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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. 

 
 
 
 

G 
 

Gard Sivik 
 
 
Geachte relaties, beste klanten, lieve vrienden, 
 
Inmiddels zijn we met onze vlugschriften tot de G gevorderd. Na Achterberg – Boutens – 
Jozef Cantré – Drukkers in de Marge - de Elsschot-catalogus Willem Elsschot in Boek en 
Band, Een eerste Inventarisatie van Bandvarianten, die bij ons te bestellen is voor  
€ 12,50 (Nederland: ING 388 801) of € 16,- (België IBAN NL59INGB0000388801 BIC 
INGBNL2A) en Faverey, bieden wij u nu een uitgebreide keuze aan uit het werk van drie 
dichters van Gard Sivik: Hugues C. Pernath (pagina 2 t/m 4), Paul Snoek (pagina 5 t/m 9) 
en Gust Gils (pagina 10 t/m 12). Aangevuld met handgeschreven brieven en bijzondere 
foto’s. 
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Hugues C. Pernath 
 

   
 
De Adem Ik. Antwerpen, Ontwikkeling (1959); 1ste druk; stevig papieren omslag met 
flappen.         € 95,- 
 
Het Masker Man. Antwerpen/Amsterdam, Ontwikkeling/De Bezige Bij (1960); 1ste druk; 
gedecoreerd, glanzend papieren omslag met flappen; licht beschadigd op de kneep, rug iets 
verbruind.         € 110,- 
 
Soldatenbrieven. (met:) Paul Snoek. (Inleiding:) Jan Walravens. (‘Literaire Pocketserie’ 69), 
Amsterdam/Antwerpen, De Bezige Bij/Ontwikkeling 1961; 1ste druk; Typografie en omslag: 
Karel Beunis; geplastificeerd, gedecoreerd omslag.    € 10,- 
*Abusievelijk op achterzijde en rug: LP68.   
 
Instrumentarium voor een Winter, Gedichten 1955-1960. (Inleiding:) Karel Jonckheere. 
(‘Literaire Pocket’108), Amsterdam/Antwerpen, De Bezige Bij/Ontwikkeling 1963;  
1ste druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Karel Beunis en J. Cursto). 
          € 10,- 
*Bevat de gedichtencycli uit ‘Het Uur Marat’ (1958), ‘De Adem Ik’ (1959) en ‘Het Masker Man’ (1960), die in 
geheel gewijzigde volgorde – met vaak, verwarring wekkende, plaatsing van twee gedichten op één pagina, 
andere afbrekingen van regels (ten dele misschien tgv. formaat) en met enkele wijzigingen in spelling, 
interpunctie en hoofdlettergebruik – zijn opgenomen.  
**Deze uitgave werd als een van de basisteksten gebruikt voor de leeseditie: ‘Gedichten’. (Ed. J. Gerits e.a.), 
Lannoo/Atlas (2000), waarin voor wat betreft de plaatsing van gedichten op één of twee pagina’s teruggegrepen 
is op de originele bundels. 
 
Mijn gegeven Woord, Gedichten. (‘Literaire Reuzenpocket’ 168), Amsterdam/Antwerpen, 
De Bezige Bij/Contact 1966; 1ste druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Karel 
Beunis).         € 18,- 
 
Mijn Tegenstem, Gedichten 1966-1973. Antwerpen, Pink Editions en Productions 1973;  
1ste druk; Typografie: Alje Olthof; gedecoreerd, glanzend papieren omslag om stijfje 
(ontwerp: Hugo Claus). 
A.omslag iets beschadigd       € 30,- 
B. met opdracht van de dichter aan Gerrit Borgers: 
‘Voor Gerrit Borgers, | dit relaas van vriendschap | en ontgoocheling. | Met meer dan mijn 
vriendschap. | hugues c. pernath. p.p.’     € 100,- 
C. met opdracht van de dichter aan Alje Olthof:  
‘Voor Alje Olthof, | met al mijn dank | en met mijn blijvende sympathie | hugues c. pernath. 
p.p. | Antwerpen, deze 21 december 1973.’     € 110,- 



 3 

 
Mijn Tegenstem, Gedichten 1966-1973. Antwerpen, Pink Editions en Productions 1975;  
herdruk; Typografie: Alje Olthof; gedecoreerd, glanzend papieren omslag om stijfje (foto: 
Gerard Dauphin).        € 15,- 
 
Nagelaten Gedichten. (Verantwoording: Henri-Floris Jespers). Amsterdam, De 
Arbeiderspers (1976); 1ste druk; Oplage 500 genummerde Exx + 50 Exx. H.C.;  
Typografie: Mark Verstockt; gedecoreerd, glanzend papieren omslag los om stijfje; 
ongenummerd exemplaar.       € 20,- 
*Co-uitgave met Pink Editions en Productions, Antwerpen. 
 
