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       EXEMPLAREN MET OPDRACHT 

       VAN DE AUTEUR AAN 

Kasteelheren, dochters, boekhouders, paters, 

vrienden, fotografen, advocaten, psychologen, 

collega's, leraren, postbodes, diplomaten, 

bibliofielen, moeders, recensenten, minnaressen, 

terraszitters, jarigen, buren, meelezers, schilders, 

feministen, piraten, baronessen, schoonvaders, 

huisartsen, broers, acteurs, inleiders, uitgevers, 

museumdirecteuren, tandartsen, echtgenoten, 

gynaecologen, smulpapen, margedrukkers, 

antiquaren, leerlingen, reizigers, kroegbazen, 

ambassadeurs, pornografen, journalisten, 

kleinzonen, bibliomanen & de Koningin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The truth of the matter is that all notable 

association books are the most wonderful 

books in the world. 

 

Holbrook Jackson, The Anatomy of Bibliomania 

  



1.  ABRAHAMS, Frits Uiteindelijk helpt niets. 

(Gesprekken met o.a. Huib Drion, G.L. Durlacher, 

Carl Friedman, Frans Pointl, Karin Spaink en Lévi 

Weemoedt). (Amsterdam), Balans, 1992. 

Garenloos. 184 p. 1e druk. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor Adriaan [van Dis],/ zonder wie deze/ 

artikelen niet in/ NRC Handelsblad/ zouden 

hebben gestaan./ Frits/ 23 oktober 1992'. 

Adriaan van Dis was jarenlang redacteur van NRC 

Handelsblad, waar ook Abrahams in 1988 ging 

werken. Ook bij de totstandkoming van het 

praatprogramma Hier is... Adriaan van Dis was 

Abrahams betrokken. 

 

2.  ANDREUS, Hans Kinderverhalen. Omslag en 

tekeningen van Babs van Wely. Amsterdam, 

Holland, [1963]. Karton. 192 p. 1e druk. Rug 

verbruind. € 65 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'voor Jan/ Marten/ van  [HANS ANDREUS]/ 

en Adje, van  [HANS ANDREUS]/ Hans Andreus,/ 

de meneer die het boek/ heeft geschreven./ 22. 

Oct. '63'. 

 

3.  ARENDS, Jan Keefman. Amsterdam, De Bezige 

Bij, 1972. Garenloos. 168 p. 1e druk. Naam en datum 

op Franse titel. € 250 

¶ Opdracht van de auteur [aan Heere Heeresma] 

in balpen op de titelpagina: 'Voor de jongen/ van 

Han de Wit/ van/ J. Arends'. 

Heere Heeresma was behalve zijn boezemvriend 

ook een soort adviseur en secretaris van Jan 

Arends. Andersom hielp Arends Heeresma ook aan 

baantjes. In de jaren '50 woonde Arends een tijd bij 

Heeresma in huis. Keefman was de grote 

doorbraak van Arends; hetzelfde jaar verscheen 

Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp van 

Heeresma. 

Dit exemplaar kwam later in handen van recensent 

en bibliofiel Ivan Sitniakowsky, die in De Telegraaf 

van 31 december 1980 over het afgelopen jaar 

schreef: '1980: het jaar waarin [...] Heere Heeresma 

zijn bibliotheek opruimde waaruit ik het 

exemplaar van "Keefman" wist te bemachtigen met 

de opdracht voorin "Aan de jongen van Han de 

Wit"'. 

 

4.  ARMANDO De ruwe heren. 9 benarde 

verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. 

Ingenaaid. 88 p. 1e druk. Snede iets vlekkig. € 30 

 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'voor nona,/ omdat zelfs zij wel/ eens af en 

toe jarig is./ van armando/ 3 dec 78'. 

 

5.  ARMANDO, & Cherry DUYNS Wat zegt? Wat 

doet? Verzameld Herenleed. Amsterdam, De 

Bezige Bij, 1985. Garenloos. 264 p. Geïllustreerd. 1e 

druk. € 50 

¶ Opdracht van de auteurs en Herenleed-figurant 

Johnny van Doorn in zwarte inkt en balpen op de 

Franse titel: '15 juni '85/ A'dam/ Voor Dirk,/ 

namens de bediende,/ johnny van doorn/ inzake 

weemoed en verlangen/ (handtekening Duyns)/ 

armando'. 

 

6.  BABYLON, Frans Eigen credo. Gedichten. 

(Eindhoven, De Pelgrim, 1958). Ingenaaid met 

flappen. 50 p. Illustraties Piet van Hemme. 1e druk. 

Vochtschade. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in groene inkt op de 

Franse titel: 'Voor Elfriede/ lentezon in ons glas/ 

en in je klare ogen/ wij, dansend op 't terras/ van 

dichterlijk vermogen./ hartelijk/ frans/ babylon/ 

Leidseplein, lente '60'. 



7.  BARNARD, Benno Een engel van Rossetti. 

Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1981). 

Ingenaaid met flappen. 64 p. 1e druk. Debuut. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: '12.10.85/ voor Ad Fransen,/ die nu 

alles weet/ van dansen./ benno'. 

 

8.  BARNARD, Benno Klein Rozendaal. 

Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1983). 

