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Antiquariaat Schuhmacher 
Sedert 1952 

Wilma Schuhmacher & Max Schuhmacher † 
Gelderschekade 107, 1011 EM Amsterdam, telefoon +31(0)20 6221604, fax +31(0)20 6206620 

e-mail: schuhmacher@xs4all.nl  site: in aanbouw 

Bank: ABN-Amro nr. 54 53 10 342 – ING nr. 38 88 01 

 

Openingstijden 

Donderdag en Vrijdag  09.00  – 16.30 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. 

L     Lucebert  Deel 2 

Inhoud:  

Omslagen en illustraties verzorgd door Lucebert:   Nrs.   71 – 125 

Van, met en over Lucebert:                                      Nrs. 126 – 162 

Kunstcatalogi /diversen Nrs. 163 – 185 

  

Omslagen en illustraties verzorgd door Lucebert 
De boeken zijn in chronologische volgorde opgenomen. 

Per titel zijn de opeenvolgende drukken beschreven. 

 
Schierbeek, Bert – Het Boek Ik. (Amsterdam,) De Bezige Bij 1951; 1ste druk; gedecoreerd 

papieren omslag met flappen (ontwerp: Lucebert). 

71. voorplat los en vervuild; naam vorige bezitter op titelpagina € 55,- 

72. omslag beschadigd: voorplat gescheurd, stukje rug ontbreekt € 55,- 

73. omslag smoezelig € 75,- 

74. exemplaar met opdracht van Schierbeek aan zijn ouders: ‘voor Pappie en Mammie | van | 

Bert Schierbeek | 27 – 7 – ‘51’  € 350,- 
 *Deze 1ste druk komt voor in twee formaten: 20,5 x 14 cm (72 en 74) en 20,2 x 14,5 cm (71 

en 73). 

Duidelijk 2 verschillende ‘bindpartijen’. 

 

Schierbeek, Bert – Het Boek Ik. (Amsterdam,) De Bezige Bij 1952; 2de druk; gedecoreerd 

papieren omslag met flappen [= 1ste druk]. 

75. omslag beschadigd, verbruind en deels los € 25,- 

76. omslag verbruind € 30,- 

77. omslag verbruind, watervlekken; ex bibliotheca Gerrit Borgers (naam op voortitel) € 35,- 

78. fraai exemplaar; naam vorige bezitter op voortitel, klein gaatje in titelpagina  € 40,- 
 *Ook de 2de druk komt voor in twee formaten: 20,5 x 14 cm (76 en 78) en 20,5 x 14,5 cm (75 en 77). 

Duidelijk 2 verschillende ‘bindpartijen’. 

 
Schierbeek, Bert – Het Boek Ik. (‘Literaire Reuzenpocket’ 110), Amsterdam, De Bezige Bij 

1965; 4de druk; Inleiding: Koos Schuur; geplastificeerd, gedecoreerd omslag [ontwerp: Karel 

Beunis; ill. naar tekening: Lucebert]. 

79. goed exemplaar € 10,- 

80. exemplaar met opdracht van Schierbeek aan de inleider, zijn vriend de dichter Koos Schuur: 

‘voor Koos | de brokken van dit Ik | verwant | gekend | in vriendschap | Bert Schierbeek’.

 € 250,- 
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 88    97   101 
 

 
Andreus, Hans – Italië, Gedichten. ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1952; 1ste druk; (2) Ills. 

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

81. omslag beschadigd, voorplat bijna los € 25,- 

82. rug verbruind, roest € 30,- 

83. fraai exemplaar € 35,- 

 

Campert, Remco – Een Standbeeld opwinden, Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij 1952; 

1ste druk; typografische verzorging: Han de Vries; gedecoreerd papieren omslag (ill. naar 

tekening: Lucebert). 

84. omslag smoezelig   € 22,- 

85. omslag iets verbruind aan rand; met ex libris Cor en Marga Holst € 30,- 
 *Vara-regisseur en –programmamaker Cor Holst was als technicus betrokken bij de manifestatie 

‘Poëzie in Carré’, die op 28 februari 1966 werd gehouden 

 

Schierbeek, Bert – De andere Namen. Amsterdam, De Bezige Bij 1952; 2de druk [van het 

zetsel van de 1ste]; gedrukt in rood en zwart; typografische verzorging: Han de Vries; stevig 

papieren omslag in geel en rood, gedecoreerd papieren stofomslag met flappen (ontwerp: 

Lucebert). 

86. stofomslag beschadigd; scheur in rug € 25,- 

87. stofomslag licht beschadigd, naam vorige bezitter op titelpagina € 30,- 

88. gaaf exemplaar € 35,- 

89. stofomslag aan bovenkant licht beschadigd; gesigneerd door Schierbeek op titelpagina 

  € 55,- 

90. stofomslag aan bovenkant licht gerafeld; met opdracht van Schierbeek: ‘voor Mies + Nelly | 

van | Bert’. € 95,- 

91. stofomslag licht beschadigd; ex bibliotheca W.L.M.E. van Leeuwen; met opdracht van 

Schierbeek aan Van Leeuwen: ‘wat ik schreef was een landschap | in de zee der namen | een 

menselijke vorm | tegen het scherm der menselijke stem. | voor WLME van Leeuwen | en voor 

zijn vrouw. | Bert Schierbeek’.  € 145,- 
* W.L.M.E. (Wim) van Leeuwen (1895-1974) publiceerde diverse bloemlezingen uit en studies over 

de Nederlandse literatuur.  

92. stofomslag aan bovenkant rug heel licht beschadigd; met veel latere opdracht van Schierbeek 

aan de schrijver Manuel van Loggem: ‘van | Bert Schierbeek | ze zijn weer veranderd | zo 

gaat dan op den duur | van | Bert Schierbeek | voor Mani v. Loggem | 5 – 4 – 90 | A’dam’. 

  € 145,- 
 *Manuel van Loggem (1916-1998) was psycholoog, grafoloog en schrijver. Hij publiceerde 

dichtbundels, romans en toneelstukken. 
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Andreus, Hans – De Taal der Dieren. (‘Ultimatumreeks’ II/1), Amsterdam, De Bezige Bij 

(1953); 1ste druk; oplage 500 genummerde Exx; typografische verzorging: Han de Vries; 

gedecoreerd, stevig papieren omslag (ontwerp: Lucebert). 

