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DEBUTEN
deel 4

van

Het Debuut tot In Memoriam
30 debuten

(Een aantal hiervan komt uit onze schatkamer en is vaak nooit eerder aangeboden!)

1. Albach, Hester – Het Debuut.
Amsterdam, Peter Loeb Uitgever 1975; oplage: 2000 Exx.; gedecoreerd lichtoranjeroze omslag met belettering in grijs en bruin (foto voorzijde: Irina Ionesco, foto
achterzijde: Lon van Keulen); grafische verzorging: Gerard Unger;
omslag wat verkleurd; inliggend: promotiemateriaal (flyer signeersessie in
Athenaeum Boekhandel, miniposter, twee Engelstalige vouwbladen met foto’s
voorop + krantenartikel over Marina de Graaf: ‘erotisch speelfilm – Debuut’); met
opdracht van de schrijfster: ‘voor de heer | C.L. Hofmann; | een aanvulling voor |
zijn verzameling | H. Albach | 20-5-‘75’.
€ 45,* In druk opgedragen aan Hans Koetsier.

** Hester Albach (1953), dochter van toneelcriticus (‘de nestor van
de Nederlandse toneelgeschiedenis’) en essayist Ben Albach en kleindochter van
hoogleraar Franse Taal- en Letterkunde en publicist Johannes Tielrooy, is de schrijfster
van een klein oeuvre.
Haar debuutroman werd in 1977 verfilmd door Nouschka van Brakel.

2. Bernlef, J. – Kokkels, Gedichten.
Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeversmij N.V. 1960; gedecoreerd beige papieren
omslag met flappen, met bloemdecoratie en belettering in zwart en bruin; omslag
wat smoezelig, aan bovenkant wat gerafeld en scheurtje.
€ 15,* J. Bernlef, pseudoniem van Hendrik Jan (Henk) Marsman (1937-2012), publiceerde
vrijwel gelijk met zijn poëziedebuut de verhalenbundel Stenen spoelen. Tientallen
dichtbundels, romans, verhalen- en essaybundels zouden volgen.
Samen met K. Schippers (pseudoniem van Gerard Stigter) en G. Brands (pseudoniem
van Gerard Bron) richtte hij in 1958 het tijdschrift Barbarber op. Bernlef ontving in
1984 de Constantijn Huygensprijs en tien jaar later de P.C. Hooftprijs.

3. Bourbon, Louis de – Reisverhalen.
Nijmegen, Het Venster Uitgevers (1931); beige papieren omslag met belettering in
rood; omslag aan boven- en onderkant rug wat beschadigd, voorblad enkele
scheurtjes en wat smoezelig; Ex. Nr. 9 op Haesbeek de Luxe (25 Exx.), onder het
colofon in inkt genummerd en gesigneerd door De Bourbon; met op voorste
schutblad in inkt een opdracht van de schrijver aan uitgever Stols: ‘In oprechte
sympathie | aan Alexander A.M. Stols. | Louis de Bourbon’.
€ 150,* Louis de Bourbon (1908-1975) was een achterkleinzoon van de in 1845 te Delft
overleden Duitse klokkenmaker Karl Wilhelm Naundorff , die (na recentelijk
onderzoek is gebleken) ten onrechte beweerde de Franse troonopvolger
Lodewijk XVII te zijn. Zijn nazaten bleven de achternaam De Bourbon voeren.
Louis de Bourbon was na een studie rechten enige tijd werkzaam in de journalistiek,
redacteur van Roeping en De Gemeenschap en tussen 1938 en 1946 burgemeester van
o.a. Oss. Naast poëzie publiceerde hij enkele novelles en romans.
Zijn bibliotheek was de eerste letterkundige die we kochten. 70 andere - vaak geheel,
soms gedeeltelijk - zouden volgen. De laatste was die van Frans Mijnssen in 2004.
** Alexander A.M. Stols (1900-1973), vermaard uitgever en typograaf, was een zoon van
de mede-oprichter van de Maastrichtse uitgeverij/drukkerij Boosten en Stols. Stols had
een zeer uitgebreid fonds met werk van o.a. A. Roland Holst, Bloem, Slauerhoff,
Nijhoff, Vestdijk, Vasalis en Achterberg. Ook was hij de uitgever van fraai verzorgde
series als To The Happy Few, Trajectum ad Mosam en de Halcyonpers.

4. Brom, Eduard – Een Bundel Gedichten. Met een aanbevelend Woord van
Prof. J.A. Alberdingk Thijm.
Amsterdam, C.L. van Langenhuysen 1886; gedecoreerd rood linnen met
hoekversieringen in blinddruk en belettering in goud; band wat vlekkerig; aan
binnenkant voorplat ex libris vorige bezitter, tevens diens naam in inkt op
schutblad;
€ 75,* Eduard Brom (1862-1935) was een rooms-katholiek dichter die zijn werkzame
leven sleet op een verzekeringskantoor. Naast poëzie publiceerde hij proza en
kritieken in diverse tijdschriften en kranten (o.a. de Katholieke Illustratie, de
Dietsche Warande, Van Onzen Tijd, De Gids en De Maasbode).
Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag stelde Anton van Duinkerken een
Bloemlezing (De Gemeenschap, 1932) samen.
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5. Brulez, Raymond – André Terval of Inleiding tot een Leven van
Gelijkmoedigheid.
Amsterdam/Mechelen, De Spieghel/Het Kompas MCMXXX (1930);
A. beige papieren omslag met belettering in zwart; omslag wat verkleurd en iets
gerafeld; op titelpagina resten van ingeplakt ex libris;
€ 25,B. beige papieren omslag met belettering in zwart (als A); gedecoreerd (foto),
wit gladpapieren stofomslag met belettering in zwart; stofomslag met plakband
gerestaureerd;
€ 125,C. oranjerood linnen met belettering in zwart; titelpagina wat verbruind; band iets
verkleurd;
€ 35,D. blauw linnen met belettering in zwart; eerste pagina’s wat roest; rug wat
verkleurd.
€ 35,Een aardig voorbeeld van onze collectie band-(en omslag)varianten!

