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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. 
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Lucebert 
De boeken zijn in chronlogische volgorde opgenomen.  

Per titel worden de opeenvolgende drukken beschreven.  

 

 

 

 

 1    3    29 

 

 

1. Triangel in de Jungle gevolgd door De Dieren der Democratie. ’s-Gravenhage,  

A.A.M. Stols 1951; 1ste
 
druk; gedecoreerd, ruw papieren omslag met flappen (ontwerp: 

Lucebert); omslag: rug licht beschadigd en smoezelig, kras met pen op achterkant, naam 

vorige bezitter op voortitel. 

Van Dijk 890         € 60,- 
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2. Triangel in de Jungle gevolgd door De Dieren der Democratie. ’s-Gravenhage,  

A.A.M. Stols 1955; 2de
 
druk; gedecoreerd, glad papieren omslag met flappen (ontwerp: 

Lucebert [= 1ste druk]). 

Van Dijk 890a         € 22,- 
*Het formaat wijkt iets af van de 1ste druk: 21 x 12,5 cm ipv 20 x 12,5 cm (1ste druk).   

           

3. (Keuze uit) Triangel in de Jungle. (Amsterdam, Amsterdamse Grafische School) [1958]; 

typografische verzorging, omslagontwerp en ills. naar tekeningen: Henk Klijn; gedecoreerd 

papieren omslag.        € 15,- 

 

Apocrief, De Analphabetische Naam. (‘Ultimatumreeks’ 3), Amsterdam, De Bezige Bij 

(1952); 1ste druk; oplage: 500 genummerde Exx; Letter: Baskerville; typografische 

verzorging: B.C. van Berkum; (2) Ills. naar tekeningen: Lucebert; gedecoreerd, stevig 

papieren omslag (ontwerp: Lucebert). 

4. ongenummerd Ex; omslag: licht verbruind, verder fraai exemplaar € 165,- 

5. Nr. 38; omslag: licht verbruind, verder fraai exemplaar   € 165,- 

6. ongenummerd Ex; omslag: stukje verbruind, bovenkant rug ontbreekt; met opdracht van 

Lucebert aan de dichter en schrijver Koos Schuur: ‘het is warm buiten & binnen | en ik ben de 

goden dankbaar | dat ik je dit nog schrijven kan | voor Koos Schuur | van | Lucebert’. 

           € 550,- 

 

 Apocrief, De Analphabetische Naam. Amsterdam, De Bezige Bij (1953); 2de druk; 

gedecoreerd papieren omslag met flappen, los om stijfje [ontwerp: Lucebert; ongelijk aan  

1ste druk]. 

7. omslag: smoezelig en zwaar beschadigd, rug en flap half los; enkele pagina’s bevuild; met 

naam vorige bezitter op voortitel      € 20,- 

8. fraai exemplaar        € 45,- 

 

 Apocrief, De Analphabetische Naam. Amsterdam, De Bezige Bij (1957); 3de druk; 

geplastificeerd, gedecoreerd omslag [ontwerp: Lucebert; = 1ste druk]. 

9. omslag: onderkant rug beschadigd; met naam vorige bezitter op voortitel. € 20,-   

10. goed exemplaar        € 25,- 
 *In deze derde druk is in het gedicht ‘Ik tracht op poëtische wijze …’ een opvallende drukfout 

gemaakt: ‘In tracht op poëtische wijze…’. 

 **Het formaat is beduidend kleiner dan de 2de druk: 18 x 10,7 cm ipv 19,2 x 13,5 (2de druk).  
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11. De Amsterdamse School. ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1952; 1ste druk; oplage 500 Exx;   

 (2) Ills. naar tekeningen: Lucebert; gedecoreerd papieren omslag met flappen [ontwerp: 

Lucebert]; roest; met in handschrift 8 correcties van de dichter en een opdracht aan de 

beeldend kunstenaar Henk Schol-Boekenoogen: ‘voor Henk Schol-Boekenoogen | van 

Lucebert. | november 1952’.        € 1250,- 

 Van Dijk 914 
 *De correcties zijn aangebracht in de gedichten: ‘Lied tegen het licht te bekijken’, ‘VII’ en ‘Plaats’.  