93. ongenummerd Ex; omslag smoezelig en los; naam van vorige bezitter - schrijver Gerben 

Hellinga - in handschrift op voortitel € 30,- 

94. ongenummerd Ex; omslag smoezelig, naam vorige bezitter op voortitel € 30,- 

95. ongenummerd, fraai exemplaar € 40,- 

96. Ex. Nr. 278, omslag aan bovenkant ietsje los € 35,- 

97. Ex. Nr. 332, fraai exemplaar € 40,- 
 *Deze bundel komt voor in twee formaten: 21 x 11 cm (93, 96 en 97) en 21,5 x 11 cm (94 en 95). 

 

 Kousbroek, Rudy – Begrafenis van een Keerkring, gevolgd door Eight Love-Poems.  

’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1953; gedecoreerd, papieren omslag met flappen [ontwerp: 

Lucebert]. 

98. exemplaar met aantekeningen vorige eigenaar op voorste schutblad € 25,- 

99. fraai exemplaar € 35,- 

 

 Lennart, Clare – Rouska. ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1953; [2de druk]; (6) Ills. naar 

tekeningen: Lucebert; crème linnen met belettering in bruin; gedecoreerd papieren stofomslag 

met flappen (ontwerp: Lucebert). 

 *1ste
 
druk heeft geen omslag en ook geen illustraties van Lucebert. 

100. schutbladen verbruind; naam vorige bezitter op voorste schutblad € 25,- 

101. goed exemplaar € 35,- 

 
 Vinkenoog, Simon – Heren Zeventien, Proeve van Waarneming. (‘Vriendenkring van De 

Beuk’ 1A: 3), Amsterdam, De Beuk 1953; 1ste druk; gedecoreerd papieren omslag met flappen 

(ontwerp: Lucebert). 

102. omslag iets verbruind € 10,- 

103. fraai exemplaar € 12,- 

104. omslag iets verbruind; ex bibliotheca Gerrit Borgers (naam op voortitel) € 10,- 

105. goed exemplaar; ex bibliotheca uitgever Bert Bakker (naam op voortitel) € 12,- 

106. omslag iets verbruind; met op voortitel een opdracht van Vinkenoog voor Jean-Paul Vroom 

en diens vrouw: ‘Voor de Vrooms | de Vinkenoogs’. € 95,- 
 *Jean-Paul Vroom (1922-2006) werkte onder meer als schilder, grafisch ontwerper en illustrator. 

Internationaal bekend werd hij door zijn fotografie en zijn ontwerpen voor balletvoorstellingen. 

 

Warren, Hans – Leeuw Lente. Amsterdam, Holland 1954; 1ste druk; gedecoreerd papieren 

omslag met flappen (ontwerp: Lucebert). 

107. omslag smoezelig € 12,50 

108. omslag smoezelig; met publiciteitsstrook: ‘In deze bundel zijn opgenomen de gedichten | die 

werden | bekroond | door het | Ministerie van Onderwijs, Kunsten en | Wetenschappen | met 

een reisbeurs van ƒ 2000.-’ € 30,- 

 

Schierbeek, Bert – De derde Persoon. (Amsterdam,) De Bezige Bij (1955); 1ste druk;  

(4) Ills. naar tekeningen: Lucebert; typografische verzorging: Han de Vries; gedecoreerd, 

stevig papieren omslag met flappen (Ill. naar tekening: Lucebert).  
*Voor het omslag is een tekening uit het boek gebruikt (pag. 173). 

109. omslag smoezelig, rug licht beschadigd € 45,- 

110. omslag vervuild: roestvlekken € 45,- 

111. omslag vervuild; met opdracht van Schierbeek aan zijn ouders: ‘voor Pappie + Mammie |  

van | Bert | 5 – 4 – ‘55’. € 225,- 

112. goed exemplaar; met opdracht van Schierbeek: ‘voor Meneer Palm. | Bert Schierbeek | 1955’. 

  € 125,- 
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Schierbeek, Bert – De derde Persoon. (Amsterdam,) De Bezige Bij [1961]; fotomechanische 

heruitgave van de 1ste druk; (4) Ills. naar tekeningen: Lucebert; typografische verzorging: 

Han de Vries; gedecoreerd, stevig papieren omslag met flappen (Ill. naar tekening: Lucebert). 

*Voor het omslag is een andere tekening uit het boek gebruikt (pag. 105) dan bij de 1ste druk. 

113. omslag achterflap smoezelig, rug verbruind € 25,- 

114. rug licht verkleurd, verder gaaf exemplaar € 35,- 

115. rug licht verkleurd, verder gaaf exemplaar; met opdracht van Schierbeek aan de schrijver 

Manuel van Loggem: ‘voor Manuel van Loggem | deze 3
de

  persoon | geschreven als 1
ste

 |  

 de derde in allen | die Manie is | en ’t geheel is één | van Bert Schierbeek | 25/5 63’ € 195,- 

 

116. Schierbeek, Bert – De Gestalte der Stem. Amsterdam, De Bezige Bij [1957]; 1ste druk;  

(12) Ills. naar tekeningen: Lucebert; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Lucebert). 

 € 12,- 

 
117. Schierbeek, Bert – De Gestalte der Stem. (‘Literaire Pocket’ 7). Amsterdam, De Bezige Bij 

[1961?]; vermoedelijke 2de druk [van het zetsel van de 1ste]; (12) Ills. naar tekeningen: 

Lucebert; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Lucebert). € 12,- 

 *Door het gebruik van een andere papiersoort oogt deze uitgave dunner dan de 1ste druk. 