* Raymond Brulez (1895-1972) studeerde Wijsbegeerte en Letteren in Brussel en was
lange tijd werkzaam bij het Nationaal Radio Instituut (de latere BRT), onder meer als
directeur van de Vlaamse Gesproken Uitzendingen. Naast romans publiceerde Brulez
novellen, verhalen en toneel. Bekend is zijn tetralogie Mijn Woningen (1950-1954).
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6. Buysse, Cyriel – Guustje en Zieneken. Schetsen uit het Boerenleven.
Gent, Algemeene Boekhandel van Ad. Hoste Uitgever 1887; lichtgrijs papieren
omslag met uitgeversmonogram en belettering in zwart; wat roest, kleine
beschadigingen aan randen; zeer zeldzaam, wordt zelfs niet genoemd in het aan
Buysse gewijde nummer van De Boomgaard uit 1911.
€ 550,NCC: 1 Ex. (KB Den Haag)
* Cyriel Buysse (1859-1932), tantezegger van de dichtende zussen Virginie en
Rosalie Loveling, was mede-oprichter van het tijdschrift Van Nu en Straks
(1893-1901). Met Van Nouhuys en Couperus stichtte hij in 1903 het belangrijke en
invloedrijke ‘letterkundig maandschrift’ Groot Nederland (1903-1944).
Naast romans publiceerde Buysse verhalen, novellen en toneel.

7. Cohen, Alexander – Uitingen van een Reactionair (1896-1926).
Voorafgegaan door een Schets van den Persoon des Schrijvers door een Zijner
Vrienden; met een Portet naar een Teekening van Kees van Dongen.
Baarn, Hollandia-Drukkerij 1929; geel papieren omslag met belettering in zwart;
omslag iets vlekkerig; gedeeltelijk onopengesneden; Ex. Nr. 16; Luxe Exemplaar
op Van Gelder (50 Exx.: 1-30 niet in de handel); met op 8 pagina’s eigenhandige
correcties van Cohen in inkt; met op voortitel in inkt, in zwierig handschrift, een
opdracht van de schrijver aan de dichter Jan Engelman: ‘aan den onbevangen, ruimdenkenden | catholiek Jan Engelman, | de catholicophiele agnosti- | cist Alexander
Cohen | Toulon, 2 mei 1937’.
€ 650,* Alexander Cohen (1864-1961) bewoog zich aanvankelijk in anarchistische
kringen rond Domela Nieuwenhuis. Wegens majesteitsschennis werd hij in
1887 bij verstek veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, welke hij na
omzwervingen door België, Frankrijk en Engeland tien jaar later alsnog uitzat.
Cohen was medewerker van diverse anarchistische bladen, waaronder
Recht voor Allen van Domela Nieuwenhuis. In 1897-1898 gaf hij het
non-conformistische eenmansblad De Paradox uit. Later werd hij correspondent

in Parijs voor De Telegraaf. Zijn autobiografie in twee delen (In Opstand, 1932
en Van Anarchist tot Monarchist, 1936) werd o.a. door Menno ter Braak met
enthousiasme ontvangen.
** Jan Engelman: zie 9
Een deel van de bibliotheek van Engelman kwam in de loop der jaren bij ons terecht.

8. Delen, Ary - Prinskensdag. Bandversiering van den Schrijver.
Zeist, Meindert Boogaerdt Jun. 1910; Druk: M. Breur & Zonen, Ooltgensplaat;
lichtgrijs papieren omslag met decoratie (ontwerp: Ary Delen) en belettering in
paars;
A. fraai ex.: omslag heel iets verkleurd, nauwelijks roest
€ 65,B. goed ex.: omslag fraai, binnenwerk met wat roest; met op voorste schutblad in
inkt een opdracht van de schrijver aan zijn goede vriend (en vriend van
Elsschot), de dichter Jan van Nijlen: ‘Voor Jan van Nijlen | met mijn hartelijke
sympathie | voor den vriend, | en mijn bewonderende liefde voor | den dichter. |
4 Oogst 1910. | Ary Delen.’.
€ 350,* In druk opgedragen ‘Aan mijn eersten en trouwsten vriend Alfons de Ridder’
(Willem Elsschot!).
** Ary Delen (1883-1960) was kunsthistoricus en vanaf 1919 als adjunctconservator (onder Maurits Sabbe) werkzaam bij het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, waar hij later hoofdconservator werd. Delen was zijn leven
lang bevriend met oud-klasgenoot Willem Elsschot. Hij en Van Nijlen (en natuurlijk
later Jan Greshoff) waren vaak/altijd aanwezig als Elsschot zijn nieuwste
romanmanuscript voorlas. Naast enkele romans publiceerde Ary Delen vooral
kunsthistorische werken.
*** Jan van Nijlen (1884-1965), ‘de Vlaamse Bloem’, dichter en ook wel essayist,
was als taalkundige dertig jaar verbonden aan het departement van Justitie te Brussel.
Op jonge leeftijd debuteerde hij met Verzen (Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel 1906). In de (door J.C. Bloem, P.N. van Eyck en Jan Greshoff opgerichte)
bibliofiele uitgeverij De Zilverdistel verscheen in 1909 Van Nijlens derde
poëziebundel Naar ’t Geluk. Ook maakte deel uit van het viermanschap dat de redactie
voerde van - een andere Jan - Van Krimpens bibliofiele serie Palladium. Hij was zeer
bevriend met zowel Elsschot als met Du Perron.
Wij kochten vroeg in de jaren 60, toen hij naar een kleinere behuizing vertrok, een zeer
groot deel van zijn bibliotheek

9. Engelman, Jan – Het Roosvenster.
Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande Boekverkoopers 1927;
oplage: 200 Exx.; crème papieren omslag, los gevouwen om onderomslag, met
uitgeversembleem [ontwerp: J. van Krimpen] in rood en belettering in zwart
[typografische verzorging: J. van Krimpen]; druk: Boosten & Stols;
A. goed ex.; met op voorste schutblad handtekening vorige bezitter
€ 45,B. smoezelig omslag, rug bijna over hele lengte gescheurd; met op voorste
schutblad in inkt een opdracht van de schrijver aan C.(ornelis) J. Vos: ‘Aan mijn
vriend | Cor Vos | Februari 1927 | Jan Engelman’. Deze opdracht wordt vooraf
gegaan door enkele dichtregels van Rilke in het handschrift van Engelman.
€ 195,* De dichter Jan Engelman (1900-1972) was journalist bij het Utrechtse dagblad
Het Centrum en werkte later als redacteur bij dagblad De Tijd.