Ingenaaid met flappen. 60 p. 1e druk. Rug 

verschoten. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: '12.10.85./ voor Ad [Fransen],/ al 

intiemer/ benno'. 

 

9.  BARNARD, Benno Het gat in de wereld. 

Amsterdam/ Antwerpen, Atlas, (1993). Ingenaaid. 

280 p. 1e druk. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Voor Marjo [Starink],/ háár werk is in 

elk geval/ prachtig!/ Liefs,/ benno/ A'dam/ 

24.3.93'. 

Marjo Starink was lange tijd een van de vaste 

vormgevers bij De Arbeiderspers en Atlas. Zij 

verzorgde de omslagen en typografie van diverse 

bundels van Barnard; ook dit boek heeft een 

omslagontwerp van Starink. 

 

10.  BARNES, Julian Flauberts papegaai. Vertaald 

door Else Hoog. Amsterdam, De Arbeiderspers, 

(1985). Garenloos. 236 p. 1e druk. Enkel kreukje. 

€ 200 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'to Boudewijn [Büch]/ (whose real 

name is Baldwin)/ with best wishes/ from/ Julian 

Barnes/ 26 April 1985'. 

Op 9 augustus 1985 verscheen er in NRC 

Handelsblad een grote advertentie voor dit boek. 

Te midden van de loftuitingen stond ook een 

uitspraak van Boudewijn Büch: 'Qua vorm het 

geniaalste dat ik in jaren gelezen heb'. 

 

11.  (BATTEN, Fred). PERRON, E. du, Menno ter 

BRAAK, & J. GRESHOFF. Sans famille. Drie 

brieven over een hedendaagsch vraagstuk. 

Amsterdam, De Bezige Bij ('Uitgegeven onder het 

teken van Het zwarte schaap'), (1947). Garenloos. 

24 p. 1e druk. Omslag deels verbruind. € 20 

¶ Opdracht van Batten in blauw potlood op de 

colofonpagina: 'voor Henk Scheepmaker/ -sans 

pareil-/ 7.XII.47 FredBatten'. 

Fred Batten richtte met Adriaan Morriën en Guus 

Balkema in 1943 de illegale boekenreeks Het 

zwarte schaap op. Bij Balkema verschenen 

clandestien twee dichtbundels van Scheepmaker. 

Batten/ Stols 56. 

 

12.  BELCAMPO De Verhalen van -. (Amsterdam, 

"De Arend"), [1934]. Halflinnen. 120 p. [Gedrukt in 

een oplage van 500 exemplaren]. 1e druk. Met 

opgeplakt strookje van laatste tekstregel op p. 100. 

Rug met leukoplast verstevigd. Boekblok iets los. 

€ 250 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

schutblad: 'Voor Hannibal Hage./ van den 

Schrijver./ Belcampo/ 2-1 [1935]'. 

Hannibal Hage was een studievriend van 

Belcampo. In 1928 zat J.M.D. Hage in hetzelfde 

dispuut (Pallas) als Belcampo. In het leeuwendeel 

van de oplage heeft de auteur op dringend verzoek 

van zijn vader de eigennamen van bekende 

Rijssenaren in het verhaal 'Het plan van der Aa' 

onleesbaar gemaakt. In dit exemplaar is dat niet 

gebeurd. 

 



13.  BELCAMPO Liefde's Verbijstering. 

Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, 1953. 

Halflinnen. 136 p. 1e druk. Linnen licht gesleten. 

Privé-opdracht op voorste schutblad: 'Voor Geert 

[Bremer]/ 5-12-53/ in Nieuwkoop'. € 35 

¶ Opdracht van de auteur [aan Geert Bremer] in 

blauwe inkt op het voorste schutblad: 'Bij 

gelegenheid van een/ blikseminval./ Belcampo./ 

17.2 '57'. 

Geert Bremer was huisarts in Nieuwkoop, tot hij in 

1980 hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de 

Rijksuniversiteit Groningen werd. Hij was, aldus 

een in memoriam in Huisarts & Wetenschap, 'een 

fervent pleitbezorger van bibliotherapie: lezen 

helpt genezen'. 

 

14.  (BERGMAN). NESCIO Boven het dal en 

andere verhalen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 

1961. Linnen. 176 p. 1e druk. € 50 

¶ Opdracht van Bergman in blauwe inkt op het 

voorste schutblad: 'Beste Ad [den Besten],/ maar 

wij zijn erin/ en erbij betrokken/ met goed en 

bloed/ in het gareel/ de kop omhoog/ een beetje 

scheel/ dapper op pad/ en ook wat mesjogge*)/ 

Bergman./ 8/8-61/ *) spreek uit: mesjokke'. 

Ad den Besten was een van Bergmans oudste 

literaire vrienden. Bergman debuteerde in 1950 

met de bundel Modus Vivendi in de reeks De 

Windroos, die door Den Besten werd geredigeerd. 

 

15.  BERNLEF, J. Hoe wit kijkt een eskimo. 

Amsterdam, Querido, 1970. Garenloos. 56 p. 1e 

druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in rode inkt op de 

Franse titel: 'In het Inuit (de taal/ vd Eskimos) 

bestaan/ 432 vormen voor 'sneeuw'/ in al haar 

gedaanten./ Een volk met gevoel/ voor precisie./ 

8/3/1974/ J. Bernlef'. 