 

118. Snoek, Paul – 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. 

*Deze bundel is in druk opgedragen aan Lucebert. € 75,- 

 

119. Wauters, Marcel – Apoteek. Antwerpen, De Sikkel 1958; 1ste druk; stevig papier omslag 

(Ill. naar tekening: Lucebert). € 25,- 

 

120. Harten, Jaap – Het Spoor van de gele Keizer. ’s-Gravenhage/Rotterdam, Nijgh en Van 

Ditmar (1962); 1ste druk; gedecoreerd, glad papieren omslag (ontwerp: Lucebert); met 

opdracht van Harten aan Victorine Hefting en Bert Bakker: ‘Voor Vic en Bert Bakker | met 

hartelijke gelukwens | van Jaap | 3 april 62’. € 75,- 
 *Bert Bakker (1912-1969) wordt samen met Van Oorschot en Lubberhuizen tot de belangrijkste, na-

oorlogse uitgevers gerekend. In 1938 solliciteerde hij bij uitgeverij D.A. Daamen N.V. te Den Haag, 

waarvan hij later directeur werd. In de oorlog raakte hij betrokken bij het illegale Vrij Nederland en 

was hij de drijvende kracht achter de Mansarde Pers. In 1953 richtte hij het literaire tijdschrift 

Maatstaf op, waarvan hij jarenlang de enige redacteur was. Van 1950 tot 1964 was hij getrouwd met 

de kunsthistorica Victorine Hefting (1905-1993), die van 1947 tot 1950 directrice was van het Haagse 

Gemeentemuseum. 
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121. Harten, Jaap – Totemtaal. (‘Literaire Reuzenpocket’ 155), Amsterdam, De Bezige Bij 1966; 

1ste druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag (ontwerp: Lucebert, foto achterflap: Eddy 

Posthuma de Boer). 

122. omslag vervuild; bibliotheek-exemplaar: inleverstrook en stempel voorin € 8,- 

123. goed exemplaar € 10,- 

 

124. Gerrit Kouwenaar – 100 Gedichten. Amsterdam, Querido 1969;  1ste druk; geplastificeerd, 

gedecoreerd omslag (ontwerp: Lucebert, foto achterflap: Paula Kouwenaar). € 20,- 

 

125. Bert Schierbeek 70. [Amsterdam,] De Bezige Bij (distributie) (1988); 1ste druk;  

Ills. waarvan 3 naar tekeningen: Lucebert; eindredactie: Toon van Severen; grafische 

vormgeving: Jan van Woensel; gedecoreerd, stevig papieren omslag (ontwerp: Lucebert). 

 € 20,- 
 *Deze uitgave tgv de 70ste verjaardag van Schierbeek bevat onder meer een gesprek met Lucebert 

over Schierbeek, afgenomen door Toon van Severen, de samensteller van deze uitgave.  

 
 

Van, met en over Lucebert 
 

 Oorspronkelijk werk (nagekomen) 

126. De Moerasruiter uit het Paradijs, Gedichten 1981-1982. Amsterdam, De Bezige Bij 1982; 

1ste druk; zwart linnen met rugbelettering in zilver; gedecoreerd, glad papieren stofomslag 

(ontwerp: Lucebert); mét de EP waarop Lucebert 12 gedichten voorleest; hoesontwerp: 

Lucebert. € 65,- 

 

127. Verzamelde Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij 1974; 1ste druk; 2 delen; typografische 

verzorging: W. Sandberg; 

 deel 1: Verzamelde Gedichten; (30) Ills. naar tekeningen: Lucebert; gedecoreerd stoffen 

omslag (ontwerp: Lucebert);  

 deel 2: Verantwoording, Varianten, Dokumentatie, Bibliografie en Registers; Ills. naar 

tekeningen: Lucebert; geel stoffen omslag met belettering in oranje; € 185,- 
 *Deel 1 is, in voortdurend overleg met de dichter, samengesteld door de Werkgroep Lucebert, 

bestaande uit C.A. Groenendijk, Aldert Waldrecht en C.W. van de Watering. De laatste nam tevens de 

verzorging van het tweede deel op zich. 

 **Helaas ontbreekt de cassette, waarin beide delen oorspronkelijk gevat waren. 

 

 Samen met Bert Schierbeek 

128. Dames en Heren. Amsterdam, De Bezige Bij 1976; 1ste druk; Ills. naar tekeningen: 

Lucebert; Tekst: Bert Schierbeek; Samenstelling: Ad Petersen; typografische verzorging: Frits 

Stoepman; gedecoreerd, glad papieren omslag (Ill. naar tekening: Lucebert); omslag aan 

randen verkleurd, vouw in voorplat.  
 *Het betreft hier een door Ad Petersen gemaakte keuze en rangschikking van getekende dames en 

heren uit het werk van Lucebert. 

 + Catalogus Tentoonstelling ‘Dames en Heren’ in Galerie Nouvelles Images, 26 juni – 7 

augustus 1976; inleidende tekst: Bert Schierbeek (afkomstig uit het gelijknamige boek); Ills.; 

gedecoreerd, papieren omslag (ill. naar tekening: Lucebert); inliggend: aankondiging 

tentoonstelling ‘Dames en Heren’+ aankondiging tentoonstelling Luis R. Tomasello. 

  € 25,- 

 

129. Chambre-Antichambre.’s-Gravenhage, BZZTôH 1978; 1ste druk; Inleiding: Cornets de 

Groot. gedecoreerd, glad papieren omslag (ontwerp: Jack Prince). € 15,- 

*Deze bundel bevat een reeks prozastukken, die Lucebert en Schierbeek met elkaar wisselden in 1949, 

het jaar waarin zij samen een woning deelden.  
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131   140   142 

 

Bloemlezingen met gedichten van Lucebert 

130. Atonaal, Bloemlezing uit de Gedichten van: Hans Andreas – Remco Campert – Hugo Claus 

– Jan G. Elburg – Jan Hanlo – Gerrit Kouwenaar – Hans Lodeizen – Lucebert – Paul Rodenko 

– Koos Schuur – Simon Vinkenoog, Samengesteld en ingeleid door Simon Vinkenoog.  

 ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1951; oorspronkelijk proefmodel: 32 blz.; grijs, grof linnen 

met belettering in donkerblauw; gedecoreerd, stevig papieren stofomslag [Ill. naar tekening: 

Roëde]; omslag aan bovenkant licht beschadigd. € 175,- 
 *Dit proefmodel (dummy) bevat de inleiding van Vinkenoog, de gebloemleesde gedichten van 

Andreus, Campert en Claus, benevens het inleidende biografietje van Elburg. 

 **Hoewel op de titelpagina vermeld wordt dat deze uitgave tekeningen van Karel Appel en Corneille 

bevat, zijn die niet in dit proefmodel opgenomen. Opvallend is dat de naam van Hans Andreus 

verkeerd gespeld is; dit is in de échte 1ste druk hersteld. 

 
 Atonaal, Bloemlezing uit de Gedichten van: Hans Andreus – Remco Campert – Hugo Claus 

– Jan G. Elburg – Jan Hanlo – Gerrit Kouwenaar – Hans Lodeizen – Lucebert – Paul Rodenko 

– Koos Schuur – Simon Vinkenoog, Samengesteld en ingeleid door Simon Vinkenoog.  

 ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1951; 1ste druk; (5) Ills. naar tekeningen: Appel en Corneille. 

131. lichtgrijs, fijn linnen met belettering in paars; gedecoreerd, stevig papieren stofomslag  

 (Ill. naar tekening: Roëde); schutbladen verkleurd, naam vorige bezitter op voorste schutblad; 

lichte roestvlekken; stofomslag verkleurd en aan bovenkant licht gerafeld; inclusief de (met 

plakband herstelde) publiciteitsstrook: ‘Atonaal – Elf Dichters (...)’. € 175,- 

132. ingenaaid exemplaar; gedecoreerd, papieren omslag met flappen (Ill. naar tekening: Roëde). 

  € 85,- 

 

 Atonaal, Bloemlezing uit de Gedichten van: Hans Andreus – Remco Campert – Hugo Claus 

– Jan G. Elburg – Jan Hanlo – Gerrit Kouwenaar – Hans Lodeizen – Lucebert – Paul Rodenko 

– Koos Schuur – Simon Vinkenoog, Samengesteld en ingeleid door Simon Vinkenoog.  

 ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1952; 2de druk; (5) Ills. naar tekeningen: Appel en Corneille. 

133. blauwgrijs, fijn linnen met belettering in donkerblauw; gedecoreerd, stevig papieren 

stofomslag (Ill. naar tekening: Roëde); schutbladen verkleurd, naam vorige bezitter op voorste 

schutblad; stofomslag licht verkleurd. € 40,- 

134. lichtgrijs, fijn linnen met belettering in paars, met roestvlekken; gedecoreerd, stevig papieren 

stofomslag (Ill. naar tekening: Roëde); schutbladen verkleurd, naam vorige bezitter op voorste 

schutblad; stofomslag licht verkleurd. € 55,- 
 *Voor dit exemplaar is ander linnen gebruikt dan bij 133: kennelijk een latere bindpartij. 

135. ingenaaid exemplaar; gedecoreerd, stevig papieren omslag met flappen (Ill. naar tekening: 

Roëde); onderkant rug licht beschadigd, onderkant voorplat waterschade; naam vorige bezitter 

op voorste schutblad. € 40,- 
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136. ingenaaid exemplaar; gedecoreerd, stevig papieren omslag met flappen (Ill. naar tekening: 

Roëde); omslag smoezelig; paperclipspoor op achterste schutblad en achterplat. € 30,- 

 

 Atonaal, Bloemlezing uit de Gedichten van: Hans Andreus – Remco Campert – Hugo Claus 

– Jan G. Elburg – Jan Hanlo – Rudy Kousbroek – Gerrit Kouwenaar – Hans Lodeizen – 

Lucebert – Sybren Polet – Paul Rodenko – Bert Schierbeek – Koos Schuur – Simon 

Vinkenoog, Samengesteld en ingeleid door Simon Vinkenoog. ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 

1956; 3de, uitgebreide druk; (5) Ills. naar tekeningen: Appel en Corneille. 
 *Naast zijn eerdere inleiding voegde Vinkenoog aan deze derde druk een nieuwe inleiding toe. De 

uitbreiding bestaat met name uit drie nieuwe gebloemleesde dichters: Kousbroek, Polet en Schierbeek. 

Uit het werk van de andere dichters maakte Vinkenoog, ten dele, een nieuwe keuze. Ook paste hij de 

inleidende signalementen aan. 

137. lichtgrijs, fijn linnen met belettering in paars; gedecoreerd, groen papieren stofomslag  

 (Ill. naar tekening: Roëde); met oorspronkelijk kristalpapier (aan bovenkant beschadigd); 

schutbladen licht verkleurd; stofomslag aan bovenkant licht verkleurd. € 95,- 

138. lichtgrijs, fijn linnen met belettering in paars; gedecoreerd, groen papieren omslag (Ill. naar 

tekening: Roëde); fraai exemplaar; met opdracht van Hans Andreus aan Gerrit en Annie 

Borgers op voorste schutblad: ‘voor Gerrit en Annie, | Hans Andreus. | Bussum, 4 april, ‘56’. 

  € 195,- 
 *Gerrit Borgers (1917-1987) werd in 1954 de eerste conservator 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. 

139. ingenaaid exemplaar; gedecoreerd, groen papieren omslag met flappen (Ill. naar tekening: 

Roëde); klein vlekje op achterplat; fraai exemplaar € 45,- 

 

140. 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 licht beschadigd stofomslag; veel 

roest. € 90,- 

 

141. Dichters van dezen Tijd, Samenstelling en inleiding: D.A.M. Binnendijk. Amsterdam,  

 P.N. van Kampen 1954; 19de druk; blauw linnen met belettering in wit en zwart; 

 bijgevoegd: een originele, ongedateerde, getypte en in handschrift ondertekende brief van 

Remco Campert en Simon Vinkenoog en een afschrift van het antwoord van Binnendijk.  

  € 250,- 
 *In de brief van Vinkenoog en Campert, die gericht is aan samensteller Binnendijk, tekenen zij 

bezwaar aan tegen ongevraagde (en ongehonoreerde) opname van hun gedichten. Bovenaan deze brief 

staat in potlood een bericht van Dick [Binnendijk], gedateerd 18/1/’52, aan [uitgever] Bob [van 

Kampen] waarin hij de brief ‘ter verdere behandeling’ overdraagt. Hij zegt een afschrift (= dit 

afschrift) van zijn antwoord bij te voegen. Onderaan de brief staat, eveneens in potlood, de reactie van 

Bob [van Kampen], waarin hij in honorering van de twee dichters toestemt. Zijn slotopmerking is 

echter veelzeggend: ‘De toon van deze knapen staat mij toch niet aan!’. 

 **Gezien de datering door Binnendijk (18/1/’52) moet verondersteld worden dat deze brieven door 

hemzelf bij dit exemplaar zijn ingelegd. 
 