Nagelaten Gedichten. (Verantwoording: Henri-Floris Jespers). Antwerpen, Pink Editions en 
Productions (1976); 1ste druk; Oplage 1000 genummerde Exx + 26 + 25 luxe Exx.; 
Typografie: Mark Verstockt; gedecoreerd, glanzend papieren omslag om stijfje;  
genummerd exemplaar.       € 30,- 
*Co-uitgave met De Arbeiderspers, Amsterdam.. 
 
Verzameld Werk. (Verantwoording: Henri-Floris Jespers). Antwerpen, Pink Editions en 
Productions 1980; 1ste druk; linnen.      € 35,- 
*Deze uitgave bevat: ‘Soldatenbrieven’ (1961), ‘Instrumentarium voor een Winter’ (1963) - integraal, dus mét 
de gewijzigde volgorde en de verwarring wekkende plaatsing van twee gedichten op één pagina - , benevens 
‘Mijn gegeven Woord’ (1966), ‘Mijn Tegenstem’ (1973) en ‘Nagelaten Gedichten’ (1976). 
 
 
 
 
 
Handschriften en foto’s: 
 
Pernath, Hugues Antwerpen, Ommeganckstraat 138, 24-3-'66, aan Geert [Lubberhuizen]. 
 - Brief, 1 vel, eigen gemerkt postpapier, aan 1 zijde beschreven in inkt, gesigneerd 'hugues'.  
'Geert, mag ik U nogmaals hartelijk danken voor uw hulp. Mijn nieuwe bundel is erg goed 
verzorgd, en wat betreft de inhoud hoop ik dat Vlaanderen dit jaar méér dan 4 eksemplaren 
koopt.'  
Met 'Mijn nieuwe bundel'  is bedoeld de Nederlandse editie van 'Mijn gegeven Woord, 
Gedichten' ('LRP 168, Amsterdam, De Bezige Bij 1966); een Vlaamse uitgave verscheen in 
hetzelfde jaar bij Contact te Antwerpen.     € 150,- 
 
Pernath, Hugues Antwerpen, Ommeganckstraat 138, 24-3-1966 aan Simon [Vinkenoog] 
 - Brief, 1 vel, eigen, gemerkt postpapier, aan 1 zijde beschreven in inkt, gesigneerd  
'hugues c.'. 
'Nogmaals dank voor uw avond. Het was een enige belevenis voor mij. Kus voor Reineke.'  
          € 175,- 
* Pernath was een van de deelnemers aan de manifestatie ‘Poëzie in Carré’, die op 28 februari 1966 werd 
gehouden en waarvan Simon Vinkenoog de organisator was. 
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Pernath, Hugues, Antwerpen, 20-6-1972, aan Karel [Jonckheere]. 
 - Brief, 1 vel, eigen, gemerkt postpapier aan 1 zijde beschreven in inkt ('kogelpen'), 
gesigneerd 'hugues c. pernath'; met bijgevoegd 2 fraaie portretfoto's van Pernath (resp.23,9 x 
18 cm, foto: Inbel, en 23,8 x 17,8 cm., foto: J. J. Halber).  
'Door het ene vergeet men het andere. Na mijn belofte voor een bijdrage over Gaston 
Burssens zend ik U hierbij mijn voor de verandering met de kogelpen geschreven bekentenis 
als getuigenis voor uw standaardwerk over de kriminaliteit en de frustraties der Vlaamse 
Letterkundigen. Ik durf te geloven dat zelfs een nederlandsonmachtig grafoloog een kluifje 
heeft aan de vergelijking van éénzelfde handschrift in kogelpen en vulpen.'   
Op handschrift geanalyseerd door Jonckheere in zijn boekje 'Toon mij hoe je schrijft, 50 
auteurs grafologisch ontleed', Utrecht/Tielt 1972, p.137/8, met afbeelding van 1 foto en een 
deel van deze brief.        € 350,- 
 