Opvallend is dat deze correcties niet zijn doorgevoerd in 2de druk van deze bundel en ook niet in de 

verzamelbundel Triangel 1958 (Den Haag, Bert Bakker/Daamen/A.A.M. Stols 1958) waarin zijn 

opgenomen de bundels Triangel in de Jungle, De Dieren der Democratie (beide 1951), De 

Amsterdamse School (1952) en Van de Afgrond en de Luchtmens (1953). Ook in de door Simon 

Vinkenoog samengestelde verzameluitgave 1948-1963 Gedichten (Amsterdam, De Bezige Bij 1965), 

als in de door C.W. van de Watering bezorgde Verzamelde Gedichten (Amsterdam, De Bezige Bij 

1974), zijn deze correcties niet overgenomen.  

 **Opmerkelijk is wel dat in de derde strofe van het gedicht ‘Lied tegen het licht te bekijken’ in de 2de 

druk een andere tekstcorrectie heeft plaatsgevonden: ‘Nee nee het is een lang lang land’ werd in de 

2de druk én in de latere verzameluitgaven ‘Nee nee tis zoon lang lang land’. De beginregel van dit 

gedicht ‘Het is een rustige rustige’ is in de 2de druk wel gehandhaafd, terwijl in de verzameluitgaven 

Triangel 1958 en 1948-1963 Gedichten deze regel is ingekort tot ‘Het is een rustige’. In Verzamelde 

Gedichten (1974) is weer wel de oorspronkelijke beginregel gehandhaafd ‘Het is een rustige rustige’, 

maar is de beginregel van de derde strofe wel veranderd in ‘nee nee tis zoon lang lang land’.  

 

12.  Tekening, gebruikt als illustratie (op pagina 29) in de bundel De Amsterdamse School.  

   Originele pentekening (21 x 14,5 cm) in passe-partout, gesigneerd; tekening met enkele  

   kreukjes; bijgevoegd een exemplaar van de bundel De Amsterdamse School (’s-Gravenhage,  

  A.A.M. Stols 1952).        € 1950,- 

 

13. De Amsterdamse School. ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1955; 2de druk; (2) Ills. naar 

tekeningen: Lucebert; gedecoreerd papieren omslag met flappen, los om stijfje [ontwerp: 

Lucebert; = 1ste druk].       € 35,- 

 Van Dijk 914a         

 

 Van de Afgrond en de Luchtmens. ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1953; 1ste druk; 

gedecoreerd papieren omslag met flappen (ontwerp: Lucebert). 

 Van Dijk 923 

13. omslag: beschadigd, rug met plakbandspoor; naam vorige bezitter op voorste schutblad 

           € 28,- 

14. omslag: rug verkleurd, verder fraai exemplaar; naam vorige bezitter op voorste schutblad 

           € 35,- 

15. omslag: rug verkleurd, verder fraai exemplaar     € 38,- 

 

 

  15    19   25 
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 Van de Afgrond en de Luchtmens. ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1955; 2de druk [van het 

zetsel van de 1ste druk]; gedecoreerd papieren omslag met flappen (ontwerp: Lucebert [= 1ste 

druk]). 

 Van Dijk 923a 

16. fraai exemplaar; naam vorige bezitter op voorste schutblad  € 20,- 

17. fraai exemplaar        € 22,- 

 

 Alfabel. (Amsterdam, De Bezige Bij) [1955]; 1ste druk; halflinnen: zwarte linnen rug met 

belettering in goud, gedecoreerd rood karton [Ill: Lucebert] met belettering in zwart. 

18. band: verkleurd        € 25,- 

19. fraai exemplaar        € 30,- 

20. Ex. met (in afwijking van de andere exx.) stevige, grijze schutbladen en zonder 

rugbelettering; duidelijk andere – latere – bindpartij    € 55,- 

 

21. Alfabel. (‘BBPoëzie’), Amsterdam, De Bezige Bij 1979; 7de druk; (2) Ills. naar tekeningen: 

Lucebert; gedecoreerd, stevig papieren omslag [ontwerp: Lucebert], foto achterplat: Steye 

Raviez.         € 15,- 

 

22. Amulet. Amsterdam, De Bezige Bij 1957; 1ste druk; (2) foto’s: Lucebert; fijn rood linnen 

met rugbelettering in goud; gedecoreerd stofomslag (ontwerp: Lucebert); omslag aan 

bovenkant heel licht gerafeld; fraai exemplaar.    € 45,-  

  

 Amulet. Amsterdam, De Bezige Bij 1957; 2de druk; (2) foto’s: Lucebert; fijn rood linnen  

 met rugbelettering in goud; gedecoreerd stofomslag (ontwerp: Lucebert [ongelijk aan 1ste 

druk]). 