142. Nieuwe Griffels, Schone Leien, Van Gorter tot Lucebert, van Gezelle tot Hugo Claus, een 

Bloemlezing uit de Poëzie der Avantgarde, samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko, 

(‘Ooievaar’ 8). Den Haag/Antwerpen, Daamen/De Sikkel 1955; 2de druk; gedecoreerd, 

papieren omslag (Ill. naar tekening: Herman Berserik); met achterin bij de inhoudsopgave 

aantekeningen van uitgever Bert Bakker: in potlood en pen per dichter het uitgekeerde 

honorarium, een totaalberekening van deze kosten en het aantal (52) verstuurde 

bewijsexemplaren. € 100,- 
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      144  145  154 
 
143. Beelden in het Heden. (‘Bulkboek’ 61). Utrecht, Knippenberg’s Uitgeverij (1977); 

gevouwen krant. € 12,- 
 *Bevat een keuze uit zijn gedichten en eerder gepubliceerde artikelen over Lucebert van J. Bernlef en 

H. Holzhaus. 

 

Studies over Lucebert  

144. Vóór en Tegen Atonaal, Dichtkunst Anno 1954. (‘AO-reeks’ 499), Amsterdam, Stichting 

IVIO [1954]; 1ste druk; gedecoreerd, stevig papieren omslag; omslag licht smoezelig.  

  € 20,- 
 *In dit boekje staat één gedicht van Lucebert (‘Ik tracht op poëtische wijze’), dat door de verdedigster 

van Atonaal – de journaliste W. Wielek-Berg, in haar pleidooi ‘een mooi atonaal gedicht’ wordt 

genoemd. De tegenstandster van Atonaal, de journaliste M.G. Schenk, voert in haar aanval een gedicht 

van Hans Andreus op als ‘een verwerpelijk atonaal gedicht’.   

 

145. J. Eijkelboom – Lucebert. (‘Beeldende Kunst en Bouwkunst in Nederland’), Amsterdam, 

Meulenhoff 1964; 1ste druk; (22 waarvan 6 in kleur) Ills. naar tekeningen en schilderijen: 

Lucebert; gedecoreerd, stevig papieren omslag met achterflap (foto voorplat: Joan van der 

Keuken). € 10,- 
 *Bevat naast het essay van Eijkelboom, een bio- en bibliografie en een overzicht van de 

tentoonstellingen waaraan Lucebert heeft deelgenomen. 

 
146. J. Eijkelboom – Lucebert. (‘Art and Architecture in the Netherlands’), Amsterdam, 

Meulenhoff 1964; etc.; vertaling: C. de Dood; Engelse editie van 145. € 10,- 

 
147. J. Eijkelboom – Lucebert. (‘Art et Architecture aux Pays-Bas’), Amsterdam, Meulenhoff 

1964; etc.; vertaling: Louise Huijbregts-Duiker; Franse editie van 145; voortitel ontbreekt. 

  € 10,- 

148. J. Eijkelboom – Lucebert. (‘Bildende Kunst und Baukunst in den Niederlanden’), 

Amsterdam, Meulenhoff 1964; etc.; vertaling: Joseph Tichy; Duitse editie van 145. € 10,- 

 
149. J. Eijkelboom – Lucebert. (‘Arte plástico y arquitectura en holanda’), Amsterdam, 

Meulenhoff 1964 ; etc.; vertaling: Francisco Carrasquer; Spaanse editie van 145.  € 10,- 

  

150. F. Sarneel – Er is een Staat gesticht van Stilte, (p.126-136 in:) Jeugd en Cultuur, 

Maandschrift voor de studerend Jeugd van Noord en Zuid; 11de jrg. 1965-1966; nr.3,  

 dec.-jan.1966. € 12,- 
 *Betreft een bespreking van Luceberts bundel ‘Gedichten 1948-1963’. 
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151. Theo Govaart – Vijf Verzen van Lucebert. Overdruk van artikel in: Streven, Maandblad 

voor Geestesleven en Cultuur; jrg. XX, dl.1 – nr.2, nov. 1966. € 12,- 
 *Analyse van 5 gedichten, gekozen uit ‘Gedichten 1948-1963’. 

 

152. R.A. Cornets de Groot – De Zevensprong, Essays over Jacob van Maerlant, Herman Gorter, 

Willem Frederik Hermans, Lucebert, Harry Mulisch, S. Vestdijk, Jan van der Noot. 

Amsterdam, De Bezige Bij 1967; 1ste druk; typografische verzorging: Peter Renard; 

gedecoreerd, stevig papieren omslag (ontwerp: Herman Dommisse); omslag smoezelig, rug 

met vouwen. € 15,- 
 *In het essay over Lucebert ‘Een proeve van Hineininterpretierung’ geeft Cornets de Groot een 

analyse van het gedicht ‘Hu We Wie’ uit de bundel De Amsterdamse School (Stols, 1952).  

 

153. Erik Slagter – Lucebert Schrijver-Schilder, een Poging tot Inventarisatie. Overdruk uit: Ons 

Erfdeel, 14de jrg. Nr. 1, Herfst 1970; geniet; papieren omslag. € 10,- 

 

154. Hans Redeker – Lucebert, Pintor e desenhista, (p.2-6 in:) Crônica da Holanda Nr. 71, Den 

Haag, Albani 1978; Spaanstalig tijdschrift van het Nederlands Consulaat in Rio de Janeiro. 

  € 10,- 
 

155. [R.A.] Cornets de Groot – Met de Gnostische Lamp, Krimi-essay over de Dichtkunst van 

Lucebert. ’s-Gravenhage, BZZTôH 1979; 1ste druk; geplastificeerd, gedecoreerd omslag 

(ontwerp: Jack Prince); met opdracht van Cornets de Groot aan de dichter en essayist Arie 

van den Berg: ‘voor mijn goeie vriend, | Arie v.d. Berg, die ik | veel te weinig zie | en spreek, | 

RA Cornets de Groot | 2 – 2 – 1979’. € 18,- 

 

 C.W. van de Watering – Met de Ogen Dicht, een Interpretatie van enkele Gedichten van 

Lucebert als Toegang tot diens Poëzie en Poetica. Muiderberg, Dick Coutinho 1979; 1ste 

druk; omslag en typografische verzorging: Marijke Faber; geplastificeerd omslag met flappen.  
 *Handelseditie van het proefschrift waarop Van de Watering in 1979 promoveerde; in deze studie 

geeft de auteur aan de hand van 5 gedichten onder meer een uitvoerige analyse van het taalgebruik en 

de poetica van Lucebert. 

