieuwe afdeling ‘Dodemansknop’. 
 
 

 
De Rook, (in:) Programma van de Uitreiking der letterkundige Prijzen 1976 (...); vouwblad 
uitgegeven door de Jan Campertstichting, met binnenin het gedicht ‘De Rook’, afkomstig uit 
‘Gedichten 1950-1975’.        € 18,- 
* Op vrijdag 17 december 1976 kreeg Elburg de Constantijn Huygensprijs uitgereikt voor zijn gehele oeuvre. 

 
Verzen uit de Zevensnaar (Dadaïstische Kolderverzen). Haarlem, 
Carlina Pers (1978);  
1ste druk; Oplage 75 genummerde Exx; [Typografische verzorging en 
druk: C. van Dijk] op de handpers; stevig, rood papieren omslag met 
zwarte belettering. 
A. Nr. 29       € 75,- 
B. Nr. 10; Ex. met opdracht van de auteur aan de dichter Koos [Schuur] 
in inkt (ballpoint): ‘Voor Koos | nov. ’82 | Jan’.  € 150,- 
*Elburg en Schuur waren beiden redacteur van het tijdschrift ‘Het Woord, Maandblad 
voor nieuwe Nederlandse Letterkunde’ (1945/’46-1948/’49) en goede vrienden. 
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De Kikkers van Potter. (‘BBLiterair’), Amsterdam, De Bezige Bij 1981; 1ste druk; 
geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Nico Dresmé).   € 8,- 
 

 
Vroeger komt later, (Inl.: Willemijn Stokvis). Amsterdam, 
Meulenhoff/Landshoff 1986; Ills. naar tekeningen en monoprints: Jan G. 
Elburg; Uitgave t.g.v. 3 exposities, mei-november 1986; geplastificeerd, 
gedecoreerd omslag.                     € 10,- 
 
 
 
 
 

Geen Letterheren, Uit de Voorgeschiedenis van de Vijftigers. (Autobiografisch proza). 
(‘Meulenhoff Editie’ 951), Amsterdam, Meulenhoff (1987); geplastificeerd, gedecoreerd 
omslag (Ill. naar collage: Jan G. Elburg).      € 10,- 
 
Winter lijkt het wel . (‘Slib-reeks’ 44). Middelburg, Zeeuws Kunstenaarscentrum 1988;  
1ste druk; Oplage 2000 Exx; stevig papieren omslag los om stijfje;  
met opdracht van de auteur aan de dichter Koos [Schuur] in inkt op voortitel: ‘Voor Koos. | 
Pik in vogel, | want ’t is ècht winter | Jan | jan. ‘89’.    € 95,- 
 
 
 
Met en over Jan G. Elburg 
 

Vijf 5tigers . Een Bloemlezing uit het Werk van Remco Campert, Jan Elburg, 
Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Bert Schierbeek. Met een Inleiding van Gerrit 
Kouwenaar. Amsterdam, De Bezige Bij [1954]; 1ste druk; linnen met 
stofomslag, voorste schutblad afgescheurd; roestvlekken.        € 90,- 
  
 
 
 

 
 
Als ik het goed zie. (Gedicht in:) Sextet voor Corneille. [Amsterdam,] Kunsthandel Martinet 
1954; 1ste druk; Oplage 150 genummerde Exx; Ills. naar tekeningen: Corneille; uitgave t.g.v 
de tentoonstelling ‘Nieuw werk van Corneille’ in kunsthandel Martinet; gedecoreerd, papieren 
omslag (Ill. naar tekening: Corneille).         € 225,- 
* Naast het gedicht van Elburg bevat deze uitgave werk van Vinkenoog, Kousbroek, Claus, Lucebert en 
Kouwenaar. 
 