In 1925 was hij een van de oprichters van het invloedrijke, katholieke tijdschrift De
Gemeenschap. Voor het weekblad De Nieuwe Eeuw verzorgde hij jarenlang de rubriek
Kunst en Letteren. Engelman, schrijver van het klassiek geworden gedicht Vera
Janacopoulos (opgenomen in Tuin van Eros, 1932), publiceerde - naast poëzie en over
kunst - enkele essaybundels en toneelstukken. Ook was hij actief als vertaler.
Zoals eerder gemeld, wij kochten ook delen van Engelmans boekerij.
** Cornelis J. Vos (1891-1955) - ‘Foeks’, vader van tekenaar Peter Vos, werkte als
journalist voor de Utrechtsche Courant. Vos was als redacteur (1925-1932) en
redactiesecretaris (1940-1941) de drijvende kracht achter het tijdschrift De
Gemeenschap. Vanaf november 1932 was hij, als opvolger van Albert Kuyle, directeur
van uitgeverij De Gemeenschap.

10. Gerhardt, Truus – De Engel met de Zonnewijzer.
Amsterdam, Van Kampen 1935;
A. geelbruin gemarmerd, stevig papieren omslag met flappen, met belettering in
zwart; ex bibliotheca Jan Engelman (naam in inkt op schutblad)
€ 35,B. als A, iets losjes in omslag; met prospectus waarop aanbevelingen van
Anthonie Donker en Dirk Coster
€ 25,C. lichtgrijs linnen met belettering in zwart; band iets verkleurd; met op voorste
schutblad in inkt een opdracht van de schrijfster aan Nico Donkersloot
(schrijversnaam: Anthonie Donker): ‘voor Nico Donkersloot - | met hartelijke
dank voor | hulp en voorlichting. | Truus.’
€ 95,* Truus Gerhardt (1899-1960) kreeg, net als haar jongere zus de dichteres Ida Gerhardt,
op het Erasmiaansch Gymnasium in Rotterdam Grieks van classicus en dichter J.H.
Leopold. Via Dirk Coster werden haar eerste verzen in 1934 in De Stem geplaatst.
Na haar debuut publiceerde zij in 1937 de bundel Laagland. Na haar overlijden
bezorgde Anthonie Donker (Nico Donkersloot) in 1961 de uitgave van de Verzamelde
Gedichten, waarin ook nagelaten werk was opgenomen.
** Nico Donkersloot (1902-1965) publiceerde voornamelijk poëzie onder de naam
Anthonie Donker. Proza (ook kritisch) publiceerde hij meestal onder zijn eigen naam.
Donkersloot werd in 1936 benoemd tot hoogleraar Nederlandse Letterkunde (vanaf
1956 Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap) in Amsterdam. Hij was
redacteur van De Stem en Critisch Bulletin en bekleedde tal van bestuursfuncties in de
letterkundige wereld. Eind 1935 schreef hij in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een
van de eerste recensies over Gerhardts debuut:
‘De kristallen vastheid is er nog niet, deze verzen zijn nog kneedbaar en onvoltooid.
Voor vrouwen moet het dichten moeilijker zijn dan voor mannen, omdat zij zoveel
meer tot de ontboezeming neigen, juist het tegendeel van poëzie, die immers bovenal
op een proces van beheersing berust’.
Zoals veel bibliotheken van letterkundigen kwam ook van Donkersloots bibliotheek
een groot deel bij ons terecht.

11. Greshoff, Jan – Aan den Verlaten Vijver, Verzen.
Zeist, Meindert Boogaerdt Jun. 1909; druk: M. Breur & Zonen, Ooltgensplaat;
A. groengrijs papieren omslag met belettering in groen; ruggetje iets beschadigd,
wat roest
€ 95,B. grijs linnen met belettering en uitgeversembleem (op achterplat) in goud; platten
iets kromgetrokken, naam vorige bezitter in inkt op voorste schutblad;
€ 125,-

* Het ingenaaide ex. (A) is een stuk kleiner dan het gebonden ex. (B).
A: 19 x 13cm; B: 20,3 x 14 cm.
** Jan Greshoff (1888-1971) schreef en dichtte over uiteenlopende zaken, tot aan
koffiehuizen toe. Eén van zijn belangrijkste eigenschappen voor de Nederlandse
literatuur was zijn rol als ‘aanjager’. Befaamde reeksen als De Zilverdistel, Palladium
en Ursa Minor zijn ondenkbaar zonder zijn initiatieven. Hij was stimulator en
aandrager van vele literaire werken, vooral bij uitgever A.A.M. Stols. Zie hun
correspondentie, uitgegeven door Salma Chen en Sjoerd van Faassen, waarvan deel 1
de aansprekende titel draagt Beste Sander, Do It Now! (Den Haag, Letterkundige
Museum 1990-1992).
Na de opheffing van het tijdschrift Forum vonden redacteurs en medewerkers gastvrij
onderdak bij het tijdschrift Groot Nederland, waarvan Greshoff redacteur was
(1933-1941). Na zijn verhuizing naar Kaapstad (1939) vond ook de Zuid-Afrikaanse
literatuur in hem een enthousiast promotor. Opdrachten, waarvan vele in ons bezit, van
en aan hem getuigen van warme vriendschappen.

12. Herckenrath, Adolf – Stille Festijnen.
Amsterdam, S.L. van Looy MDCCCCIX (1909); rood, stevig papieren omslag met
in kader decoratie en belettering in goud; binnenwerk in groen gedrukt; Ex Libris
van G.H. ’s-Gravesande op binnenkant omslag (ontwerp: M.C. Escher); omslag met
plakbandjes aan binnenzijde gerestaureerd, rug aan onderkant beschadigd, goud op
omslag weggesleten.
€ 175,* Adolf Herckenrath (1879-1958) was, naast dichter en toneelschrijver,
boekhandelaar en uitgever te Gent. Herckenrath was een jeugdvriend van
Karel van de Woestijne; diens Laethemsche brieven over de Lente waren aan
hem gericht. Adolf Herckenrath was medewerker van diverse tijdschriften, oprichter
van het blad Nieuw Leven (1907-1910) en in 1938 mede-oprichter (met o.a. Daan
Boens en Johan Daisne) van Pan, De Kring van Oost-Vlaamsch letterkundigen.
In 1904 stelde hij de bloemlezing Vlaamse Oogst samen, met werk van de
dichters rond het tijdschrift Van Nu en Straks.