156. omslag licht beschadigd; exemplaar met aantekeningen en onderstrepingen in rood; stellingen 

zijn bijgevoegd (tevens met verbeteringen in rood); met receptiekaartje € 45,- 

157. gaaf exemplaar; zonder de stellingen € 40,- 

158. omslag licht beschadigd; exemplaar met aantekeningen in potlood [door A.L. Sötemann]; 

stellingen zijn bijgevoegd; tevens zijn bijgevoegd de ongesigneerde en ongedateerde 

typoscripten van twee toespraken die bij de promotie zijn gehouden; exemplaar met opdracht 

van de auteur aan zijn promotor prof. dr. A.L. (Guus) Sötemann: ‘Voor Guus, | mede-maker, | 

met de meeste dank | (Zie verder: Voorwoord, | 1e alinea). | Kees.’ € 75,- 

 

159. Willemijn Stokvis – Lucebert. (‘Literaire Leesbundels’), Amsterdam, Uniepers (1984);  

 1ste druk; Ills; gedecoreerd, stevig papieren omslag; exemplaar waarin met markeerstift 

gemaakte strepen in de tekst € 10,- 
 *Bevat o.a. een korte biografie en bibliografie en een schets van de literaire stroming, de Vijftigers, 

waartoe Lucebert gerekend wordt. Bij dit boekje hoort een (niet-aanwezige) luistercassette met 

interviews en fragmenten uit het werk.  

  

160. Willemijn Stokvis – Lucebert. (‘Literaire Leesbundels’), (Culemborg,) Educaboek (1984);  

 1ste druk; Ills; gedecoreerd, stevig papieren omslag; gaaf exemplaar. € 12,- 
 *Exact gelijk aan 159, alleen een andere uitgever. Ook bij dit exemplaar ontbreekt de luistercassette. 
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164  166 
 

Tijdschriften waarin Lucebert publiceerde 

161. Braak, Maandelijks Cahier voor Proza, Poëzie en Critiek. Amsterdam, [H.R. Kousbroek] 

1950 [-1951]; 1ste druk; [oplage 100-200 Exx.]; Ills; gestencild;  

 complete set van 7 afleveringen (niet verder verschenen); Extra toegevoegd 3 [van 4 

verschillende] afleveringen met afwijkend omslag. € 4850,- 
 *Onder redactie van: Remco Campert, H.R. Kousbroek, (vanaf nr.3:) Lucebert en Bert Schierbeek. 

 Bevat werk van o.a. Hans Andreus, Jan G. Elburg, Gerrit Kouwenaar, Jan Hanlo, Hugo Claus en 

Simon Vinkenoog. Ills. naar tekeningen van o.a. Lucebert, Erce [=Remco Campert] en Nico Lysen. 

 
162. Reflex, Orgaan van de Experimentele Groep in Holland. (Amsterdam,) [September 1948-

Februari 1949]; 1ste druk; Ills; omslagen met originele litho’s van Corneille (Nr. 1) en 

Jacques Doucet (Nr. 2); met 8 paginagrote, losliggende litho’s (plus de 2 litho’s op de 

omslagen) van Constant, J[an] N[ieuwenhuis], C.K. Appel, Corneille (Nr.1); Corneille, 

Brands, R[ooskens] en [Wolvekamp] (Nr. 2);  

 complete set van 2 afleveringen (niet verder verschenen); tijdschriften wat gerafeld, litho’s 

in goede staat. € 1250,- 
 *Bevat onder andere theoretisch bijdragen van Constant [Nieuwenhuys], Eugène Brands en Gerrit 

Kouwenaar, poëzie van Jan G. Elburg en illustraties naar tekeningen van Jorn, Appel, Wolvekamp, 

Corneille en Lucebert. 

 **Lucebert debuteerde als dichter met ‘Minnebrief aan onze gemartelde Bruid Indonesia’ in het 2de 

nummer van Reflex. 

 

 

Kunstcatalogi 
Per periode zijn catalogi en foldermateriaal samengevoegd 

 

Periode 1950-1959 
163. Lucebert – Moore, in: catalogus uitgegeven t.g.v. een groepstentoonstelling (o.a. Friso ten 

Holt, David Kouwenaar en Ger Lataster). Alkmaar, Stedelijk Museum, 1952; Ills.; geniet; 

gedecoreerd, stevig papieren omslag. 
 *Bevat naast het gedicht van Lucebert, een gedicht van Kouwenaar en Elburg, benevens een artikel 

van Kouwenaar. 

 + Uitnodigingskaartje voor een tentoonstelling van Lucebert in het Prentenkabinet van het 

Stedelijk Museum, Amsterdam van 18 april tot 26 mei 1959. € 75,- 
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Periode 1960-1969 
164. Wagemaker, Lucebert, Mooy, Three Dutch Artists; catalogus tentoonstelling in de 

Graham Gallery, New York, 12 april – 7 mei 1960. 

 + Your Thingdom, andere catalogus van dezelfde tentoonstelling; Ills.; met bijdragen van 

Jan Vrijman en Willem Sandberg; typografische verzorging: P. Brattinga jr. 

 + folder (vouwblad) met aankondiging van dezelfde tentoonstelling; foto van de drie 

kunstenaars op voorkant. € 125,- 

 

165. 4 items: catalogus Lucebert/Nanninga, tentoonstelling in Stedelijk van Abbe-museum 

Eindhoven, 22 april – 14 mei 1961, Ills.; typografische verzorging: Wim Crouwel. 

 + folder een Tentoonstelling van Lucebert/een Film voor Lucebert; Galerie Espace 

Amsterdam, 8 maart – 1 april 1967; Ills.; gedicht van Lucebert en info over de film door 

regisseur Johan van der Keuken. 

 + catalogus Lucebert, Schilderijen, Gouaches, Tekeningen en Grafiek; Stedelijk Museum 

Amsterdam, 19 april – 1 juni 1969; Ills. in kleur en zwartwit; foto’s van o.a. Ed van der 

Elsken, Paul Huf, Lucebert; typografische verzorging: Wim Crouwel en Jolijn van der Wouw. 