 

16.  BESTEN, Ad den Stroomgebied. Een inleiding 

tot de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie. 

Amsterdam, Holland, 1954. Linnen. 284 p. 

Geïllustreerd met foto's. 1e druk. Rug wat 

geschaafd. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

voorste schutblad: 'Voor Agnes,/ die ìs wat zij is:/ 

mijn "hulpe tegenover mij"./ Adri/ 8 Februari 1954'. 

In 1938 ontmoette Den Besten Agnes van der 

Wedden, met wie hij in 1947 in het huwelijk trad. 

 

17.  BLAMAN, Anna Overdag en andere verhalen. 

Amsterdam, Meulenhoff, (1957). Linnen met 

stofomslag. 148 p. 1e druk. Iets scheefgelezen. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste 

schutblad [aan Ellen Warmond]: 'Rotterdam 14 

november 1957/ Voor Elly,/ met bij elk verhaal alle 

liefs/ van [onleesbaar]/ Anna'. 

Ellen Warmond en Anna Blaman, twee openlijk 

lesbische schrijvers, waren goed bevriend. Ze 

zagen elkaar geregeld in hun beider geboortestad 

Rotterdam. 

 

18.  BLAMAN, Anna Overdag en andere verhalen. 

Amsterdam, Meulenhoff, (1958). Linnen met 

stofomslag. 148 p. 2e druk. Omslag iets 

beschadigd. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina [aan Hans Roest]: 'na plezierige foto 

experimenten/ op zaterdag 15 augustus [1959],/ 

Anna Blaman/ Rotterdam'. 

Hans Roest was niet alleen journalist en uitgever, 

maar hij zette ook graag schrijvers en dichters op 

de foto. Roest had een grote collectie Nederlandse 

literatuur in bijzondere uitgaven en handschriften. 

 



 

19.  BLAMAN, Anna Vrouw en vriend. Roman. 

Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Linnen met 

stofomslag. (4), 188 p. 3e druk. Omslag licht 

beschadigd. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in groene inkt op het 

voorste schutblad: '19 October 1949/ Rotterdam./ 

Voor Paul Citroen/ van Anna Blaman'. 

In 1950 maakte Paul Citroen een portrettekening 

van Anna Blaman. De schrijver vond het een 

'knappe tekening', maar ze bekende in 1956 dat ze 

niet hield van 'dat te lange, smachtende en 

verkommerde gezicht'. 'Maar wat kon de 

rechtschapen kunstenaar Paul Citroen daaraan 

doen? Hij tekende me zoals hij me zag, en hij zag 

me goed'. 

 

20.  BLOEM, J.C. Verzamelde beschouwingen. 

Den Haag, A.A.M. Stols, 1950. Linnen. 260 p. 1e 

druk. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste 

schutblad: 'Guus [Sötemann]/ van/ Jacques'. 

A.L. (Guus) Sötemann, hoogleraar Nederlandse 

letterkunde aan de Universiteit Utrecht, 

onderwees en publiceerde zijn leven lang over J.C. 

Bloem. Mede onder zijn redactie verscheen in 1979 

de historisch-kritische uitgave van Bloems 

Gedichten. In de marge van dit boek staan 

tientallen potloodstrepen, wat notities en - toch - 

een enkel vraagteken. 

Van Dijk 857. 

 

21.  BLOKKER, Jan Bij dag en ontij. Utrecht, A.W. 

Bruna & Zoon, [1952]. Linnen. 228 p. 1e druk. Rug 

iets beschadigd. Sneden roestig. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

voorste schutblad: 'Voor Mejuffrouw W. v.d. 

Linden,/ die weigerde Parijs, dode stad/ mooi te 

vinden./ van Jan Blokker/ 24/12-'52'. 

Eveneens in 1952 verscheen Blokkers novelle Parijs, 

dode stad. Onder de opdracht in dit boek schreef 

de vorige eigenaar: 'Dit boek nooit gelezen'. 

 

22.  BOON, Louis Paul De voorstad groeit. 

Brussel, A. Manteau, [1954]. Karton. (4), 260 p. [2e 

druk]. Rug aan een zijde los. € 125 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op pagina (3): 

'voor George[s Arijs], ook de tweede/ druk, die van 

1954 is, zoals/ het in mijn eksemplaar staat,/ en 

hier niet./ LP. Boon/ okt 68'. 

Georges Arijs, van beroep postbode in Aalst, leerde 

zijn buurman Louis Paul Boon in 1964 kennen. 

Tijdens maandelijkse bezoekjes liet Arijs de auteur 

alle drukken, tijdschriftafleveringen en knipsels 

van Boon signeren. Na de dood van Arijs viel zijn 

verzameling Booniana met de veiling bij Bernaerts 

in 2003 uiteen. De voorstad groeit was naar eigen 

zeggen het eerste boek van Boon dat Arijs las. Van 

deze tweede druk bestaan twee oplagen: een met 

het jaar van verschijnen op de titelpagina en een 

zonder. 

 

23.  BORG, Bodil De wijze dwazen. Bussum, C.A.J. 

van Dishoeck, 1931. Linnen. (8), 280 p. Niet 

afgesneden. 1e druk. Enkele vlekjes op de band. 