 
Pernath, Hugues C. ‘Adresverandering’. Voorgedrukt, bruin kaartje met adreswijziging van 
Pernath; 15 x 12 cm.         
‘Hiermede heb ik de eer U te melden dat ik van 20 maart 1967 af niet meer woonachtig ben 
(...) In die zin verzoek ik U beleefd alle briefwisseling te zenden naar mijn nieuw adres: (...)’ 
          € 40,- 
 

     
 
Pernath, Hugues C. 
- originele zwart/wit foto: zit minzaam lachend op een terras, kijkt in camera; 23,9 x 30 cm. 
          € 100,- 

 
 

Paul Snoek 
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Archipel , Gedichten. Antwerpen, De Sikkel 1954; 1ste druk; Oplage 300 genummerde Exx; 
gedecoreerd, glanzend papieren omslag met flappen (ontwerp: Paul Snoek). 
          € 175,- 
 
Noodbrug, (Met inleiding ‘Materie’ door de schrijver). Antwerpen, De Sikkel 1955;  
1ste druk; Oplage 300 genummerde Exx; gedecoreerd, stevig papieren omslag [ontwerp: Paul 
Snoek]. 
A. Nr.81; gaaf exemplaar; gesigneerd     € 150,- 
B. Nr.29         €   95,- 
C. Nr.226; aan randen licht gerafeld      €   80,- 
 
Aardrijkskunde , Antroposofische Suite voor naïeve Meisjes. Antwerpen, (vzwd Gard-Sivik) 
1956; 1ste druk; Oplage 300 Exx; (2 Ills.) omslag + frontispice naar tekeningen: Asger Jorn; 
gedecoreerd, glanzend papieren omslag.     € 110,- 
 
Tussen Vel en Vlees, Gedichten. Gent, (In eigen beheer) 1956; 1ste druk; Oplage 200 Exx; 
Omslag + (5) Ills. naar tekeningen: Paul Snoek; Typografische verzorging: Stedelijke 
Jongensvakschool van Gent; gedecoreerd, papieren omslag los om stijfje. € 175,- 
 
Ik rook een Vredespijp, Gedichten 1956. ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1957; 1ste druk;  
(2) Ills. naar tekeningen: Lucebert; gedecoreerd, papieren omslag los om stijfje.  
          € 75,- 
* Naast enkele afdelingen met nieuwe gedichten bevat deze uitgave: de cyclus ‘Georgië’ uit ‘Noodbrug’ (1955) 
– welke gedichten met soms een afwijkende regelafbreking en interpunctie zijn opgenomen – en, deels in 
gewijzigde vorm, op één gedicht na de bundel ‘Aardrijkskunde’ (1956).   
 
Reptielen & Amfibieën. (Proza). [‘Literaire Pocketserie’ 8], Amsterdam, De Bezige Bij 
1957; 1ste druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (Ill.: Paul Snoek). € 12,- 
 
Hercules, Gedichten. (Brussel/Antwerpen,) A. Manteau N.V. (1960); 1ste druk; stevig 
papieren omslag met flappen (met op achterflap bio- en bibliografische gegevens). 
          € 25,- 
 
 
 
Soldatenbrieven. (met:) Hugues C. Pernath. (Inleiding:) Jan Walravens. (‘Literaire 
Pocketserie’ 69), Amsterdam/Antwerpen, De Bezige Bij/Ontwikkeling 1961; 1ste druk; 
Typografie en omslag: Karel Beunis; geplastificeerd, gedecoreerd omslag.  
          € 10,- 
*Abusievelijk op achterzijde en rug: LP68.   
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Richelieu, Gedichten. (Brussel/Antwerpen,) A. Manteau N.V. (1960); 1ste druk; stevig 
papieren omslag met flappen (met op achterflap persgeluiden);. 
A.          € 40,- 
B. Ex. met opdracht van de dichter aan J.H.W. Veenstra op (en om) voortitel: ‘deze Richelieu 
| in oprechte genegenheid | opgedragen aan | J.H.W. Veenstra | St. Niklaas | 28.10.61 | Paul 
Snoek’.         € 110,- 
 
Renaissance. (‘Grote Marnixpocket’ 5), Brussel/Den Haag, Manteau (1963); 1ste druk [mei 
1963]; geplastificeerd, gedecoreerd omslag [ontwerp: Stefan Mesker]. € 12,- 
* Bevat een door de dichter gemaakte keuze uit de bundels: ‘Archipel’ (1954), ‘Noodbrug’(1955), 
‘Aardrijkskunde’(1956), ‘Ik rook een Vredespijp’(1957), ‘De Heilige Gedichten’(1959), ‘Hercules’(1960), 
‘Richelieu’(1961). 
** Enkele gedichten zijn, in vergelijking tot de oorspronkelijke uitgaven, in gewijzigde vorm en met een 
afwijkende regelafbreking en interpunctie opgenomen. 
 