 + uitnodigingskaartje voor deze tentoonstelling (‘opening door Betty Boop’). € 95,- 

 

166. Lucebert. Amsterdam/London, Galerie Espace/Marlborough Fine Art [1962]. [5] Ills. naar 

tekeningen en een gedicht; geniet; stevig papieren omslag (Ill. naar tekening). € 65,- 

 

167. Lucebert – L’Approdo. Italiaanse tentoonstellingscatalogus, Galleria d’Arte Moderna Diretta 

da Arturo Bottello Turijn, 19 juni – 8 juli 1965; met 4 gedichten van Lucebert in het 

Nederlands en bijdragen van C. Doelman en H.L.C. Jaffé in het Italiaans; geniet; gedecoreerd, 

glanzend papieren omslag. € 35,- 

 

 

 

 

Periode 1970-1979 
168. 2 uitnodigingskaartjes voor tentoonstellingen van Lucebert, Schilderijen, Gouaches en 

Tekeningen in Galerie Nouvelles Images, Den Haag; 1 – 20 mei 1970 en 29 september – 18 

october 1972; Ill. naar tekening: Lucebert (op beide kaartjes een andere illustratie). € 30,- 

 

  poster (tevens uitnodiging) van de tentoonstelling Geldzucht, Vraatzucht, Geilheid in Woord 

en Beeld, Teksten en Tekeningen van Lucebert, Galerie De Tor, Amsterdam 5 mei – 3 juni 

1972; (3) Ills. naar tekeningen: Lucebert; met handschrift-facsimile van het gedicht ‘Terreur’ 

en tekst van Mathilde Visser. 

169. Ex. geadresseerd aan de letterkundige D.A.M. Binnendijk; gevouwen; plakbandsporen. 

  € 25,- 

170. Ex. geadresseerd aan de letterkundige en vertaler A. Walrecht; gevouwen; plakbandsporen. 

  € 25,- 

 

171. catalogus Beeld-spraak, van Luiken tot Lucebert, Beeldende Kunst van Schrijvers uit 

Nederland, Koninklijke Bibliotheek Brussel, 17 november 1971 – 8 januari 1972; 

biografische nota’s door Gerrit Borgers; Ills.; losbladig; met poster, ill. naar tekening: 

Lucebert. € 75,- 
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172. Lucebert – Expositie nieuwe Kleurenetsen-Litho’s. Amsterdam, Printshop 8 november – 11 

december 1974;  (7) Ills. naar tekeningen: Lucebert; vouwblad (8 p.). 

 + Lucebert, Een Vijftiger. Haarlem, Frans Halsmuseum 1974; catalogus bij de 

tentoonstelling n.a.v. de 50ste verjaardag van Lucebert; Ills.; met 50 vragen aan Lucebert door 

Ad Petersen; geniet, stevig papieren omslag (ill. naar tekening: Lucebert). 

 + Lucebert 50 jaar. Den Haag, Galerie Nouvelles Images 1974; catalogus bij de 

Overzichtstentoonstelling Lucebert t.g.v. zijn 50ste verjaardag, 4 – 23 oktober 1974; Ills.; met 

enkele gedichten; inleiding door Peter Berger; geniet; papieren omslag. € 85,- 

 

 

173. Centraal Museum Mededelingen Nummer Vijf, Januari 1974; mededelingenblad in 

memoblok-vorm; (12) Ills. naar tekeningen: Lucebert, met twee gedichten in facsimile van het 

handschrift. € 20,- 

 

174. Dichtende Schilders, Schilderende Dichters, Hans Arp, Armando, Johan van den Berg, 

Wim de Haan, Willem Hussem, Lucebert, Jan Montyn, Michel Seuphor. Den Haag, Galerie 

Nouvelles Images 1977; Ills.; catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling, 25 juni –3 

september 1977; tekst: Willemijn Stokvis, foto’s: Fons Hellebrekers; geniet; stevig papieren 

omslag met flappen; mét het doorzichtige omslag waarop in zwart ‘ni’. 

+ Lucebert. Catalogus van de tentoonstelling in Galerie Nouvelles Images, Den Haag,  

7 okt. – 12 nov. 1977; Ills.; inleidende tekst: Mathilde Visser; geniet; stevig papieren omslag. 

 + Lucebert. Catalogus van een expositie die te zien was in Museum het Princessehof, 

Leeuwarden, Galerie Nouvelles Images, Den Haag en de Van Reekum Galerij, Apeldoorn; 

1979; Ills.; met bijdragen van Antonio Saura, Willemijn Stokvis en Ad Petersen; geniet; 

gedecoreerd, stevig papieren omslag (ill. naar tekening: Lucebert). € 55,- 

 

 

 

Periode 1980-1994 
175. Lucebert – Grafiek. langwerpig vouwblad van expositie in Amro Galerij, 1 december 1982 – 

5 januari 1983; met gedicht van Lucebert en een anonieme tekst over zijn kunstenaarschap; 

inliggend: prijslijst van de geëxposeerde werken.   € 25,- 

 
176. Lucebert – Grafiek. idem als 175, maar zonder de prijslijst. 

 + folder Het Stedelijk in de Beurs, Cobra uit de Collectie van het Stedelijk Museum. 

Expositie met werken van Appel, Constant, Corneille, Rooskens, Wolvecamp, Alechinsky, 

Lucebert, Heerup, Pedersen, Jorn: 28 juni – 13 augustus 1991. 

 + catalogus 22/II van Bubb Kuyper: Lucebert and Contemporaries; Ills.;veiling op 31 mei 

1995. € 70,- 

 

177. Namiddag van een Faun, Luceberts Wandschildering in het Letterkundig Museum. 

(‘Scaldia model’ 5,) Nijmegen, Scaldia 1985; 1ste druk; Ills.; Inleiding: Anton Korteweg; 

gedecoreerd, stevig papieren omslag. € 15,- 

 

 

Diversen 
178. Lucebert – Vluchtschrift voor Anton Rooskens. (Rotterdam, Rotterdamsche Kunstkring, 

1962); vouwblad; Ill. naar schilderij: Anton Rooskens; inliggend vouwblad: tekst van Simon 

Vinkenoog. € 25,- 
 *Het gedicht van Lucebert staat op de voorkant van dit vouwblad, binnenin en op de achterkant staan 

enkele buitenlandse perscommentaren. De tekst van Vinkenoog is zijn toespraak bij de opening van de 

tentoonstelling van Anton Rooskens in de Rotterdamsche Kunstkring, 16 september 1962. 
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179. H.L.C. Jaffé – Het Beeld en het Woord. Amsterdam, Meulenhoff 1964; 1ste druk; met op 

achterplat ill. naar tekening: Lucebert; inauguratierede; gedecoreerd, glad papieren omslag. 