23. stofomslag aan bovenkant gerafeld      € 20,- 

24. stofomslag verbruind; Ex. Bibliotheca Gerrit Borgers (naam op voorste schutblad) 

           € 25,- 
 *Gerrit Borgers (1917-1987) werd in 1954 de eerste directeur van het Nederlands Letterkundig  

Museum en Documentatiecentrum in Den Haag, een functie die hij tot 1979 zou bekleden. In zijn 

publicaties toonde hij immer een open oog te hebben voor nieuwe literaire ontwikkelingen, vele van 

de tot de Vijftigers gerekende dichters en schrijvers behoorden tot zijn vriendenkring. 

25. fraai exemplaar met gaaf stofomslag      € 30,- 

 

26. Amulet. (‘BBPoëzie’). Amsterdam, De Bezige Bij 1979; 8ste druk; (2) Ills. naar tekeningen: 

Lucebert; stevig, gedecoreerd papieren omslag [ontwerp: Lucebert], foto achterplat: Steye 

Raviez.         € 10,- 

 

  Triangel 1958. (‘Ooievaar’ 90). Den Haag, Bert Bakker/Daamen/A.A.M. Stols 1958;  

1ste druk; (4) Ills. naar tekeningen: Lucebert; stevig, gedecoreerd papieren omslag [ontwerp: 

Lucebert]. 
*Bevat de bundels: Triangel in de Jungle, De Dieren der Democratie (beide 1951), De Amsterdamse 

School (1952) en Van de Afgrond en de Luchtmens (1953). 

**Opmerkelijk is dat het gedicht VIII uit de afdeling De Amsterdamse School een ander gedicht is dan 

in de oorspronkelijke bundel. ‘Knevel de vogel en slecht de vleugel’ (De Amsterdamse School, 1952) 

is in deze verzamelbundel vervangen door ‘Er is een mooie rode draad gebroken in de ochtend’. 

Ditzelfde gedicht is ook zo opgenomen in 1948-1963 Gedichten. In de Verzamelde Gedichten (1974) 

is wel het oorspronkelijke gedicht gehandhaafd. 

27. omslag: smoezelig, stukje uit bovenkant rug ontbreekt   € 10,- 

28. omslag: smoezelig        € 10,- 

29. fraai exemplaar        € 15,- 
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        30/31 
 

 Tekeningen en gouaches. Amsterdam, Stedelijk Museum 1959; met 3 originele litho’s; 

losbladig; omslag van bruin, gedecoreerd karton met één flap [ontwerp: Lucebert];  
*Catalogus 270 behorend bij een tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam,  

17 april - 26 mei 1959. 

**Bevat een voorpublicatie uit Val voor Vliegengod en een inleidende tekst van Jan Elburg. 

30. karton: licht vervuild/verbruind      € 60,- 

31. fraai exemplaar        € 75,- 

 

Val voor Vliegengod, Gedichten. (‘Literaire Pocketserie’ 25), Amsterdam, De Bezige Bij 

1959; 1ste druk; (5) Ills. naar tekeningen: Lucebert; geplastificeerd, gedecoreerd omslag 

(ontwerp: Lucebert). 

32. lichte roestplekjes        € 10,-   

33. naam vorige bezitter op voortitel      € 10,- 

34. Ex. Bibliotheca Gerrit Borgers (naam op voortitel)    € 12,50 

35. Ex. Bibliotheca J.J. Oversteegen (ex libris-stempelop voortitel)  € 12,50 

36. fraai exemplaar        € 12,50 

 

37. Val voor Vliegengod. (‘Dar Pocket’ 6), Amsterdam, De Bezige Bij 1972; 2de druk; 5 Ills. 

naar tekeningen: Lucebert; gedecoreerd, stevig papieren omslag (ontwerp: Pieter Brattinga; 

ill. naar tekening: Lucebert; foto achterplat: Eddy Posthuma de Boer). € 12,- 
 *Achterin deze uitgave staat een gecombineerd bio- en bibliografisch, chronogisch overzicht, 

samengesteld door de ‘Werkgroep Lucebert’. 