Renaissance. (‘Grote Marnixpocket’ 5), Brussel/Den Haag, Manteau (1963); 2de druk, 
december 1963 [met zetsel van de 1ste druk]; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (in andere 
kleurstelling dan de 1ste druk) [ontwerp: Stefan Mesker].   € 10,- 
* Bevat een door de dichter gemaakte keuze uit de bundels: ‘Archipel’ (1954), ‘Noodbrug’(1955), 
‘Aardrijkskunde’(1956), ‘Ik rook een Vredespijp’(1957), ‘De Heilige Gedichten’(1959), ‘Hercules’(1960), 
‘Richelieu’(1961). 
** Enkele gedichten zijn, in vergelijking tot de oorspronkelijke uitgaven, in gewijzigde vorm en met een 
afwijkende regelafbreking en interpunctie opgenomen. 
 
Op de Grens van Land en Zee. [Fotoboek; met foto’s van] Martien Coppens. (Venlo, 
Chemische Fabriek L. van der Grinten N.V.) [1963]; 1ste druk; Oplage 1500 Exx;  
linnen.          € 75,- 
* In 1964 verscheen van deze uitgave een Engelse, Franse en Duitse vertaling, eveneens in een oplage van 1500 
Exx. 
 
Nostradamus, Gedichten. (Brussel/Antwerpen/Den Haag,) A. Manteau (1964); 1ste druk; 
gedecoreerd, stevig papieren omslag met flappen [ontwerp: Stefan Mesker]. 
          € 40,- 
* In deze uitgave staat 2 x het jaar 1963 vermeld: in december van dat jaar werd de bundel gedrukt. 
 
Zwarte Muze, Gedichten. (Brussel/Antwerpen/Den Haag,) A. Manteau (1967); 1ste druk;  
stevig papieren omslag met flappen.      € 30,- 
* Op voorzijde en rug staat (abusievelijk?) vermeld: De Zwarte Muze. 
 
Gedichten 1954-1968. (‘Grote Marnixpocket’ 51), (Brussel/Den Haag,) Manteau (1969);  
nawoord auteur; 1ste druk;  Typografie: Aldert Witte; geplastificeerd, gedecoreerd omslag 
(ontwerp: Stefan Mesker).       € 12,- 
* Bevat een door de dichter gemaakte keuze uit de bundels: ‘Archipel’ (1954), ‘Noodbrug’(1955), 
‘Aardrijkskunde’(1956), ‘Ik rook een Vredespijp’(1957), ‘De Heilige Gedichten’(1959), ‘Hercules’(1960), 
‘Richelieu’(1961), ‘Nostradamus’(1963), ‘De Zwarte Muze’ (1967). 
** De volgorde van de gedichten is thematisch, waarbij de chronologie van publicatie verloren is gegaan. Tevens 
zijn enkele gedichten, in vergelijking tot de oorspronkelijke uitgaven, in gewijzigde vorm en met een afwijkende 
regelafbreking en interpunctie opgenomen. 
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Gedichten voor Maria Magdalena. Spermalie, (in Eigen Beheer) 1971; 2de druk; Oplage 
200 Exx; Typografie: Rik Dierckx; gedecoreerd, stevig papieren omslag met flappen  
(Ills.: Paul Snoek). 
A.           € 75,- 
B. Ex. met opdracht van de dichter op (en om) voortitel: ‘Deze Gedichten voor Maria 
Magdalena | zeer graag opgedragen aan | Barbara | Spermalie | 30 februari 73| Paul Snoek’. 
omslag aan rand wat beschadigd      € 165,- 
* Oplage 1ste druk 100 Exx H.C., voor deze 2de werd hoogstwaarschijnlijk hetzelfde zetsel gebruikt. 
 
Gedichten voor Maria Magdalena. Amsterdam/Brussel, Paris/Manteau (1973); [3de druk]; 
[met zetsel van de 2de druk]; gedecoreerd, stevig papieren omslag met flappen (Ills. Paul 
Snoek).         € 25,- 
 
Gedichten 1954-1970. (‘Grote Marnixpocket’ 51), Amsterdam/Brussel, Paris/Manteau 
[1971]; nawoord auteur; 2de druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Robert 
Nix/Alje Olthof).        € 15,- 
* Bevat de ongewijzigde herdruk van ‘Gedichten 1954-1968’ +  de laatste drie gedichten voor Maria Magdalena 
uit ‘Gedichten voor Maria Magdalena’ (1971), de cyclus ‘Dualis’ uit de bundel ‘Noodbrug’ (1955) en het 
ongepubliceerde ‘Aftelrijmpje’. 
 