I Stadt , II Mitbürger, III Lied. (Drie gedichten in:) Ludwig Kunz, Junge Niederländische 
Lyriek , mit Elf Zeichnungen von Karel Appel. (inleiding: Ludwig Kunz). Stierstadt im 
Taunus, Verlag Eremiten-Presse MCMLVII (1957); 1ste druk; gedecoreerd, papieren omslag 
met flappen (Ill. naar tekening: Karel Appel).     € 145,- 
* Naast de drie gedichten van Elburg zijn gedichten opgenomen van Andreus, Campert, Kouwenaar, Lodeizen, 
Lucebert en Schierbeek. 
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Ma Foi la Guerre. (Gedicht in:) Aan Constant. (Vriendenboek voor zijn 65ste verjaardag). 
Amsterdam, Phoenix Productions 1985; 1ste druk; Oplage 65 genummerde Exx; Grafische 
verzorging: Rob Cox; halfperkament: perkamenten rug, platten met grijs papier overtrokken, 
op rug titel in goud (Binderij Phoenix).      € 375,- 
Burgersdijk 250 
* Bevat naast tekstuele bijdragen van o.a. Gerrit Kouwenaar, Jan van Geest, Betty van Garrel en André Volten, 9 
originele etsen en litho’s van o.a. Armando, Lataster, Lucassen, Jan Sierhuis en Tajiri.  

 
Koos Schuur 
Vijf Gedichten voor Jan Elburg. Amsterdam, Isolde Schlösser i.s.m. Stadsdrukkerij 
Amsterdam 1970; 1ste druk; Oplage 25 genummerde en gesigneerde Exx; Typografische 
verzorging: Isolde Schlösser (voor het eindexamen typografiek aan de Rietveld Academie te 
Amsterdam); 54,5 x 20 cm; bruin, vloeipapieren omslag met foto van Schuur en Elburg, met 
hierom heen plastic. 
A.           € 225,- 
B. Ex. met opdracht van de auteur: ‘exemplaar voor Wim & Dol (?): | vijf proeven voor jan 
elb 50 | of | in noodzaak valt uit een | citroen, die jaren in de | woestijn lag, nog sap| te halen | 
of  | de legende van de kalende vos, | maar centraal staat | noodzaak. | amsterdam 21-7-70 | 
Koos’.           € 350,- 
 
Alles voor Niets, Hommages aan Jan. G. Elburg. (Bijeengebracht door: Huub Beurskens, 
Wiel Kusters en Laurens Vancrevel). (Amsterdam, Meulenhoff 1989); 1ste druk; Ills.; 
Typografie: Zeno; glanzend, stevig papieren omslag (Ill. naar schilderij: Lotte Ruting). 
           € 15,- 
* Verschenen t.g.v. Elbugs 70ste verjaardag; bevat bijdragen van o.a.: Lucebert, Campert, Vinkenoog, Vroman, 
Kopland, Nooteboom, Lehmann en Warren.  
 
 

 
Bzzlletin ‘Elburg-nummer’, 4e jrg. nr. 33, februari 1976, 
(gastredacteur: Arie van den Berg). Den Haag, Stichting BZZTôH 
Teater 1976; Ills. 
        € 15,- 
* Onder redactie van Henk Camping, André Matthijsse, Phil Muysson, Dolf 
Verroen. 
** Bevat bijdragen van o.a.: Koos Schuur, Jaap Harten, Lotte Ruting en J.W. 
Holsbergen. 
 
 
 

 
 
 
Binnenkort op papier:  
Catalogus: 99 uitgaven verschenen in De Halcyon Pers, met een afzonderlijk aanhangsel: De 
eerste jaren (1910-1915) van De Zilverdistel (alle verschenen boeken & ‘boekjes’). Op 
aanvraag zenden wij u deze toe tegen vergoeding kosten (voor Nederland € 1,50 – voor 
Europa € 2,50). 
De inspiratiebron van deze catalogi is de zojuist verschenen publicatie ‘Het Ideale Boek – 100 
jaar private press in Nederland 1910-2010’, met bijdragen van Paul van Capelleveen, Sjoerd 
van Faassen e.a.; Nijmegen, Van Tilt e.a. 2010. 
 