€ 45 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op pagina 

(5): '[VOOR FICUS E .- ,/ om onze 30-jarige 

vriendschap]/ en dit exemplaar voor mijn lieve/ Co 

van der Mark-Solleveld, die/ ik al haast even lang 

ken!/ 15-5-1931 "Bodil Borg"'. 

 

24.  BORGART, Ben Blauwe nachten. Amsterdam, 

De Bezige Bij, 1978. Garenloos. 256 p. 1e druk. 

Naam op Franse titel. € 15 



¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'voor Cees Groenendijk/ met zingende boor/ 

ruïnes veranderend in/ parelwitte cathedralen!/ 

Ben'. 

C.A. (Kees) Groenendijk was groot verzamelaar 

van moderne kunst. Zijn collectie Lucebert is 

ondergebracht bij het Stedelijk Museum 

Amsterdam. Groenendijk was van beroep tandarts. 

 

25.  BRAAK, Menno ter Afscheid van 

domineesland. Brussel, A.A.M. Stols, 1931. 

Ingenaaid. 208 p. 1e druk. Rug geplakt. € 150 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: '[AFSCHEID VAN DOMINEE SLAND]/ 

als/ afscheid van 1e en 2e Staatsgreep enz./ v.d.S./ 

aan/ Mary Altmann/ Mei 1931'. 

Ter Braak was van 1929 tot 1933 leraar Nederlands 

en Geschiedenis aan het Rotterdamsch Lyceum. 

Mary Altmann was een van zijn leerlingen. Aan 

Ter Braak-biograaf Léon Hanssen vertelde zij in 

1993 dat veel meisjesscholieren verliefd op Ter 

Braak waren: 'Als er een verloving van hem afliep 

waren zij in feeststemming: "wij hadden weer een 

kans".' 

 

 

26.  BRAAK, Menno ter Politicus zonder partij. 

Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934. Linnen. 292 

p. 1e druk. Vochtvlek in de marge. € 200 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: 'voor Jo/ met een blik van verstand-/ 

houding op p. 60 v./ Menno/ den Haag, 20 april 

'34'. 

Johanna Maria Margaretha (Jo) Planten-Koch was 

een van de belangrijkste vrouwen in het leven van 

Ter Braak. Hij zag een moeder in haar, werd 

verliefd op haar, maar uiteindelijk werd het een 

intellectuele vriendschap. Ter Braak schonk haar 

van bijna elk nieuw boek een exemplaar. De 

honderden brieven die zij van de schrijver ontving, 

verbrandde ze uit angst voor represailles na de 

Duitse bezetting. Léon Hanssen heeft in zijn Ter 

Braak-biografie een heel hoofdstuk gewijd aan Jo 

Planten-Koch. 

Op pagina 60 van dit boek schrijft Ter Braak over 

zijn kennismaking met het werk van Carry van 

Bruggen. Het was Jo Planten-Koch die Ter Braak 

liet kennismaken met Van Bruggens oeuvre, de 

roman Eva in de eerste plaats. 

 

27.  BRAAK, Menno ter Van oude en nieuwe 

Christenen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937. 

Linnen. 284 p. 1e druk. Iets scheefgelezen. € 225 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: 'aan ds. J.L. Faber,/ van een nieuwen 

aan/ een ouden Christen/ met gevoelens van/ 

hartelijken waardeering/ v.d.S.'. 

Jan Lambertus Faber was predikant, Tweede 

Kamerlid voor de SDAP en gemeenteraadslid in 

Zutphen. Hij was tevens de schoonvader van 

Menno ter Braak, want zijn dochter Ant(je) was op 

2 augustus 1933 in het huwelijk getreden met Ter 

Braak. 

 

28.  BRAAK, Menno ter Mephistophelisch. 

(Maastricht, A.A.M. Stols), 1938. Linnen. (2), 62 p. 

Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 300 

genummerde exemplaren. 1e druk. Bovenzijde rug 

iets beschadigd. € 225 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

colofonpagina: '[NO] Donkersloot, J.M./ 

Mephisto's kleine beer/ Danst voor een poema op 

en neer./ (paraaf)'. 

Jo Donkersloot, bijgenaamd Poema, was een 

vriendin van Ter Braak. Dankzij Ter Braak kreeg zij 

een aanstelling als lerares Klassieke Talen aan het 

Rotterdamsch Lyceum. Hoewel zij hem weleens 



plagend aansprak met 'de grote schrijver', waren 

Donkersloot en Ter Braak zeer op elkaar gesteld. 

Dit is een van de enkele ongenummerde 

(auteurs)exemplaren hors commerce. 

Ursa minor IV. Van Dijk 419. 

 

29.  BRAAK, Menno ter De nieuwe elite. Den 

Haag, H.P. Leopold, 1939. Ingenaaid. 36 p. 1e druk. 

Exlibrisstempel op titelpagina. € 150 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'voor Albert Vigoleis/ Thelen/ met de 

hartelijke/ wenschen/ v.d.S./ Mei '39'. 

'Im Mai erscheint eine kleine neue Schrift von mir, 

unter dem Titel De Nieuwe Elite. Schade dass die 

'alten' Intellektuellen sich so ablehnend verhalten, 

denn das wäre eine ausgezeichnete Sache für die 

Reihe 'Ausblicke' von Bermannn Fischer. Ich 

schicke Ihnen auf jeden Fall ein Exemplar'. 