  € 10,- 

 
180. H.L.C. Jaffé – Het Beeld en het Woord. (‘corvey model’), (Amsterdam, Corvey 

Papiergroothandel 1964); 2de druk; met op binnenkant omslag ill. naar tekening: Lucebert; 

gedecoreerd, papieren omslag. € 10,- 

 
181. Gesprek met Lucebert. (‘Corvey model’), (Amsterdam, Corvey Papiergroothandel 1967); 

1ste druk; (6) Ills. naar tekeningen: Lucebert; grafische verzorging: Johan van Eikeren; stevig 

papieren omslag (foto voorplat: A.G. Kok). € 35,- 
 *De vragen werden gesteld door A.Nonymus [= Johan van Eikeren]. 

 

182. Lucebert P.C. Hooftprijs 1967, in: Reflector, 10de  jrg. Nr. 1-2, aug-sept.’68; (2) Ills. naar 

tekeningen: Lucebert. € 12,- 
 *Het betreft hier een geperforeerd, 4 pagina’s tellend katern uit het blad Reflector (uitgave van 

Keesing, Amsterdam), waarin een gedeelte van de inleiding van R.A. Cornets de Groot uit ‘Poezie is 

Kinderspel’ (‘Ooievaar’ 247/248, Den Haag, Bert Bakker/Daamen 1968) is afgedrukt. 

  

183. Lucebert –  …en Morgen de hele Wereld, (p.15-21) in: Bzzlletin 25, Den Haag, Bzztôh 

1975; (9) ills. naar tekeningen: Lucebert; geniet; gedecoreerd, papieren omslag (ill. naar 

tekening: Lucebert). € 10,- 
 *Verder o.a.: Hella Haasse over Orwell, Clara Eggink over Walschap en Dolf Verroen over Jaap ter 

Haar. 

 

184. Fotocopie van ongepubliceerd handschrift. A4: 1 vel hs, 2 vel tekeningen, 1 vel getypte 

tekst). 

 + Lucebert – Imagine these Ceasares. Foto: gedicht + illustratie; Stedelijk Museum 

Amsterdam. € 85,- 

 

185. Erik Slagter – Lucebert 65 jaar, een interview (in:) Beelding, Maandblad voor de Kunsten, 3 

jrg. nr. 8, Oktober 1989. 

 + 7 krantenknipsels: besprekingen van Verzamelde Gedichten (1974) door Kees Fens, K.L. 

Poll en Rein Bloem, Duitse bespreking van Gedichte und Zeichnungen (1962), artikel van J. 

Bernlef, dubbelinterview uit Hollands Diep met Schierbeek en Lucebert, fotoreportage ‘De 

kinderen van Lucebert’ uit Vrij Nederland. € 65,- 

 
 

 

 

Eerder verschenen: 

Vlugschrift: Lucebert deel 1, waarin vrijwel al zijn dichtbundels.  

Met onder meer: een opdrachtexemplaar (aan dichter Koos Schuur) van ‘Apocrief, De 

Analphabetische Naam’ (Amsterdam, De Bezige Bij 1952), een door Lucebert gecorrigeerd 

exemplaar van ‘De Amsterdamse School’ (’s-Gravenhage, Stols 1952), Nr. 1 van de in kleine 

oplage (30 Exx.) verschenen uitgave ‘De gebroken Rietlijn’ (Amsterdam, Instituut voor 

Kunstnijverheids Onderwijs 1959) waarin 4 paginagrote litho’s van Lucebert en tot slot de 

zeer bijzondere uitgave ‘V[ijf] V[ijf]’ (Amsterdam, Galerie De Tor 1972), bestaande uit 3 

vellen met gedichten in handschrift (facsimile) afgedrukt en 2 vellen met tekeningen die met 

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

 

Net als alle andere eerder verschenen vlugschriften wordt ook Lucebert deel 1 op aanvraag 

toegezonden. 
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Onlangs op papier verschenen: 

100 Bijzondere Boeken van P.C. Boutens met veel illustraties! 

 

O.a. het complete overzicht van zijn privé-

uitgaven in papieren omslagen en alle door  

S.H. de Roos van band en vaak van typografie 

‘voorziene’ klassieke vertalingen bij Brusse 

verschenen. 

 

Dergelijke overzichten werden niet eerder  

in ‘plaatjes’ vastgelegd. 

 

 

De Kunera Pers Alle Uitgaven 

 

Alle uitgaven van de beroemde Kunera Pers  

van J.F. van Royen, van Oostersch tot Boutens –  

met alle bijbehorende aankondigingen.  

 

Bij niemand vindt u deze zo compleet. 

 

 

 

De Zilverdistel 1910 – 1915 

Van de voorganger van de Kunera Pers  

– De Zilverdistel – hebben wij juist de  

eerste aanloopperiode in catalogus gebracht, met 

veel nieuwe gegevens o.a. ontleend aan de 

bijdrage van Paul van Capelleveen in Het Ideale 

Boek, 2010.  

 

Ook dit overzicht (1910-1915 compleet)  

is geïllustreerd. 

 

De Halcyon Pers 100 Boeken  

 

Van Stols’ beroemde Halcyon Pers (feitelijk een serie van  

fraaie en goed verzorgde uitgaven door hem en door Jan  

van Krimpen) is ook een geïllustreerde catalogus verschenen – waarin 

bijvoorbeeld enkele fraaie handmarmers, die de beroemde binder 

Louis Malcorps als schutbladen voor zijn banden van de luxe 

exemplaren in deze serie gebruikte, staan afgebeeld.   

Meer dan 100 uitgaven zijn in deze catalogus opgenomen. 

Prijzen van €20,- tot €1500,-. 
 

Deze catalogi zijn à €5,-, incl. porto (Nederland: ING 388 801) of  €7,50 (Europa IBAN 

NL59INGB0000388801 BIC INGBNL2A) te verkrijgen. 
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In voorbereiding: 

- catalogus Nederlandse literatuur Rond de Rederijkers in contemporaine uitgaven,  

  met mogelijk wat studies 

- catalogus Paul van Ostaijen en, en in zijn tijd 

- catalogus het oeuvre van J.C. Bloem 

- catalogus Bijzondere Boeken van Arthur van Schendel, waaraan vastgeknoopt een studie 

  over de bandvarianten van zijn boeken 

- catalogus het oeuvre van Herman Gorter – met vele Bijzondere Boeken -, waarin ook 

aandacht besteed zal  worden aan bandvarianten 

    

 
 

 

 
 