13. Jacobse, Muus – Programma, Gedichten.
Maastricht/Brussel, A.A.M. Stols (1932); oplage: 350 Exx.; lichtgroen papieren
omslag met uitgeversembleem, belijning en belettering in donkergroen;
druk: Boosten & Stols; Letter: Bodoni;
Van Dijk 280

A. goed ex., omslag aan randen verkleurd
€ 25,B. omslag los en met klein scheurtje, aan randen verkleurd; met op voorste
schutblad in inkt een opdracht van de schrijver aan Albert Verwey:
‘Aan Prof. dr. Albert Verwey, | bij wijze van zoenoffer | van een ontrouw
leerling. | Muus Jacobse | (K. Heeroma) | Leiden, 12 - 12 - 32’
€ 125,* Muus Jacobse is de schrijversnaam van de taalkundige Klaas Hanzen Heeroma
(1909-1972). Heeroma studeerde Nederlands in Leiden, was van 1936 tot 1948
medewerker aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal en werd in 1949 benoemd
tot hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde in Djakarta. Later werd hij hoogleraar
in Groningen. In 1932 werd hij redacteur van het protestants-christelijke tijdschrift
Opwaartsche Wegen. Naast een groot aantal poëziebundels, waarvan een aantal
clandestien verschenen, publiceerde Heeroma talrijke werken op zijn vakgebieden
dialectiek en filologie.
** Albert Verwey (1885-1937), prominent Tachtiger, was in 1885 mede-oprichter van De
Nieuwe Gids. Na een conflict met Kloos verliet Verwey de redactie in 1889.

Met Van Deyssel richtte hij in 1894 het Tweemaandelijks Tijdschrift voor Letteren,
Kunst, Wetenschap en Politiek op (later omgedoopt in De XXe Eeuw). In 1905
verscheen het eerste nummer van zijn eigen tijdschrift De Beweging. Van 1925 tot
1935 was Verwey hoogleraar Nederlandse Letterkunde te Leiden. Naast poëzie (hij
debuteerde in 1883 met Persephone) publiceerde Verwey uiteenlopende werken op
letterkundig gebied. Een deel van zijn bibliotheek kwam bij zijn dochter Mea terecht,
die in een tweede echt met de uitgever Mees trouwde. Max kocht geregeld bij haar in.
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14. [Kelk, C.J. als] Beker, Thomas – De Zonde van Pierrot, Arlequinade in Drie
Bedrijven en een Epiloog.
Amsterdam, Van Munster’s Uitgevers-Maatschappij 1920; gedecoreerd, beige
stevig papieren omslag met uitbundige decoratie en belettering in grijs en zwart
(ontwerp: A.J.M. van Dijk); omslag wat verkleurd.
€ 85,* Cornelis Jan Kelk (1901-1981) werkte enige tijd bij uitgeverij J.H. de Bussy en was
daarna enkele jaren secretaris bij de Nederlandsche Boekverkoopers-Bond. Vanaf
midden jaren dertig leefde hij van de pen, onder meer als vertaler en literatuurcriticus
van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant en later van De Groene
Amsterdammer. Kelk was medewerker van Het Getij en De Vrije Bladen. Naast toneel
(met Constant van Wessem), poëzie en essays publiceerde Kelk romans en
herinneringen. Ook stelde hij een aantal bloemlezingen samen, waaronder het
tweedelige De Nederlandse Poëzie van haar Oorsprong tot Heden (1948). In 1959
publiceerde hij een biografie van Slauerhoff (Leven van Slauerhoff, Van Kampen).

15. Leroux, Karel – Van het Beginsel des Levens.
Brussel, De Nieuwe Boekhandel 1917; bruin papieren omslag met belettering en
decoraties in zwart;
Niet in NCC

A. goed ex.; ongeveer 1/3 van de rug ontbreekt;
€ 375,B. bijzonder ex. met een aantal tekstcorrecties door Herreman (pp. 10, 11, 17, 31,
43), en met op aantal pagina’s blauwe potloodstrepen (Herreman?); omslag

deels los, stukjes rug en voorblad ontbreken; ex bibliotheca Reimond
Herreman: op achterkant omslag in inkt in handschrift Herreman: ‘Herreman |
1917 | 24 September | rond half acht | ’s avonds bij | De Brayer in de | kelder. |
(Zalige herinnering)’; met op titelpagina in inkt een opdracht van de schrijver
aan Herreman: ‘Charles aan Raymond.’; en met op verso titelpagina een deels
onleesbare tweespraak tussen Herreman en Leroux (?): ‘N.B. Druk- en andere
fouten door mij verbeterd. | RH. | onleesbaar dictee | van mij | paraaf Leroux (?)
| Pardon. | K. | Hoe pardon? | R.’.
€ 950,* In druk opgedragen aan Karel van de Woestijne.
** De Nieuwe Boekhandel was de (kortstondige) eigen zaak van Leroux’ vriend en medeFonteinier Maurice Roelants, die ook als uitgeverij fungeerde. Zo verscheen bij De
Nieuwe Boekhandel in hetzelfde jaar Roelants’ prozabundel De driedubbele
Verrassing en zette De Nieuwe Boekhandel met uitgeverij C.A.J. van Dishoeck de
Beiaardserie op.
*** Karel Leroux (1895-1969), een der vier ‘Fonteiniers’ (zoals de oprichters van het
tijdschrift ’t Fonteintje genoemd werden), was werkzaam als journalist bij de
Franstalige krant Le Peuple. Na zijn debuut publiceerde hij in 1931 de novelle
De barmhartige Samaritaan. Naast kritieken schreef hij ook enkele essays, o.a.
over illustrator Jozef Cantré.