(Menno ter Braak aan Albert Vigoleis Thelen, 26 

april 1939) 

 

30.  (BRAAK, Menno ter). NIETZSCHE, 

Friedrich Die fröhliche Wissenschaft. (La Gaya 

Scienza). Mit einem Nachwort von Alfred 

Baeumler. Leipzig, Alfred Kröner Verlag, (1930). 

 

Halfleder. (8), 332, 44 p. Latere druk. Blindstempel 

Jan Greshoff op p. (1-2): '"La Verne"/ Kloofnekweg/ 

Tel 2-2227. Kaapstad'. € 200 

¶ Opdracht van Ter Braak in blauwe inkt op het 

tweede schutblad: 'voor Jan Greshoff/ als 

reisbrevier/ der vriendschap/ van/ Menno/ Brussel, 

21 April 1939'. 

Op 21 april 1939 bracht het echtpaar Ter Braak een 

bezoek aan het echtpaar Greshoff in Brussel, dat 

enkele dagen later met de SS Bloemfontein naar 

Zuid-Afrika zou emigreren. Nietzsche was Ter 

Braaks lievelingsfilosoof.  

 

31.  BRABANDER, Gerard den Recapitulatie. 

Verzen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 

[1952]. Ingenaaid. (4), 44 p. 1e druk. Rug iets 

gevlekt. € 65 

¶ Opdracht van de auteur in groene inkt op het 

voorste schutblad: 'Voor de vijfentwintigjarige/ 

Stam/ van het lied van de bossen'. Hieronder staat 

een veertienregelig gelegenheidsvers (een 

acrostichon voor 'Margaretha Stam'), gedateerd '16 

Augustus 1953' en gesigneerd 'Jan den Brabander'. 

 

32.  (BRABANDER, Gerard den). CALDÉRON 

DE LA BARCA Het leven een droom. Vertaald 

door Gerard den Brabander. Amsterdam, De 

Arbeiderspers, 1954. Ingenaaid met omslag. 112 p. 

1e druk. Vlekje op omslag. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in groene inkt op de 

Franse titel: 'Voor/ Theun en Aafke/ de Vries/ van 

hun/ Jan den Brabander./ April 1954'. 

 

33.  BREYTENBACH, Breyten De boom achter de 

maan. Verhalen. Vertaling Adriaan van Dis en Jan 

Louter. Met tekeningen van de auteur. 

Amsterdam, Van Gennep, 1974. Garenloos. 128 p. 1e 

druk. Prozadebuut. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe balpen op het 

voorste schutblad: 'vir Truida [Lijphart],/ wat 

eintlik natuurlik direk/ aanspreekbaar is/ vir 

hierdie "ding"/ dankzij jou geduldige/ liefdeswerk 

vir ons kombuistaal/ (dankie vir die goeie werk!)/ 

Breyten/ A'dam/ 6 sept. 74'. Hieronder in blauwe 

balpen: 'AdriaanvanDis' en in zwarte balpen: 'Jan 

Louter'. 

Het nawoord van de vertalers in dit boek eindigt 

met een dankzegging: 'Wij danken Truida Lijphart 

voor het kritisch doorlezen van de vertaling'. 

 



34.  BRIL, Martin Verzameld werk. Gedichten. 

Amsterdam, 521, 2002. Karton. 128 p. 1e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: '28/02/02/ voor/ Ad [Fransen]/ van/ 

Bril/ Ruim baan!' 

Ad Fransen is journalist en maakte jarenlang 

schrijversportretten en -interviews voor HP/De 

Tijd. Bril en Fransen waren beiden liefhebbers van 

cocaïne. 

 

35.  BROUWERS, Jeroen De toteltuin. (Brussel/ 

Den Haag), Manteau, (1968). Garenloos. 160 p. 1e 

druk. Rug iets beschadigd. € 100 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'Heere Heeresma/ nadat Jet mij haar/ 

mok heeft doorgegeven/ & mij enkele gelukkige/ 

uren heeft bezorgd./ Brussel/ 14 oktober 1968/ 

jeroenbrouwers'. 

In september 1968 was Heeresma's moderne 

schelmenroman Geef die mok eens door, Jet! 

verschenen. De vriendschap tussen Brouwers en 

Heeresma zou later danig bekoelen. Aan uitgever 

Julien Weverbergh schreef Heeresma in een vileine 

brief van 28 augustus 1987: 'Verder las ik in de 

aanbieding dat Jeroen Brouwers nog steeds de 

behoefte heeft in zijn werk te blijven voortbestaan. 

Wilt u hem mijn groeten doen en er dan tevens op 

wijzen dat zijn verlangen niet zal worden 

gehonoreerd? Door de huidige bindwijze valt ook 

het gebonden boek gegarandeerd binnen 50 jaar 

uit elkaar. Bovendien gaat het papier door de hoge 

zuurgraad van het milieu vlokken en begint het 

druksel al na een jaar of 40 uit te bleken'. 

 

36.  (BRUNA, Dick). SIMENON, Georges De 

zaak Louis Bert. (Vertaling G.J. van Wagensveld). 

Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, (1965). Garenloos. 