 

38. Val voor Vliegengod. (‘Bezige Bij Poëziepocket’ 5), Amsterdam, De Bezige Bij 1986; 

Nawoord: Cyrille Offermans; 5de druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: 

Lucebert; foto achterplat: Pieter Boersma).     € 10,- 

 

 

 36   37   38 
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39. De gebroken Rietlijn. (Amsterdam, Instituut voor Kunstnijverheids Onderwijs 1959); met 4 

paginagrote litho’s van Lucebert, waarvan er 1 door hem is ingekleurd; 1ste druk; oplage 30 

genummerde Exx: dit is Nr. 1; 37,8 x 25,9 cm; Letter: Mercator van Dick Dooijes; 

typografische verzorging en omslagontwerp: Sientje ten Holt; onbedrukt, zwart papieren 

omslag; gedecoreerd, glad papieren stofomslag met flappen; stofomslag aan bovenkant licht 

beschadigd.         € 2250,- 

 

40. Lithologie; Tien Gedichten, Tien Litho’s. Hilversum, Steendrukkerij De Jong en Co (1959); 

1ste druk; oplage 1000 Exx; 30 x 22,5 cm; [typografische verzorging en omslagontwerp: W. 

Sandberg];  

 8 paginagrote litho’s en 1 litho over 2 pagina’s, 7 paginagrote litho’s op zink met gedichten in 

handschrift en 3 gedichten gedrukt in ‘brede vette antiek corps 16’ op de persen van C.A. 

Spin en Zoon, Amsterdam; losbladig in een beige-grijs, handgeschept papieren omslag. 

          € 600,- 

 

41. Dag en Nacht, Vijftig Stadsfoto’s van ’s-Ochtends tot ’s-Avonds met Gedichten van 

Lucebert. Hilversum, G. van Saane Lectura Architectonica [1959]; foto’s van o.a. Emmy 

Andriesse, Maria Austria, Carel Blazer, Violette Cornelius, Henk Jonker, Cas Oorthuys en 

Eddy Posthuma de Boer; keuze foto’s: Joop Hardy en Jurriaan Schrofer; blauw, stevig 

papieren omslag; omslag verkleurd.      € 25,- 

 * Overdruk uit het maandblad Forum 12 1959/1960. 

 

42. (Geh durch den Spiegel). (Köln, Galerie Der Spiegel 1960); 10 geïllustreerde gedichten met 

(6) originele ingeplakte litho’s en (6) illustraties naar tekeningen van Lucebert, vertaling en 

inleiding door Ludwig Kunz; 1ste druk; oplage 250 Exx;  Katalog Folge 21; met litho 

gedecoreerd papier overtrokken karton; voorplat verschoten; enkele bladen liggen los, licht 

beschadigd aan hoekjes       € 550,- 

 

43. Gedichte und Zeichnungen. [München], (Ellermann 1962); samenstelling, vertaling en 

nawoord: Ludwig Kunz; 1ste druk; (51) ills. naar tekeningen: Lucebert; gedecoreerd karton 

(ontwerp: Lucebert).        € 125,- 
 *Van enkele gedichten is ook de originele, Nederlandse versie opgenomen. 
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 42  43  44 

 

 

44. Lucebert. Bochum, Städtische Kunstgalerie 1963; 1ste druk; Ills., in zwartwit en kleur, naar 

tekeningen: Lucebert; bevat gedichten in het Nederlands en Duits, een reproductie van een 

handgeschreven brief van Lucebert en een bio- en bibliografie; vertaling: Ludwig Kunz;  

gedecoreerd papieren omslag (ontwerp: Lucebert).    € 35,- 
 *Catalogus van de tentoonstelling die in de Städtiche Kunstgalerie in Bochum te zien was van 25 mei 

tot 21 juli 1963. 