16. Marja, A. – Stalen op Zicht, Gedichten.
Amsterdam, N.V. “De Spieghel” 1937; oplage: 250 Exx.; bruinig gemarmerd,
stevig papieren omslag met belettering in zwart en rood; gedrukt op
Old Dury-papier; Letter: Garamond; hoek voorkant omslag kleine beschadiging;
eerste en laatste pagina’s wat verbruind en met roestvlekjes; met op voortitel in
groene inkt een opdracht van de schrijver aan zijn vriend, de literair agent Henk
Drijvers (diens ex libris op binnenzijde omslag): ‘Winschoten 22-7-37 | Aan mijn
vriend | henk drijvers | met wien ik de eerste schreden | op het pad der literatuur
zette | a.m.’
€ 125,* A. Marja, befaamd practical-joker, was de schrijversnaam van Arend Theodoor Mooij
(1917-1964). Tijdens zijn werkzame leven was hij onder meer actief als medewerker
van Regionale Omroep Noord en als directeur van een Haags consultatiebureau voor
alcoholisme. Marja publiceerde naast poëzie, de roman Snippers op de Rivier
Amsterdam, Meulenhoff 1941), polemieken, essays en korte verhalen en verzorgde
tevens een aantal bloemlezingen, voor een deel in clandestiene uitgaven. Hij was o.a.
redacteur van de door Werkman versierde, clandestien verschenen Volière Reeks,
waarin ook een bundeltjes van zijn vriend Koos Schuur verscheen.

17. Min, Neeltje Maria – Voor Wie ik Liefheb wil ik Heten.
Den Haag, Bert Bakker/Daamen nv 1966; oplage: 7000 Exx.; gedecoreerd lichtbuin
papieren omslag met fotoportret in oranje en belettering in zwart; grafische
verzorging: Pieter van Delft; DUMMY: eerste 14 pagina’s bedrukt, rest blanco; op
omslag in inkt ‘voor de | avro-televisie’, tevens witte strook papier met in zwarte
blokletters ‘ter perse’ schuin op omslag geplakt.
€ 75,* Neeltje Maria Min (1944) publiceerde haar eerste gedichten onder het pseudoniem
Sophie Perk in Algemeen Handelsblad. Voor de publicatie van haar debuutbundel
namen ook De Gids en Maatstaf gedichten van haar op. Haar debuutbundel werd een
groot succes. Min werd min of meer onder de hoede genomen door haar dorpgenoten
Chris van Geel en A. Roland Holst. Toch zou het toch 1985 duren voor haar volgende
bundel Een vrouw bezoeken zou verschijnen.
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18. Nescio – Dichtertje, De Uitvreter, Titaantjes.
Haarlem, J.H. de Bois [1918]; omslagontwerp: R[eyer] S[tolk]; [oplage 500
Exx.] crème papieren omslag met decoratie en belettering in groen; bijzonder Ex.
op dikker papier (oplage hiervan onbekend);
€ 1650,* Er zijn ons slechts enkele exx. op dit wat dikkere papier bekend.
** Nescio was de schrijversnaam van J.H.F. Grönloh (1882-1961), die van
kantoorbediende opklom tot directeur van de Holland-Bombay Trading Company.
Pas in 1946 verscheen een tweede boek Mene Tekel, in 1961 gevolgd door de
bundel Boven het Dal en andere Verhalen. Hoewel de waardering voor Nescio, vooral
sinds de jaren 70, onverminderd groot is, waren van zijn debuut na tien jaar pas 300
exx. (van 500 exx.) verkocht. In 1996 verscheen zijn Verzameld Werk, bezorgd door
Lieneke Frerichs (Nijgh & Van Ditmar / Van Oorschot), waarvan één deel bestaat uit
zijn nog niet eerder gepubliceerde Natuurdagboek.

19. Nijhoff, Martinus – De Wandelaar, Verzen.
[’s-Gravenhage,] In Eigen Beheer [1916]; oplage: ‘per le nozze in 50 Exemplaren
gedrukt’ op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen; geelbeige karton met
rugbelettering in zwart; gedrukt in opdracht van Nijhoff’s vader, de uitgever,
antiquaar en bibliograaf Wouter Nijhoff, en uitgedeeld op het déjeuner ter
gelegenheid van het huwelijk van M. Nijhoff met Netty (=A.H.) Wind op 16 mei
1916;
A. rug aan bovenkant beschadigd, schutbladen verkleurd, roestvlekjes. € 850,B. bovenkant rug iets beschadigd, platten wat kromgetrokken, roestvlekjes op
schutbladen; met op voortitel in inkt een opdracht van de dichter aan Herman
Hana: ‘“Wat mot dat mot - ” | Voor Herman Hana | van | M. Nijhoff’.
€ 1250,-

C. fraai ex.; met op voortitel in inkt een opdracht van de dichter aan zijn
jeugdvriend Victor van Vriesland (met wie hij samen de nooit gepubliceerde
vertaling van Oscar Wilde’s Ballad of Reading Goal maakte), met daarbij
tevens diens ex libris (door Herman Hana): ‘“Leven was goed, al heeft het mij |
gebroken -” | Voor Victor | van Pom.’.
€ 1850,* 50 jaar verzamelen heeft onder ander geresulteerd in maar liefst 3 exx. van deze
zeer bijzondere én zeer zeldzame bundel, waarvan ook nog 2 met opdracht!
** Martinus Nijhoff (1894-1953), kleinzoon van de stichter van de gelijknamige
uitgeverij, staat niet alleen bekend als een groot dichter, maar heeft eveneens
roem vergaard als vertaler en criticus. In het jaar van zijn overlijden werd de Martinus
Nijhoffprijs ingesteld, een prestigieuze, jaarlijks toegekende onderscheiding
voor literaire vertalingen in en uit het Nederlands.
Nijhoff, die als redacteur enige tijd verbonden was aan De Gids, publiceerde naast
poëzie ook enkele Bijbelse spelen (verzameld in Het heilige Hout, 1950). Zijn
Verzameld Werk verscheen in 4 banden, waarvan 2 gevuld met critisch proza.
*** Herman Hana (1874-1952), schilder, tekenaar en reclameontwerper, stond bekend als
een zeer vakkundig portrettist. Van Carry van Bruggen maakte hij meerdere portretten.
Hana was ook werkzaam als boekbandontwerper, o.a. voor de Wereldbibliotheek.
**** Victor van Vriesland (1892-1974) is op het Eerste Haagsche Gymnasium leerling van
o.a. Aegidius W. Timmerman en Edward B. Koster. Hier sluit hij een levenslange
vriendschap met Nijhoff. Privélessen klassieke talen en wijsbegeerte volgt hij bij J.A.
Dér Mouw, met wie hij een hechte band krijgt. Van Vriesland was als criticus
verbonden aan de NRC en als redacteur aan o.a. De Groene Amsterdammer, De Vrije
Bladen en Forum. Hij was vooral actief als bestuurder in diverse letterkundige
verenigingen. Van Vriesland publiceerde poëzie, romans, essays (o.a. over Herman
Hana, 1920), maakte talloze vertalingen en stelde meerdere bloemlezingen samen.