Bultaco 250 cc. (Proza). (‘Marnixpocket’ 73), [Brussel,] Manteau (1971); 1ste druk; 
geplastificeerd omslag; tekst en foto van auteur op achterplat. 
A.          € 10,- 
B. Ex. met publiciteitsstrook ‘Het prozadebuut van dichter Paul Snoek’. € 35,- 
C. Ex. met opdracht van de auteur aan Simon Vinkenoog: ‘zeer graag voor | Simon 
Vinkenoog | Spermalie | 13.10.71 | Paul’.     € 55,- 
 
Gedrichten, Gedokumenteerde Aktualiteitspoëzie en/of alternatieve Griezelgedichten. 
[Brussel,] Manteau (1971); 1ste druk; Typografie en omslag: Karel Martens; geplastificeerd, 
gedecoreerd omslag (foto auteur op voorplat: John Murat).   € 30,- 
 
Kwaak- en Kruipdieren . (Proza). (Verantwoording: auteur). (‘Marnixpocket’ 76), 
Amsterdam/Brussel, Paris/Manteau (1972); 1ste druk; gedecoreerd, geplastificeerd omslag 
(ontwerp: Robert Nix).       € 10,- 
* Bevat, naast nieuw werk, eerder in literaire tijdschriften verschenen artikelen + ‘een integrale herdruk’ van 
‘Reptielen & Amfibieën’ (1957), waarbij aangetekend moet worden dat het verhaal ‘Divina Comedia’ niet uit 
die bundel afkomstig is. 
 
In the Sleep Trap, poems by Paul Snoek. Translated by Peter Nijmeijer. London, Tangent 
Books (1976); 1ste druk; stevig papieren omslag (Ill. naar tekening: Peter Barnfield). 
* Het betreft hier twaalf vertaalde gedichten, afkomstig uit verschillende bundels.   € 40,- 



 8 

 
 
 
Een hondsdolle tijd. Roman. (‘gmp’ 159), Brussel/Den Haag, Manteau (1978); 1ste druk; 
geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Robert Nix/Alje Olthof); rug scheef.  
           € 25,- 
 
Welkom in mijn Onderwereld . Brussel/Amsterdam, Elsevier Manteau (1978); 1ste druk; 
papieren omslag los om stijfje (ontwerp: Rikkes Voss).   € 25,- 
 
Schildersverdriet. Antwerpen/Amsterdam, Manteau 1982; 1ste druk; stevig papieren omslag 
met flappen (ontwerp: Rikkes Voss).     € 12,- 
 
Verzamelde Gedichten. (Verantwoording: Herwig Leus). Antwerpen/Amsterdam, Manteau 
1982; 1ste druk; Typografie en omslag: Rikkes Voss; paars linnen met stofomslag. 
          € 35,- 
* Bevat, in chronologische volgorde, een integrale herdruk van alle dichtbundels, benevens de afdelingen 
‘Ongebundelde Gedichten’ en ‘Vertalingen’. 
 
Verzameld scheppend Proza. (Verantwoording: Herwig Leus). Antwerpen, Manteau (1984); 
1ste druk; Typografie en omslag: Rikkes Voss; paars linnen met stofomslag. 
          € 25,- 
* Bevat, naast ongebundeld scheppend proza, een integrale herdruk van de bundels ‘Reptielen & Amfibieën’ 
(1957), ‘Soldatenbrieven’ (1961), ‘Bultaco 250 cc’ (1971), ‘Een hondsdolle tijd’ (1978). 
 
 
Secundaire werken 
 
Paul Snoek. (‘Profielreeks’). (Brussel/Den Haag,) Manteau (1974); 1ste druk; geplastificeerd, 
gedecoreerd omslag (ontwerp: Alje Olthof).     € 10,- 
* Bevat een autobiografie van  Paul Snoek, beschouwingen van Simon Vestdijk, Hans Andreus, Paul de 
Wispelaere e.a., en een fotokatern. 
 
