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Nick ter Wal of www.artistiekbureau.com has put out his first catalogue. Fifteen titles are offered 
including three editions of Spinoza. In stock are rare editions in Dutch of Flaubert and Wilde and    
‘a series of booklets printed in the 1980s by an Amsterdam-based plumber in only four copies’. 

THE BOOK COLLECTOR, Summer 2019 

 
De meest opmerkelĳke bibliofiele uitgaven verschenen in de jaren tachtig bĳ 
de Literaire Loodgieters, een samenwerking tussen Ruud Broens, Pierre 
Roth en Ewald Spieker. Het meest informatieve artikel over dit drukkende 
drietal is van de hand van Paul van Capelleveen, collectiespecialist bĳ de 
Koninklĳke Bibliotheek. ‘De aantrekkelĳkheid van de uitgaven zit hem ook in 
de tekstkeuze en vooral de keuze van de auteurs. Het ging bepaald niet om 
tante Toos of het niet zo intelligente neefje van de overburen,’ schrĳft hĳ. 
In 1983 en 1984 werden twintig schrĳvers op hun verjaardag verrast met     
de exclusieve uitgave van een eigen tekstfragment door de Literaire 
Loodgieters. In dit selecte gezelschap bevonden zich onder anderen Simon 
Carmiggelt, Willem Frederik Hermans, Gerrit Komrĳ en Hans Warren. Van 
de officiële oplage van 4 exemplaren moest de jarige schrĳver 3 nietig 
gemaakte exemplaren gesigneerd retourneren. Het enige niet nietig 
gemaakte exemplaar mocht de schrĳver bĳ wĳze van honorarium houden. 
Van Capelleveen beschouwt het drukken van boekjes in een oplage van 4 
exemplaren, waarvan er 3 bĳ verschĳnen nietig worden verklaard, als ‘een 
spel met de overdreven bibliofiele hang naar exclusiviteit’. 
In deze kleine catalogus worden vĳftien verjaardagsuitgaven te koop 
aangeboden. De meeste zĳn afkomstig van Ruud Broens. 
Van Capelleveen: ‘Een boek in één exemplaar, dat is pas lekker zeldzaam! 
En dan daarvan een “nietig” exemplaar kunnen verwerven is voor een 
verzamelaar natuurlĳk een triomf.’ 

  



 

 

 
1  Belcampo  Dichter. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1983). 157 x 107 mm. Cahiersteek. 
(8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. Eerste druk. € 250 

Gesigneerd door de auteur in blauwe balpen op pagina (4): ‘Belcampo | 21 Juli ‘83’. 
Dit is een met speldenprikjes in de rechteronderhoek nietig gemaakt exemplaar: ‘N’. 
Vijfregelig vers, gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van de auteur op 21 juli 1983. 

 
2  S. Carmiggelt  Prijs. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1983). 156 x 106 mm. 
Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. 
Eerste druk. Vage verticale vouw in achterzijde omslag. € 300 

Opdracht van de auteur in blauwe balpen op pagina (4): ‘voor Ruud | S. Carmiggelt’. 
Dit is een met een rood stempel op pagina (4) nietig gemaakt exemplaar: ‘NIETIG’. 
Kort citaat, gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van de auteur op 7 oktober 1983. 

 
3  (Jan Fictoor)  Bezuinigen. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1983). 157 x 108 mm. 
Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. 
Eerste druk. Ruggetje verschoten. € 50 

Opdracht van Jan Fictoor in blauwe balpen op pagina (4): ‘met vlekje voor Ruud | Jan Fictoor’. 
Dit is een met een rood stempel op pagina (4) nietig gemaakt exemplaar: ‘NIETIG’. 
Een bekende regel van Koot en Bie, gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van antiquaar 
Jan Fictoor op 23 oktober 1983. 

  



 

 

 
4  Gert Jan Hemmink  Al Capone. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1984). 157 x 107 mm. 
Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. 
Geïllustreerd met een foto van de auteur. Eerste druk. Ruggetje verschoten. € 50 

Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de titelpagina: ‘Voor Ruud, | De tekst is niet van | S. 
Carmiggelt, maar | wel erg mooi, vind ik. | Gert Jan’. 
Dit is een met een rood stempel op pagina (4) nietig gemaakt exemplaar: ‘NIETIG’. 
Een fotobijschrift, gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van de auteur op 11 februari 
1984. 

 
5  Dick Horst  65 jaar. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1983). 157 x 108 mm. Cahiersteek. 
(8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. Eerste druk. € 50 

Gesigneerd door de auteur in viltstift op pagina (4), die er bovendien met balpen een gezichtje 
bij tekende. 
Dit is een met een rood stempel op pagina (4) nietig gemaakt exemplaar: ‘NIETIG’. 
Kort citaat, gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van de auteur op 23 oktober 1983. 