20. Oudshoorn, J. van – Willem Mertens’ Levensspiegel.
Rotterdam, W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij MCMXIV (1914);
[oplage: 500 Exx. waarvan 100 Exx. gebonden]; gedecoreerd groen linnen met
fileten in donkergroen en belettering in goud;
€ 250,Brusse 291
* J. van Oudshoorn was de schrijversnaam van Jan Koos Feylbrief (1876-1951).
Begonnen als ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken, klom hij
uiteindelijk op tot directeur van de Kanselarij van de Nederlandse ambassade in
Berlijn. Naast romans publiceerde Van Oudshoorn enkele novellen, een toneelstuk en
een bundel verhalen. In 1982 verscheen van W.A.M. de Moor de tweedelige biografie
van Van Oudshoorn (Amsterdam, De Arbeiderspers).

21. Plas, Michel van der – Dance for You, Verzen.
(‘Helikon’ jrg. 13, no. 40) ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1947; oplage: 1000 Exx.;
blauw karton met decoratie in wit, wit titelplaatje met belettering in zwart; omslag
aan randen wat verkleurd;
€ 15,Van Dijk 775
* Michel van der Plas was de schrijversnaam van Ben Brinkel (1927-2013). Hij maakte
furore als (cabaret)tekstschrijver voor onder meer Wim Sonneveld en Frans Halsema
en schreef vuistdikke biografieën van onder andere Godfried Bomans, Guido Gezelle
en Anton van Duinkerken. Ook publiceerde hij beschouwingen over en herinneringen
aan het zogenaamde ‘rijke roomsche leven’. Van der Plas was als journalist vele jaren
verbonden aan Elseviers Weekblad (later Elseviers Magazine).

22A

22B

22. [Querido, Israël als] Reeder, Theo – Verzen.
Amsterdam, S.L. Van Looy 1893; gedrukt op handgeschept papier van Van Gelder;
A. lichtbeige papieren omslag met belettering in bruin; omslag wat verkleurd en
smoezelig, rug iets beschadigd;
€ 150,B. donkerblauw buckram met belettering in goud; voorplat iets gerimpeld, rug los,
(eigentijdse) schetsjes op p. 61 (potlood) en 67 (inkt); met op voorste schutblad
in inkt een opdracht van de schrijver aan Mevrouw Marie Bekking-Blankenhage
(aan wie het vers op p. 48/49 is opgedragen): ‘Aan Mevrouw en den Heer |
Bäkkingk[?] | bij onze innigen kennismaking | Van Is. Quérido’.
€ 295,* Israël Querido (1872-1932), broer van uitgever en schrijver Emanuel (1871-1943),
was onder meer horlogemaker en diamantwerker voor hij als journalist jarenlang
werkzaam was bij het Algemeen Handelsblad. Zijn omvangrijke oeuvre omvat poëzie,
toneelwerk, critische beschouwingen en vooral romans. Een van zijn bekendste werken
is de in barokke stijl geschreven tetralogie De Jordaan (1912, 1914, 1922 en 1924).

23. Randwijk, H.M. van – Op Verbeurd Gebied.
Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland 1934;
A. beige papieren omslag met titel en uitgeversembleem in rood, overige
belettering in zwart; rug ontbreekt, achterblad + laatste pagina los; met op
voortitel in inkt een opdracht van de schrijver aan een ons onbekende ontvanger:
‘voor Jan | Henk van Randwijk’.
€ 60,B. groen linnen met belettering in goud; voorste schutblad afgescheurd; band wat
vlekkerig.
€ 35,* H.M. van Randwijk (1909-1966), verzetsman en journalist, was een van de oprichters
en de eerste hoofdredacteur van het weekblad Vrij Nederland. Naast journalistiek werk
publiceerde van Randwijk nog enkele romans. Als dichter is hij vooral bekend van de
veel (en vaak foutief) geciteerde regel op het oorlogsmonument in het naar hem
vernoemde H.M. van Randwijkplantsoen in Amsterdam: ‘een volk dat voor tirannen
zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen dan dooft het licht…’.
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24. [Roelants, Maurice en Herreman, Reimond als] Minne, Maurice en Vere,
Raymond – Eros.
Gent, In Eigen Beheer 1914; grijs papieren omslag met belettering en lijndecoratie
in zwart; ex bibliotheca Reimond Herreman (naam in inkt op titelpagina); deels
onopengesneden.
€ 475,NCC: 1 Ex. (UB Leiden)
* Maurice Roelants (1895-1966) staat vooral als een belangrijk prozaïst te boek. Na zijn
poëziedebuut publiceerde hij o.a. De Kom der Loutering (1918, met houtsneden van
Jozef Cantré), De Jazz-speler (1928, met lithografieën van Ramah) en Maria Danneels
of Het Leven dat wij Droomden (1933). Vanaf het begin was hij als redacteur voor
Vlaanderen betrokken bij het gezaghebbende tijdschrift Forum.
Naast poëzie en proza publiceerde Roelants meerdere essaybundels.
** Reimond Herreman (1896-1971) raakte op de ‘normaalschool’ (= kweekschool)
bevriend met Maurice Roelants, met wie hij onder pseudoniem hun gezamenlijke
debuut Eros en in 1916 de prozabundel Verwachtingen publiceerde. Herreman was als
journalist van 1929 tot 1970 verbonden aan het socialistische dagblad Vooruit. In 1921
richtte hij met Roelants, Karel Leroux en Richard Minne het tijdschrift ‘t Fonteintje
(1921-1924) op. Naast poëzie publiceerde Herreman vele essays en kritieken.