Ik ben steeds op doorreis. (catalogus bij de tentoonstelling in het Vlaams Cultureel Centrum 
De Brakke Grond in Amsterdam, die van 8 oktober tot 4 november 1983 werd gehouden). 
Brussel, Commissariaat-Generaal voor de Internationale Culturele Samenwerking [1983];  
1ste druk; stevig, kartonnen omslag (voorplat Ill. naar: Snoek, achterplat foto auteur). 
          € 15,- 
* Bevat o.a. een eerder in De Vlaamse Gids gepubliceerd gesprek door Willem M. Roggeman + de tot dan toe 
ongepubliceerde prozatekst ‘Goelaski of het Verhaal van een Zwerver’. 
 
Herwig Leus 
Ik ben steeds op Doorreis, De wonderlijke Avonturen van Paul Snoek in Vlaanderen, in 
Rusland en overal elders ter Wereld. (Bijeengebracht met inl. door Herwig Leus).  
Antwerpen, Manteau (1983); 1ste druk; Typografie en omslagontwerp: Rikkes Voss. 
          € 15,- 
 
Frans Depeuter 
De zwarte Doos van Icarus, Een studie over de poëzie van Paul Snoek. (‘Filippicareeks’ 4), 
Hilversum/Antwerpen, De Koofschep 1990; 1ste druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag 
(ontwerp: Albert Middendorp, Ill. naar Jef Snauwaert).   € 60,- 
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Handschriften en foto’s: 
 
 
Snoek, Paul 'Spermalie' 31-8-1971, aan Karel [Jonckheere]. 
 - Correspondentiekaart, aan 1 zijde beschreven in inkt, gesigneerd 'Paul Snoek'; 8,8 x 14 cm.; 
met 1 foto bijgevoegd: originele portretfoto (17,5 x 11,5 cm., foto: Rik van Cauwelaert).  
'In Struga ontmoette ik heel wat mensen die je goed schijnen te kennen.Van hen moest ik je de 
groeten doen, oa van een nogal bleke dame uit Budapest (...)'  
Op handschrift geanalyseerd door Jonckheere in zijn boekje 'Toon mij hoe je schrijft, 50 
auteurs grafologisch ontleed', Utrecht/Tielt 1972, p.137/8, met afbeelding van 1 foto en  deze 
brief. Zie ook onder Pernath.       € 225,-  
 

 
 
 
Snoek, Paul 'Deze zomer op 4 juni overleed H.C.Pernath op 43 jarige leeftijd. Zijn 
pseudoniem ontleende hij aan een figuur uit het boek der Golem van Gustav Meyrinck .....'  . 
(Over de gestorven 'soms hermetische maar vooral droeve'  dichter Hughes Pernath, door zijn 
'slechtste beste vriend')  Zonder plaats, [1975].  
Nooit gepubliceerd. 
 - Typoscript, 5 vellen elk aan 1 zijde getypt, met eigenhandige doorhalingen, aanvullingen en 
correcties in inkt (ballpoint), niet gesigneerd; 277 x 214 mm.  
'Hij leefde als een typische stadsdichter. Mooie landschappen, natuur, dieren, en kinderen 
lieten hem koud. Reizen interesseerde hem niet (...) en zwemmen kon hij ook niet. Zijn 
schilderwerk was al even somber als zijn gedichten. Hij hield er zelf niet van. (...) Hij was 
bijna maniakaal bezig met zijn uiterlijk en kleding. Ik heb hem op een zomerdag in 1959 eens 
vijf hemden weten aan- en uittrekken, steeds vroeg hij aan zijn vrienden of zijn das goed zat, 
hij was elegant  [doorsgestr.: 'soms grillig'] maar nooit verwijfd. Fijn  (doorgestr.: 'goed'] 
gekleed was hij steeds uiterst tevreden (...)  Urenlang zat hij soms in een gezelschap te 
zwijgen, hij heeft iedereen doen geloven dat hij hardhorig was, maar dat was hij allerminst, 
en plotseling begon hij uitbundig te praten. Hij lachte bijna nooit. Hij was zelden vrolijk. (...) 
Het is een schande voor de Vlaamse literatuur dat zij haar prinsen niet erkent wanneer ze 
mooi en jong zijn.'  
Pernath stierf in 1975. Snoek schreef samen met hem 'Soldatenbrieven' (Amsterdam, 1961), 
met een inleiding van Jan Walravens; deze heel persoonlijke necrologie was voor een dagblad 
of tijdschrift bestemd.        € 1250,-  
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     Gust Gils 
 

                   
 