 
6  Oek de Jong  Van der Aa. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1983). 156 x 107 mm. 
Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. 
Eerste druk. Ruggetje iets verschoten. € 250 

Gesigneerd door de auteur in zwarte inkt op pagina (4): ‘Oek de Jong | 4 oktober 1983 | 
Amsterdam’. 
Dit is een met een rood stempel op pagina (4) nietig gemaakt exemplaar: ‘NIETIG’. 
Kort citaat, gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van de auteur op 4 oktober 1983. 

  



 

 

 
7  Jan Kal  Een jaartje ouder. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1983). 157 x 107 mm. 
Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. 
Eerste druk. Ruggetje minimaal verschoten. € 100 

Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina (4): ‘Voor Ruud | Jan Kal’. 
Dit is een met een rood stempel op pagina (4) nietig gemaakt exemplaar: ‘NIETIG’. 
Vier regels, gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van de auteur op 18 december 1983. 

 
8  A. Koolhaas  Sprookje. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1983). 157 x 106 mm. 
Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. 
Eerste druk. Ruggetje minimaal verbruind. € 150 

Gesigneerd door de auteur met een handtekeningstempel op pagina (4). 
Dit is een met een rood stempel op pagina (4) nietig gemaakt exemplaar: ‘NIETIG’. 
Kort sprookje, gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van de auteur op 16 november 1983. 

 
9  [Willem van] Malsen  Autopech. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1984). 157 x 108 mm. 
Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. 
Eerste druk. € 100 

Gesigneerd door de auteur in zwarte inkt op pagina (4): ‘malsen’. 
Dit is een met een rood stempel op pagina (4) nietig gemaakt exemplaar: ‘NIETIG’. 
ZKV, gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van de auteur op 7 januari 1984. 

  



 

 

 
10  Hans Plomp  Alleen. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1984). 157 x 108 mm. 
Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. 
Eerste druk. Ruggetje iets verschoten. € 100 

Opdracht van de auteur in zwarte balpen op pagina (4): ‘Ruud, | con amore | Hans Plomp’. 
Dit is een met een rood stempel op pagina (4) nietig gemaakt exemplaar: ‘NIETIG’. 
Kwatrijn, gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van de auteur op 29 januari 1984. 

 
11  Vic van de Reijt  Sport. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1983). 157 x 107 mm. 
Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. 
Eerste druk. Ruggetje iets verschoten. € 100 

Gesigneerd door de auteur in zwarte balpen op pagina (4): ‘Vic van de Reijt’. 
Dit is een met een rood stempel op pagina (4) nietig gemaakt exemplaar: ‘NIETIG’. 
Dichterlijk advies voor vrouwen, gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van de auteur op 
31 juli 1983. 

 
12  Sal Santen  De L.L. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1983). 157 x 107 mm. 
Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. 
Eerste druk. € 120 

Gesigneerd door de auteur in blauwe inkt op pagina (4): ‘Sal Santen | 3 augustus 1983'. 
Dit is een met speldenprikjes in de rechteronderhoek nietig gemaakt exemplaar: ‘N’. 
Citaat, gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van de auteur op 21 juli 1983. 

  



 

 

 
13  De L.L.  Ewald. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1983). 157 x 107 mm. Cahiersteek. (8) 
p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. Eerste druk. € 120 

Gesigneerd door Ewald Spieker in potlood op pagina (4): ‘Ewald Spieker'. 
Dit is een met een rood stempel op pagina (4) nietig gemaakt exemplaar: ‘NIETIG’. 
Dankbetuiging van de Literaire Loodgieters, gedrukt ter gelegenheid van de verjaardag van 
Spieker op 31 augustus 1983. 

 
14  Hans Warren  Een avondje. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1983). 157 x 107 mm. 
Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. 
Eerste druk. € 350 

Het enige auteursexemplaar, daadwerkelijk afkomstig uit de bibliotheek van Hans Warren, 
dientengevolge niet gesigneerd en niet nietig gemaakt. 
Eerste kwatrijn van ‘Een avondje bij kardinaal Del Monte’, gedrukt ter gelegenheid van de 
verjaardag van de auteur op 20 oktober 1983. 

 
15  Hans Warren  Een avondje. [Amsterdam]: (de Literaire Loodgieters, 1983). 157 x 107 mm. 
Cahiersteek. (8) p. Gedrukt in een oplage van 4 exemplaren, waarvan 3 nietig zijn gemaakt. 
Eerste druk. € 120 

Proefexemplaar, zodanig gemerkt met een rood stempel in de rechteronderhoek van elke 
pagina, in afwijkend omslag (wit in plaats van groen). 
Compleet. 
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