192 p. 1e druk. € 425 

¶ Opdracht van de omslagontwerper in zwarte 

viltstift op de Franse titel: 'voor de enige vrouw/ 

ter wereld zonder/ wie ik dit duizendste/ omslag 

nooit had/ kúnnen maken/ dick/ 5-7-65'. 

Dick Bruna tekende van 1955 tot 1984 ruim 2000 

omslagen van Zwarte Beertjes. Ook deze pocket 

heeft een omslagontwerp van Bruna. 

Zwarte Beertjes 884. 

 

37.  BRUSSE, M.J. Boefje. Geïllustreerd door H. 

Meijer. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932. 

Halflinnen. (8), 160 p. 17e druk, 51-53e duizendtal. 

Rug verbruind. € 40 

 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'Hillegersberg, 12 Nov. 35./ Aan 

Mevrouw M. de Vos-Schut,/ met vriendelijken 

dank voor het leenen/ van een hoofdtooi aan mijn 

Vrouw,/ om Boefje bij zijn 500ste jubileum/ te 

vieren. MJBrusse'. 

 

38.  BÜCH, Boudewijn 'Goethe-verzamelingen 

1788-1983, achtendertig voetnoten met 

bijbehorend artikel'. P. 89-97 in: Boeken 

verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr J.R. de 

Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der 

Rijksuniversiteit te Leiden. Leiden, Bibliotheek der 

Rijksuniversiteit, 1983. Linnen. 368 p. 

Geïllustreerd. 1e druk. € 50 

¶ Opdracht van Büch in balpen op het voorste 

schutblad: 'Voor Emile [Brugman]/ die hetzelfde/ 

verzamelt als ik/ en waarover dit/ boek gaat./ 

Hartelijks/ boudewijn *'. 

Emile Brugman was Büchs redacteur bij De 

Arbeiderspers. Toen Brugman die uitgeverij in 1991 

verliet en uitgeverij Atlas oprichtte, was Büch een 

van de auteurs die hem volgden. Büch was goed 

bevriend met Emile Brugman en diens vrouw Ellen 

Schalker. 

 



   Draaikolk (aan Cees Nooteboom) 
 

EIND JULI  1985  BEZOCHT VPRO-RADIO-

verslaggever Büch Cees Nooteboom op Menorca, 

waar de schrijver sinds de jaren '60 een seizoen per 

jaar leeft en werkt. Op Nootebooms 

tweeënvijftigste verjaardag gingen de schrijvers 

een dagje naar het strand. Büch bleef in het zand, 

Nooteboom ging in zee zwemmen. Opeens was 

Nooteboom uit zicht. 

Nooteboom, in het radioverslag: 'Ja, Boudewijn. 

Het is een heel wilde zee vandaag, maar ik ken die 

plek daar heel goed. Dus ik was daar aan het 

zwemmen en ineens riep iemand mij, beduidde 

dat we niet verder kwamen. Ik had het helemaal 

niet in de gaten. Ik was krachtig aan het 

zwemmen, er waren hoge golven. Toen ik één vast 

punt in het oog hield merkte ik inderdaad dat ik 

heel langzaam achteruit ging. Ik zat in een soort 

draaikolk, had geen grond meer onder mijn 

voeten. Even dacht ik nog: hé, daar ga je. Een paar 

mensen op het strand, die vanochtend hetzelfde 

hadden meegemaakt, hebben me vanaf een rots 

met een stok en een touw eruit getrokken.' 

En al die tijd zat Büch naar die rots te kijken, 

wachtend tot Nooteboom erachter vandaan zou 

komen. Büchs spontane reactie (microfoon open) 

was vol spanning en sensatie: 'Je bent dus echt 

gered? Mocht ik dat hebben mogen meemaken? Ik 

zag het dus niet. Ik wist van niks. Sterven er hier 

ook mensen eigenlijk?' 

In Eva Rovers' Büch-biografie is het vergeefs 

zoeken naar een heldhaftig hoofdstuk. Zoals zovele 

van Büchs verhalen moet dus ook deze op schrift 

gestelde herinnering met een kilo zout genomen 

worden. Deze opdracht is dichterlijke vrijheid, een 

grapje of een kleine leugen. 

 

39.  BÜCH, Boudewijn De Boekhandel. 

Amsterdam, Scheltema Holkema Vermeulen, 

(1986). Geniet met omslag. 20 p. 1e druk. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'voor Cees [Nooteboom]/ van de 

verdrinkingsdood/ gered -/ 3 X 1985/ boudewijn 

büch'. 

 

40.  BUDDINGH', C. Water en vuur. Amsterdam, 

U.M. Holland, 1951. Ingenaaid met omslag. 40 p. 1e 

druk. Omslag deels verbruind en gescheurd op 

rug. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: 'aan/ Edith en Ab [Visser],/ om in 

Wenen bij/ te wenen,/ van/ Kees'. 

In de jaren '50 probeerde Ab Visser voor de 

armlastige Buddingh' een financiële bijdrage van 

het Ondersteuningsfonds van de Vereniging van 

Letterkundigen te regelen. 

De Windroos XVII. 

 

41.  BUDDINGH', C. west coast. met tekeningen 

van bouke ijlstra. Utrecht, A.W. Bruna, [1959]. 