 
Zeer verlaten Reiziger. Antwerpen, (vzw Gard-Sivik) 1954; 1ste druk; Oplage 150 Exx; 
Omslag + (3) Ills. naar houtsneden: Gust Gils; gedecoreerd, stevig papieren omslag. 
A. ongenummerd Ex., gaaf       € 125,- 
B. nr. 59; smoezelig omslag       €   95,- 
 
Teorema voor Personage. Antwerpen, (in Eigen Beheer 1957); 1ste druk; Oplage 100 Exx; 
Omslag + (5) Ills. naar: Maurice Wyckaert; gedecoreerd, papieren omslag.   
          € 145,- 
 
Ziehier een Dame. (‘Zuid-Nederlandse Cahiers’ 5), Amsterdam, De Beuk 1957; 1ste druk; 
gedecoreerd, papieren omslag met flappen (Ill. naar Léon van Roy). 
A.           € 25,- 
B. Ex. met opdracht van de auteur aan de Vlaamse dichter Tone Brulin op voortitel: ‘voor 
tone brulin | (ik bedoel: zijn | aktueel ego – mét | baard etc.) | Gust | brasschaat 1-2-58’; 
omslag losgeraakt en licht gevlekt, stukje uit onderkant rug, lichte vochtvlekken voorin. 
          € 95,- 
 
Anoniem 20e eeuw. Antwerpen, Ontwikkeling [1959]; 1ste druk; gedecoreerd, glanzend 
papieren omslag los om stijfje (Ill. naar: Gust Gils).   € 85,- 
 
Met de Noorderzon op Stok. (Prozadebuut). (‘Gard Sivik reeks’ I:1), Zaandijk, Heijnis 
[1960]; 1ste druk; gedecoreerd, papieren omslag los om stijfje (Ill. naar: Mathieu Ficheroux).
          € 25,- 
 
Gewapend Oog. (‘De Ceder’ 40, Amsterdam, Meulenhoff 1962); 1ste druk; Typografie en 
omslag: Jan Vermeulen; papieren omslag los om stijfje.   € 25,-  
 
Drie Partituren . (‘Literaire Pocket’ 96), Amsterdam/Antwerpen, De Bezige 
Bij/Ontwikkeling 1962; 1ste druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp:  
Karel Beunis en J. Cursto).       € 10,- 
* Bevat, op enkele fragmenten na, alle gedichten uit de bundels: ‘Partituur voor Vlinderbloemigen’ (1953), ‘Zeer 
verlaten Reiziger’ (1954) en ‘Ziehier een Dame’ (1957). 
** De gedichten zijn, in vergelijking tot de oorspronkelijke uitgaven,  in enkele gevallen met kleine wijzigingen 
in tekst, regelafbreking, spelling en interpunctie opgenomen. 
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Verbanningen, Paraproza. (‘Literaire Reuzenpocket’ 81), Amsterdam/Antwerpen, De Bezige 
Bij/Ontwikkeling 1964; 1ste druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag. € 10,- 
 
Een plaats onder de Maan. (‘Literaire Pocket’ 138), Amsterdam, De Bezige Bij 1965; 1ste 
druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Karel Beunis). € 15,- 
 
Gewapend Oog. (‘De Ceder’ 40, Amsterdam, Meulenhoff 1966); 2de druk; geplastificeerd, 
gedecoreerd omslag (Ill. naar Patrick Conrad).    € 20,-  
 
De Röntgenziekte, Paraproza II. (‘Literaire Reuzenpocket’ 209), Amsterdam/Antwerpen, De 
Bezige Bij/Contact 1966; 1ste druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Leendert 
Stofbergen).         € 10,- 
 
Manuskript gevonden tijdens Achtervolging, Gedichten 1962-1966. (‘Literaire 
Reuzenpocket’ 239), Amsterdam/Antwerpen, De Bezige Bij/Contact 1967; 1ste druk; 
Typografie: Peter Renard; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Gust Gils). 
          € 10,- 
* Anders dan de ondertitel doet vermoeden, betreft het hier niet eerder gebundelde gedichten. 
 
Berichten om Bestwil, gevolgd door Finimeuble. (‘Meulenhoff Editie’ 152), Amsterdam, 
Meulenhoff [1968]; 1ste druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Pieter Groot).  
          € 10,- 
 
Levend Voorwerp. Amsterdam, De Bezige Bij 1969; 1ste druk; Typografie en omslag: 
Leendert Stofbergen; geplastificeerd, gedecoreerd omslag.   € 12,- 
 
Afschuwelijke roze Yoghurtman, Gedichten 1969-1971. Amsterdam, De Bezige Bij 1972; 
Typografie en omslag: Leendert Stofbergen; geplastificeerd, gedecoreerd omslag. 
          € 10,- 
* Anders dan de ondertitel doet vermoeden, betreft het hier niet eerder gebundelde gedichten. 
 