 

45. 1948-1963 Gedichten. (‘Literaire Reuzenpocket’ 84), Amsterdam, De Bezige Bij 1965;  

1ste druk; (30) Ills. naar tekeningen: Lucebert; samenstelling: Simon Vinkenoog; 

typografische verzorging: Joost van de Woestijne; geplastificeerd, gedecoreerd omslag 

(ontwerp: Joan van der Keuken); ex bibliotheca Pierre Janssen.  € 22,- 
 *Bevat alle tot dan toe gepubliceerde dichtbundels, benevens twee door Vinkenoog uit niet eerder 

gebundelde gedichten samengestelde afdelingen. Vinkenoog heeft aan enkele, als bundel getitelde, 

afdelingen in tijdschriften gepubliceerde gedichten toegevoegd, ofschoon die niet in de oorspronkelijk 

boekuitgaven waren opgenomen. 

 **Afgezien van de wisseling van een gedicht (zie noot 2 bij Triangel 1958) heeft Vinkenoog in één 

geval van twee gedichten één gedicht gemaakt. De gedichten ‘dit zegt de klacht de klaagstem’ en ‘zo 

liggen hier de hemel en de zee-’ zijn in de oorspronkelijk uitgave Triangel in de Jungle (1951), maar 

ook  in de verzamelbundels Triangel 1958 en Verzamelde Gedichten (1974) als afzonderlijke 

gedichten opgenomen. Bij Vinkenoog zijn ze samengevoegd en opgenomen onder de titel ‘dit zegt de 

klacht de klaagstem’.    

 ***In afwijking tot de bundels is er in deze uitgave geen sprake van enig hoofdlettergebruik. Ook 

hebben de gedichten die in de bundels een (Romeins) cijfer als titel hadden, nu een titel gekregen (de 

eerste regel van het gedicht is telkens tot titel gepromoveerd). 

 ****De tekeningen zijn niet afkomstig uit de dichtbundels, maar zijn door Lucebert speciaal voor deze 

uitgave gemaakt.  

 

De perfekte Misdaad, Klein Radiostemmenspel. (‘Top-punten’-reeks). Den Haag, Bert 

Bakker/Daamen 1968;  1ste druk; (2) Ills. naar tekeningen: Lucebert; 12,5 x 9,3 cm; 

typografische verzorging en omslagontwerp: Kees Nieuwenhuijzen, ill. naar tekening: 

Lucebert; gedecoreerd, glad, stevig papieren omslag. 
*Eerder verschenen in Maatstaf, mei 1955. Het nawoord ‘’De perfekte misdaad’ dertien jaar later’ is 

door Lucebert speciaal voor deze uitgave geschreven. 

46. omslag smoezelig; naam op binnenkant voorplat    € 10,- 

47. fraai exemplaar        € 12,50 
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48. Poezie is Kinderspel. (‘Ooievaar’ 247/248), Den Haag, Bert Bakker/Daamen 1968; 1ste 

druk; oplage 1000 Exx; (3) ills. naar tekeningen: Lucebert; samenstelling en inleiding: R.A. 

Cornets de Groot; typografische verzorging en omslagontwerp: Pieter van Delft, ill. naar 

tekening: Lucebert; gedecoreerd, stevig papieren omslag; rugtekst praktisch weggesleten. 

           € 10,- 

 

  Drie Lagen diep, Tekeningen en Gedichten. (Amsterdam, Stedelijk Museum 1969); 1ste 

druk; samenstelling: Jan [van Loenen] Martinet; 64 ills. naar tekeningen en 6 gedichten in 

handschrift op blauwgrijs papier; typografische verzorging: Wim Crouwel; gedecoreerd, 

stevig papieren omslag (ills. naar tekeningen: Lucebert). 

49. bibliotheekexemplaar: geplastificeerd omslag, op titelpagina sporen van ingeplakt 

uitleenlijstje, bibliotheekstempeltje      € 15,- 

50. fraai exemplaar        € 28,- 

 

51. Seizoen. [Amsterdam] Wereldbibliotheek [1968]; Nieuwjaarsgroet bestuur WB-vereniging + 

directie WB N.V.; vouwblad; gedicht met ill. naar pentekening: Lucebert. 