Karton. 32 p. 1e druk. € 125 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt 

tegenover de titelpagina: 'voor Hans [Roest], wiens 

oren/ niet uitgespoten hoeven/ te worden,/ 

Dordrecht, 2-12-'59'. Op deze pagina schreef 

Buddingh' ook het kwatrijn '(kleine parabel voor 

hh critici)': 'o neem mij/ dacht ik dat het meisje 

zei/ maar ze zei/ o neem mij niet kwalijk/ Kees 

Buddingh''. Bovendien maakte de illustrator een 

paginagrote tekening van twee vreemde wezens op 

de Franse titel, gesigneerd 'bouke ylstra '59'. 

Inliggend: handgeschreven briefje van de 

illustrator aan 'beste H[ans]', gedateerd '2 Dec. '59', 

gesigneerd 'b '59'. ''k Ben benieuwd hoe je 't werk 

vindt en wat je eventueel schrijft, krijg dan wel een 

krantje'. 

 



Tevens: originele zwart-witfoto van Bouke IJlstra, 

gedateerd '23 feb. 1960'. 

Bouke IJlstra woonde en werkte vanaf 1956 in 

Dordrecht, net als C. Buddingh'. Voor jaargang 

1957 van Podium, waarvan Buddingh' redacteur 

was, maakte IJlstra de omslagillustratie. In 1963 

maakte IJlstra tekeningen voor C. Buddingh', Zo is 

het dan ook nog weer eens een keer. 

Hans Roest was niet alleen journalist en uitgever, 

maar hij zette ook graag schrijvers en dichters op 

de foto. Over de gedichten in west coast schreef hij 

op 23 februari 1960 in Het Nieuwe Dagblad: '[ze] 

boeien, verrassen en doen naar meer verlangen'. 

 

42.  BUDDINGH', C. De eerste zestig. Amsterdam, 

De Bezige Bij, 1978. Linnen met stofomslag. 72 p. 1e 

druk. Omslag op rug verschoten. Exlibrisstempel 

op voorste schutblad. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste 

schutblad: 'voor Bob Verbeek,/ die mij bijna nog/ 

meer boeken wil/ laten maken dan/ Martin Ros./ 

van/ Kees Buddingh'/ Dordrecht, 6-9-'78/ *'. 

Bob Verbeek was uitgever, onder meer bij Sijthoff 

en Het Spectrum. In de door Verbeek geredigeerde 

reeks Floroskoop verscheen in 1979 het deeltje 

Augustus van C. Buddingh'. 

 

43.  BURNIER, Andreas Een tevreden lach. 

Amsterdam, Querido, 1965. Garenloos. 172 p. 1e 

druk. Leesvouwen. Wat vergeeld. 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor Sylvia [Bodnár]/ van Andreas 

Burnier/ 9 mei 1966'. 

 

44.  BURNIER, Andreas Een tevreden lach. 

Amsterdam, Querido, 1966. Garenloos. 172 p. 2e [= 

3e] druk. Leesvouwen. Wat vergeeld. 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor Sylvia [Bodnár]/ van Andreas Burnier'. 

In dit exemplaar heeft de auteur in balpen de 

drukvermeldingen verbeterd: [tweede druk,] maart 

[1966], derde druk, augustus 1966'. 

Inliggend: handgeschreven kaartje van de auteur 

met het adres van De Nieuwe Boekerij in Den 

Haag en boekentips voor Bodnár: 'Z[eylmans] 

v[an] E[mmichoven] Hygiëne vd ziel/ Rudolf 

Steiner/ De werkelijkheid/ waarin wij leven'. 

F.W. Zeylmans van Emmichoven, psychiater en 

antroposoof, was de vader van Emanuel Zeylmans 

van Emmichoven, die van 1953 tot en met 1961 met 

Burnier getrouwd was. 

 

45.  BURNIER, Andreas Het jongensuur. 

Amsterdam, Querido, 1969. Garenloos. 104 p. 1e 

druk. Leesvouwen. 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte viltstift op de 

Franse titel: 'A Spanish Sunday is perfect/ and not 

in our western way boring:/ in the morning you go 

to mass,/ in the afternoon to the corrida,/ and at 

night to the brothel, whoring./ (Vrij naar 

Hemingway)/ Voor Sylvia [Bodnár]/ van/ Andreas/ 

26 maart 1969'. 

 

46.  BURNIER, Andreas De huilende libertijn. 

Amsterdam, Querido, 1970. Garenloos. 144 p. 1e 

druk. Leesvouwen. 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte viltstift op de 

Franse titel: 'Voor Sylvia [Bodnár] 0)/ van Andreas 

Burnier/ 0) zonder wie ik niet geweten zou/ hebben 

dat Koeweit bestond,/ en hoe'. 

 

47.  BURNIER, Andreas De verschrikkingen van 

het noorden. Gesprek in de nacht. Amsterdam, 

Meulenhoff Educatief, (1980). Geniet met flappen. 

32 p. 1e druk, 1e oplage. Kreukjes. € 100 (nrs 43-47) 

* Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'Voor Sylvia Bodnár/ van Andreas/ 

Burnier'. 