25. [Roland Holst, Henriëtte nog als] Schalk, Henriëtte van der – Sonnetten en
Verzen in Terzinen Geschreven.
En door R.N. Roland Holst verzorgd en vercierd.
Amsterdam, Scheltema en Holkema’s Boekhandel 1895; [oplage: 500 Exx.;];
gedrukt in rood en zwart op geschept papier door Joh. Enschedé en Zonen,
Haarlem; versieringen en boekverzorging: R.N. Roland Holst;
Braches Doc.: 1613

A. halflinnen: linnen rug met lichtbruin titeletiketje met belettering in zwart,
grijsbruin kartonnen platten met decoratie en belettering in zwart; band wat
verkleurd; rugetiketje iets beschadigd met minimaal tekstverlies; schutbladen
wat verbruind.
€ 125,-

B. oorspronkelijk wit, slap perkament, met decoratie en belettering van de rug in
goud; randen wat omgebogen; beetje roest; restant versleten en afgebroken
goudkleurige lint bijgevoegd; met op voorste schutblad in inkt in waarschijnlijk
ander handschrift: ‘Herinnering aan 6 April 1916 | C. Dijkstra’; ondertekend
door de schrijfster ‘Henriette Roland Holst’.
€ 650,* Henriëtte Roland Holst - Van der Schalk (1869-1952) was voor alles een dichter.
Haar politieke en maatschappelijke engagement (zij was aanvankelijk enige tijd lid van
de SDAP, bekeerde zich later tot het communisme, waarvan zij zich weer later ook
weer afkeerde) klinken door in haar werk. Naast poëzie publiceerde zij talloze sociaal
en politiek geïnspireerde geschriften. In 1896 trad zij in het huwelijk met de
veelzijdige beeldend kunstenaar Richard Roland Holst (1868-1938), oom van de
dichter Adriaan Roland Holst. Deze was niet de enige die haar ‘tante Jet’ noemde,
onder die naam stond zij bij velen bekend. In 1949 verschenen haar
‘Levensherinneringen’ onder de titel Het Vuur brandde voort. De door Elsbeth Etty
geschreven biografie Henriette Roland Holst (1869-1952) Liefde is heel het leven niet
verscheen in 1996.

26. Schagen, J.C. van – Narrenwijsheid.
(‘Palladium’) Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese en Van de Zande 1925;
oplage: 160 Exx. op Hollandsch papier met watermerk Palladium [van Pannekoek];
grijs papieren omslag met seriemerk in rood en belettering in zwart; typografische
verzorging: J. van Krimpen; gedrukt in rood en zwart door Joh. Enschedé & Zonen;
Letter: Caslon; achterblad omslag los, omslag verbruind, rug beschadigd;
handtekening vorige bezitter + datering op voorste schutblad;
€ 95,* J.C. van Schagen (1891-1985) was als ambtenaar enige tijd werkzaam in Rotterdam en
Den Haag. Van Schagen was een dubbeltalent, naast dichter was hij een bekwaam
graficus. Vanaf 1963 publiceerde hij in zijn eenmanstijdschrift Domburgse Cahiers
uiteenlopende versvormen en prozateksten.

27. Schierbeek, Bert – Terreur tegen Terreur.
Amsterdam, De Bezige Bij 1945; halflinnen: rood linnen rug met belettering in
zwart, grijs kartonnen platten met decoratie in rood en belettering in zwart;
gedecoreerd papieren omslag met belettering in wit; band verrassend fris, omslag
mist stukjes en met scheurtjes; hoekje uit voorste schutblad.
€ 25,* Bert Schierbeek (1918-1996), dichter en prozaschrijver, was op het Enschedees
Lyceum leerling van letterkundige en literatuurcriticus (en leraar Nederlands)
W.L.M.E. van Leeuwen. Schierbeek was enkele jaren redacteur van tijdschrift Het
Woord. Later werkte hij mee aan Cobra en Braak. Zijn in 1951 verschenen Het Boek
Ik wordt beschouwd als het eerste experimentele prozawerk in de Nederlandse
literatuur. Het oeuvre van Schierbeek bestaat voornamelijk uit proza en poëzie. Zijn uit
4 delen bestaande Verzameld Werk werd tussen 1979 en 1983 gepubliceerd.

28. Veen, Adriaan van der – Oefeningen. Met een inleiding door S. Vestdijk.
Maastricht, A.A.M. Stols 1938; oplage: 300 Exx.; druk: Boosten & Stols,
Maastricht; Letter: Lutetia van J. van Krimpen; halflinnen: lichtbeige linnen rug met
belettering in blauw; kartonnen platten met uitgeversembleem in blauw en wit; band
licht smoezelig;
€ 15,Van Dijk 443
* In druk opgedragen aan J. Greshoff.

** Adriaan van der Veen (1916-2003) was onder meer correspondent voor Het Vaderland
en redacteur letteren bij de NRC. Ook was hij enkele jaren redacteur van het literaire
tijdschrift Criterium. Vrijwel gelijk met zijn poëziedebuut verscheen het
verhalenbundeltje Geld speelt de grote Rol. Het oeuvre van Van der Veen telt vele
romans, novelles en verhalenbundels.