           € 25,- 

 

52. Voordat je ’t weet | is het weer zover | dan draagt de een een zweep | de ander een 

jodenster. [Amsterdam,] Amnesty International [ca. 1970]; Ill. naar litho: Lucebert; ontwerp: 

Jan Bons; in vieren gevouwen poster (46,5 x 68 cm.) gericht tegen de nationale volkstelling 

1971.          € 12,50 

 

 … en Morgen de hele Wereld. Amsterdam, Van Gennep (1972); 1ste druk; Ills. naar 

tekeningen: Lucebert; typografische verzorging: Jacques Janssen; samengesteld op basis van 

de tentoonstelling ‘Geldzucht, vraatzucht, geilheid in woord en beeld’, met teksten en 

tekeningen van Lucebert, gehouden van 5 mei t/m 3 juni 1972 bij Galerie De Tor in 

Amsterdam; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ill. naar tekeningen: Lucebert). 

53. omslag licht beschadigd, plastic laat los     € 20,- 

54. fraai exemplaar        € 25,- 

 

    

   55  54   55 

 

 

55. V[ijf] V[ijf]. (Amsterdam, Galerie De Tor) [1972]; [oplage 55 Exx.]; 5 vellen (A4): 3 

gedichten in handschrift (facsimile) afgedrukt en 2 tekeningen (gedateerd 1962 en 1963) die 

met de hand met viltstift zijn ingekleurd en bijgetekend en opnieuw gedateerd en gesigneerd 

zijn; tekeningen zijn gepubliceerd in de bundel … en Morgen de hele Wereld, pagina 76 en 

77; losbladig in rood papieren map; bijgevoegd een exemplaar van de bundel … en Morgen 

de hele Wereld (Amsterdam, Van Gennep 1972).    € 1000,- 
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 *Het gedicht ‘Het Lied van de tegennatuurlijke Overeenkomst’ is eveneens gepubliceerd in genoemde 

bundel. De andere twee gedichten – ‘Intro I’ en ‘Intro II’ zijn afkomstig uit het televisiespel Fata 

Banana (NOS, 1971). 

 **Vergelijking van de gekleurde exemplaren met de tekeningen in het boek leert dat, los van de kleur, 

Lucebert veel elementen heeft toegevoegd. Op het ene vel staat in pen bijgeschreven: ‘bijgetekend en 

gekleurd | 20 april | 1972  lucebert’, op het andere vel staat in groene viltstift: ‘20 IV ’72 | lucebert’ 

 ***Alle exemplaren zijn – naar men zegt – anders bijgetekend en/of ingekleurd. 

 

 

56. Wir sind Gesichter, Gedichte und Zeichnungen. (‘Bibliothek Suhrkamp’ 259), (Frankfurt am 

Main,) Suhrkamp Verlag (1972); (6) Ills. naar tekeningen: Lucebert; vertaling en nawoord: 

Ludwig Kunz; inleiding: Helmut Heißenbüttel; roze karton, geplastificeerd stofomslag, 

verkleurd; ex bibliotheca Gerrit Borgers.     € 18,- 

 

57. The Tired Lovers they are Machines. (‘New Selections’), [Londen], Transgravity Press 

1974; 8 bladen met in het Engels vertaalde gedichten met op elk blad een ill. naar tekening 

van Lucebert; vertaling: Peter Nijmeijer; losbladig in gedecoreerde, okergele stevig papieren 

map (ill. naar tekening: Lucebert).      € 60,- 
 *De gedichten zijn afkomstig uit 1948-1963 Gedichten (Amsterdam, De Bezige Bij 1965). 

 

58. 22 Gedichten. Goirle, (Mill Hill-College) 1974; 1ste druk; oplage 500 Exx;  Ill. naar 

tekening: Lucebert; gestencild; gedecoreerd, rood papieren omslag (ontwerp: Lucebert). 

           € 20,- 
 *Deze bloemlezing werd samengesteld door de leerlingen van klas IV van het Mill Hill-College te 

Goirle, in het kader van het project ‘Lucebert, Portret van een Vijftiger, uitgevoerd tgv. de opening 

van het Mill Hill-College op 21 en 22 februari 1974. 