Een Handvol Ingewanden. (‘BBPoëzie’), Amsterdam, De Bezige Bij 1977; 1ste druk; 
geplastificeerd, gedecoreerd omslag (Ill. naar: Elise de Vries).  € 15,- 
 
Dank voor de Blijdschap, Paraproza III. (‘BBLiterair’), Amsterdam, De Bezige Bij 1977; 
1ste druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Leendert Stofbergen). 
          € 10,- 
 
Sneldrogende Poëzie. [Brussel,] Manteau (1978); 1ste druk; Typografie: Rikkes Voss;  
stevig papieren omslag.       € 12,- 
 
Binnenwaartse Buitenstaanders, Paraproza IV. (‘BBLiterair’), Amsterdam, De Bezige Bij 
1978; 1ste druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Nico Dresmé). 
          € 12,- 
 
Onzachte Landing, 3 x 33 Gedichten + 1 motto. (‘BBPoëzie’), Amsterdam, De Bezige Bij 
1979; 1ste druk; geplastificeerd omslag (ontwerp: Karel Beunis).  € 10,- 
 
Integendelen. (Proza). (‘Meulenhoff Editie’ 559), Amsterdam, Meulenhoff (1979); 1ste druk; 
geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Carel Muller).  € 10,- 
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Geest in Opdracht, Paraproza V. (‘BBLiterair’), Amsterdam, De Bezige Bij 1980; 1ste druk; 
geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Leendert Stofbergen). € 15,- 
 
De roerloze Vechter. (‘BBLiterair’), Amsterdam, De Bezige Bij 1981; 1ste druk; 
geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Leendert Stofbergen). € 15,- 
* Bevat de eerste twee delen ‘Paraproza’: ‘Verbanningen’ (1964) en ‘De Röntgenziekte’ (1966). 
 
Het weeë Gebeente, Paraproza V ½. Amsterdam, Guus Bauer (1982); 1ste druk; 
geplastificeerd omslag; laatste twee pagina’s zeer slecht leesbaar.  € 15,- 
 
Uniek Onkruid . Antwerpen/Amsterdam, Manteau (1982); 1ste druk; Typografie:  
Rikkes Voss; stevig papieren omslag.     € 12,- 
 
Een Vingerknip. (‘BBPoëzie’), Amsterdam, De Bezige Bij 1983; 1ste druk; geplastificeerd, 
gedecoreerd omslag.        € 10,- 
 
Zanger met Zuurstofmasker. (‘BBPoëzie’), Amsterdam, De Bezige Bij 1988; 1ste druk; 
geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Leendert Stofbergen). € 10,- 
         
Foto: 
 
Gils, Gust 
- originele zwart/wit foto: met 2 dochtertjes op de armen; 22,6 x 30 cm.;  
foto: R.v.d. Massche.        € 75,- 
 
Tot slot het tijdschrift  waarin deze drie dichters publiceerden: 
 
Gard-Sivik , 3-maandelijks (/Jrg.4: Tweemaandelijks) Tijdschrift (...) ter Bevordering van de 
Avant-gardekunst. (Jrg. 1) – 7 = Nrs. 1 – 33, Brasschaat (/Rotterdam, etc.) 1955 – 1964 [niet 
verder verschenen]; Ills.      
Ontbreekt: Nr.2 (aanwezig in fotokopie) 
(op 1 nummer na) compleet       € 1500,- 
Van Jrg. 7 verschenen 3 Nrs., Nrs. 17/18 samen met Podium 58 
Onder Red. van: Tone Brulin, Gils, Pernath, Snoek, Simon Vanloo, Armando, Buddingh’, R. Gysen, W. 
Roggeman, Sleutelaar, C.B. Vaandrager, Verhagen, Vinkenoog, Ellen Warmond e.a. 
Met Bijdr. van: Lucebert, Hanlo, Kousbroek, Remco Campert, Kouwenaar, Yperman, Den Uyl, Hermans, 
Arends, Weverbergh, Cremer e.a. 
Ills. van o.a.: Jorn, Lucebert, Opland, Gils, Snoek. 