29. Vriamont, Joris - Sebbedee.
’s-Gravenhage [= Brussel, in eigen Beheer] 1926; oplage: 60 genummerde Exx.
(‘welke niet in den handel zijn’); druk: Boosten & Stols, Maastricht;
Letter: Garamond;
Van Dijk 103

A. lichtgrijs papier met belettering in zwart; Ex. No. 8 op geschept Hollandsch
papier van Van Gelder Zonen (: 1-50); met op voorste schutblad in inkt een
opdracht van Vriamont aan de dichter J.C. Bloem: ‘Den Heer J.C. Bloem in
opdracht van den schrijver | J. Vriamont | 5-3-26’.
€ 550,B. lichtgrijs papier met belettering in zwart; Ex. No. 21 op geschept Hollandsch
papier van Van Gelder Zonen (: 1-50); met op voorste schutblad in inkt een
opdracht van de schrijver aan de dichter Jan van Nijlen: ‘Voor mijn vriend Jan
van Nijlen | in hartelijke opdracht van | J. Vriamont | 5-3-26’.
€ 650,C. gebonden in rood linnen, rugbetiteling in goud; voorblad omslag mee
ingebonden; iets afgesneden; Ex. No. V op Antiek ‘Ossekop’ van Van Gelder
Zonen (10 Exx.); met op voorste schutblad in inkt een opdracht van de schrijver
aan J. Greshoff: ‘Vriendelijk opgedragen aan | Jan Greshoff | J. Vriamont |
Maart 1926’.
€ 950,* Ook deze 3 exx. van Sebbedee, in zo’n klein oplage verschenen en dan ook nog
alle drie met opdracht, zijn het resultaat van meer dan 50 jaar verzamelen!
** Joris (ook Georges) Vriamont (1896-1961), piano- en muziekhandelaar in Brussel, is
de schrijver van een zeer klein oeuvre. Onder de naam Editions un Coup de Dés liet hij
een paar boekjes fraai verzorgd uitgeven (o.a. door Van Krimpen). Na zijn dood
verscheen in 1963 zijn Verzameld Proza, dat van een inleiding voorzien werd door
A. Roland Holst.
*** J.C. Bloem (1887-1966), dichter van Het Verlangen (zie Debuten, deel 3), wordt
gerekend tot de grote dichters uit de Nederlandse literatuur. Bloem was korte tijd
redacteur van de NRC, was werkzaam als ambtenaar (o.a. als griffier), maar sleet zijn
jaren in hoofdzaak als ambteloos burger. Bloem was van 1926 tot 1932 gehuwd met
Clara Eggink, die na Bloems overlijden een kleine (auto)biografie publiceerde (Leven
met J.C. Bloem, Athenaeum Polak & Van Gennep, 1976). In 2007 verscheen van de
hand van Bart Slijper de biografie Van alle dingen los. Het leven van J.C. Bloem.
(Amsterdam, De Arbeiderspers).
**** Jan van Nijlen: zie 8 Ary Delen.
***** Jan Greshoff: zie 11.

30. Werumeus Buning, J.W.F. – In Memoriam.
(‘Palladium’, Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande Boekverkoopers)
MCMXXI (1921); oplage: 150 exx. op geschept papier met watermerk Palladium
[van Pannekoek]; grijs papieren omslag met seriemerk in rood en belettering in
zwart; typografische verzorging: J. van Krimpen; seriemerk in colofon: B. Essers;
druk: G.J. van Amerongen & Co, Amersfoort; Letter: Caslon; gedrukt in rood en
zwart;

A. goed ex.;
€ 75,B. voor- en achterblad omslag los en aan randen verkleurd en beschadigd;
inliggend: prospectus Palladium, verkleurd en met omgekrulde hoeken; met op
voorste schutblad in inkt een opdracht van de schrijver aan Telegraaf-collega en
schrijver Johan Luger: ‘voor Johny | van | Jobs | St. Nicolaas 1922’. € 225,* J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958) was van 1915 tot 1944 als redacteur Kunst en
Letteren werkzaam bij De Telegraaf. Na de oorlog kreeg hij een publicatieverbod van
één jaar, omdat hij gecollaboreerd zou hebben met de bezetter. Hiervan is overigens
nooit een bewijs gevonden. Buning ging hij schrijven voor Elseviers Weekblad,
waaraan hij tot zijn dood in 1958 verbonden zou blijven. Ook was hij lange tijd (19341952) redacteur van De Gids. Buning publiceerde naast poëzie een veelheid aan
prozawerken (vaak journalistieke gelegenheidswerkjes). Ook was hij actief als vertaler.
Zijn bekendste werk is ongetwijfeld het epische dichtwerk Maria Lécina (1932), in
1944 door Kees Stip geparodieerd als Diewertje Diekema.
Op het gevaar af eentonig te worden à la de buffel van Saidjah en Adinda; ook een
groot deel van Buning zijn bibliotheek werd door ons na zijn dood gekocht.
** Johan Luger (1887-1964) was als journalist en columnist (onder de naam Pasquino)
meer dan vijftig jaar werkzaam voor De Telegraaf. Naast uiteenlopende, journalistieke
werken publiceerde Luger in 1949 een biografie van Louis Davids.

Naschrift
Als goed bericht inzake ‘Topstukken’: onze collectie tekeningen van letters en
alfabetten door de grote letterontwerper en typograaf Jan van Krimpen is met een flinke
bijdrage van het Amerikaanse Breslauer Fonds (en een kleinere van ons) voor Holland
behouden! De collectie van 14 bladen met tekeningen in potlood en inkt omvat zijn hele
werkzame periode, van de eerste uit c. 1912 waarin hij de tekst van een Romeinse Stèle
copieert, over schetsen voor een Griekse letter - die uit zal monden in de Antigoné

(enkele worden gebruikt voor de Romulus Grieks) - een naamloze letter waarin men
elementen van de Lutetia en de latere Romanée herkent - een afgekeurde ‘trial-proof’
van de Spectrum Cursief - tot aan het laatste onvoltooid gebleven werk; 4 bladen
waarop een alfabet (romein en enkele Grieks) om in steen te hakken.
Vier van de bladen werden door ons uitgeleend aan onze vriend Paul (Dijstelberge), de
ene Paul, voor zijn tentoonstelling Typograag, het wormvorige aanhangsel van Out of
the Box - verleden jaar in de Bijzondere Collecties van de Amsterdamse
Universiteitsbibliotheek. De andere Paul (van Capelleveen) pikte dit weer op - en
zorgde op zijn beurt voor de aanvraag bij het Breslauer Fonds, dat mirabele dicta al in
één dag besliste.
De bladen komen in het Museum voor het Boek Meermanno Westreenianum terecht dat deze belangrijke aanwinst al enkele maanden geleden in hun periodiek Leeslint
aankondigde. De auteur van dit artikel maakte echter de fout de beschrijvingen van deze
bladen aan Gerard Unger toe te schrijven - deze zijn echter van mijn hand. De
beschrijvingen en enkele foto’s zijn vanaf volgende week op onze website te vinden:
www.antiquariaatschuhmacher.nl
Wilma Schuhmacher