 

 Voor Vrienden Dieren en Gedichten. [’s-Gravenhage], F. van Lanschot Bankiers / 

Nouvelles Images (1979); 1ste druk; oplage 1150 genummerde Exx: 350 gebonden en 800 

ingenaaid; (37) Ills. naar tekeningen: Lucebert; samenstelling: Nouvelles Images ism. C.W. 

van de Watering; gedecoreerd, groen stevig papieren omslag (Ill. naar tekening: Lucebert). 
 *Bevat gedichten voor en over andere kunstenaars, afkomstig uit diverse uitgaven. Met 7 niet eerder 

gebundelde gedichten. 

 **Deze uitgave verscheen tgv. de opening van de Amsterdamse vestiging van F. van Lanschot 

Bankiers N.V. 

59. Nr. 921; omslag gevlekt en verkleurd     € 30,- 

60. Nr. 358; fraai exemplaar       € 40,- 

 

 

   59/60  
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61. Oogsten in de Dwaaltuin. Amsterdam, De Bezige Bij 1981; 1ste druk; linnen, 

geplastificeerd, gedecoreerd stofomslag (ontwerp: Leendert Stofbergen met ill. naar tekening: 

Lucebert).         € 15,- 

 

62. Ongebundelde Gedichten. (‘BBPoëzie’), Amsterdam, De Bezige Bij 1983; 2de druk;  

 (9) Ills. naar tekeningen: Lucebert; typografische verzorging: W. Sandberg; geplastificeerd 

gedecoreerd omslag (foto achterflap: Steye Raviez).   € 18,- 
 *De eerste druk van deze bundel is opgenomen in Verzamelde Gedichten (1974). 

 

63. Dagelijks een schitterend Kind gewint de Zon. Terhorst, (Ser J.L. Prop) 1984; oplage 60 

genummerde Exx; dit is Nr. 44; vouwblad in bruin omslag.  € 65,- 
 * Het gedicht is afkomstig uit de bundel De Moerasruiter uit het Paradijs, Gedichten 1981-1982 

(Amsterdam, De Bezige Bij 1982). 

 

64. Troost de hysterische Robot, Gedichten en een Oratorium. Amsterdam, De Bezige Bij 1989; 

1ste druk; grijs linnen met rugbelettering in wit; gedecoreerd, glad papieren omslag (ontwerp: 

Lucebert).         € 25,-  

 

65. Na de Helft van het Leven, Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij 1993; 1ste druk; oplage 

750 Exx; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Lucebert). € 15,-  
 *Geschenk tgv. de jaarwisseling 1992-1993, gezonden aan de vrienden van de Bezige Bij 

 

66. Van de roerloze Woelgeest, Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij 1993; 1ste druk; (12) 

Ills. naar tekeningen: Lucebert; linnen met gedecoreerd, glad papieren stofomslag (ontwerp: 

Lucebert).         € 25,- 

 

67. Van de maltentige Losbol. Amsterdam, De Bezige Bij 1994; 1ste druk; (51) Ills. naar 

tekeningen en gouaches: Lucebert; gedecoreerd, stevig papieren omslag met flappen (Ill. naar 

tekening: Lucebert)        € 45,- 
 *Deze bundel is nog door Lucebert zelf, in het jaar van zijn dood, samengesteld. 

 

68. Zoem, De Bezige Bij laat van zich horen. Amsterdam, De Bezige Bij 2003; reclame-uitgave 

voor literaire audioboeken; Ills.; met cd waarop Lucebert 4 gedichten voordraagt en Donna 

Tart een deel van De kleine Vriend voorleest.    € 22,- 

 

69. Nefertete. [Amsterdam,] (De Bezige Bij 2006); 1ste druk; oplage 1500 Exx; facsimile-

uitgave van het oorspronkelijk handschrift uit 1948-1949; jaarwisselingsgeschenk 2005-2006; 

met los ingesloten gedrukt wenskaartje van de uitgever; karton.  € 25,- 

 

70. Festspiele met zwarte Handen. [Amsterdam,] (De Bezige Bij 2008); 1ste druk; facsimile-

uitgave van een privé-exemplaar voor Bert Schierbeek en zijn vrouw uit 1949; 

jaarwisselingsgeschenk 2008-2009; met los ingesloten gedrukt wenskaartje van de uitgever en 

een verantwoording door conservator Stedelijk Museum Amsterdam; gedecoreerd papieren 

omslag.         € 27,- 

 

 
 

 

 

 

 

Met dank aan André Swertz 