Sylvia Bodnár, kind van Hongaarse immigranten, 

was mede-oprichter van de eerste 

vrouwenboekhandel in Nederland. Ze begon ook 

uitgeverij Vrouw Holle. Andreas Burnier was een 

van haar eerste liefdes: Bodnár reageerde op een 

contactadvertentie, kwam bij Burnier thuis en 

bleef meteen slapen. Het verhaal 'Tot volgend jaar 

in Jeruzalem' is aan Bodnár gewijd. 

 

48.  BUYSSE, Cyriel Van hoog en laag. Het eerste 

levensboek. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1913. 

Linnen. (8), 160 p. 1e druk. € 125 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het 

voorste schutblad: 'Den Heere P. Van der Stylen/ 

vriendschappelijk en hoogachtend/ aangeboden/ 

CyrielBuysse/ Haarlem 19 November 1913'. 

 

49.  CAMPERT, Remco Theater. Gedichten. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1979. Linnen. 44 p. 1e 

druk. Iets scheefgelezen. € 125 

¶ Opdracht van de auteur [aan Joekie Broedelet] in 

zwarte inkt op het voorste schutblad: 'voor mam,/ 

mijn trouwste lezeres,/ Remco/ Amsterdam 6 juli 

1979'. 

Remco Campert is de enige zoon van toneelspeler 

en theaterregisseur Joekie Broedelet. 

 

50.  CAMPERT, Remco (als:) Wessel FRANKEN 

Het gangstermeisje. Een roman. Amsterdam, De 

Bezige Bij, 1965. Garenloos met stofomslag. 176 p. 

2e druk. Scheur in voorzijde omslag. € 100 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte viltstift op de 

titelpagina: 'voor Nol [Gregoor], de èchte roman/ 

met het fictieve omslag/ van de èchte schrijver na/ 

een fictief interview/ Wessel Campert./ nee: 

Remco Franken, néé!/ Remco Campert/ april '66'. 

In het voorjaar van 1966 vond de verfilming plaats 

van Het ganstermeisje door Frans Weisz, met in de 

hoofdrollen Pablo Graziosi en Kitty Courbois. Nol 

Gregoor had, als beroepsinterviewer, een bijrolletje 

in de film. Het gangstermeisje is autobiografisch: 

schrijver Wessel Franken krijgt een writer's block. 

Speciaal voor de film liet De Bezige Bij omslagen 

voor Het gangstermeisje vervaardigen, waarop 

foto's van Eddy Posthuma de Boer en de 

auteursnaam 'Wessel Franken'. Dit exemplaar is 

van zo'n gelegenheidsomslag voorzien. 

 

51.  CHABOT, Bart Babylon Hotel. Verhalen. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. Garenloos. 172 p. 

1e druk. Naam op Franse titel. € 25 

 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'A/dam, Bezige Bij, 21-10/'88/ Voor 

Ger/ goed je weer te zien, na véél te/ lang 

oponthoud../ leven de Wederopstanding/ van je 

fonds!!/ all the best,/ je Bart'. 

 

52.  CITROEN, Paul Introvertissimento. Den 

Haag, L.J.C. Boucher, 1956. Linnen met stofomslag. 

208 p. 1e druk. Naam vorige eigenaar op schutblad 

doorgehaald: 'M.J. Granpré Molière'. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste 

schutblad: 'met goede wensen/ v/ PaulCitroen/ 10 

II 66/ Wassenaar'. 

 

53.  CLAUS, Hugo Natuurgetrouw. Schetsen 

verhalen fabels greguéria's metamorphoses 

dialogen overwegingen allegorieën dagboekbladen 

een reisbeschrijving drie gedichten en een brief. 

Amsterdam, De Bezige Bij, (1954). Linnen met 

stofomslag. 108 p. 1e druk. Omslag aan de randen 

wat beschadigd. € 90 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'met genoegen voor/ de heer Claeys/ 

dit/ [NATUURGETROUW]/ boekje/ dat (helaas) 

weinig/ van zijn "Strindberg"/ heeft/ HugoClaus/ 

october 1956'. 



 

Herman J. Claeys was boekverkoper en schrijver, in 

zijn tijd berucht in Brussel en daarbuiten. Hij 

runde tevens het anarchistische café De Dolle Mol. 

BHC 14.1.B. 

 

54.  CONINCK, Herman de De hectaren van het 

geheugen. Antwerpen, Manteau, (1985). Garenloos 

met flappen. 64 p. 1e druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'voor Diny Schouten, deze/ poging om 

ook in mijn/ gedichten kaal te zijn./ Van harte,/ 

H.deConinck/ 9.11.1985'. 

Diny Schouten was (culinair) journalist bij Vrij 

Nederland. Tegenwoordig bestiert ze een slagerij. 

 

55.  CORBAN, Claude piedra del rayo. Roeselare, 

Uitgaven Spatbord, 1956. Geniet. 32 p. 1e druk. 

Naam op titelpagina: 'Paul Snoek 56'. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'Aan mijn beste Snoek, die ik/ het eerst 

als Gordunasnoek/ heb leren kennen, nu als/ 

Bellestraatsnoek, zeer/ hartelijk opgedragen/ 

oogstmaand '56/ ClaudeCorban'. 

Paul Snoek woonde aanvankelijk op Gordunakaai 5 

in Gent, later op Bellestraat 2 in Sint-Niklaas-

Waas. Snoek en Corban publiceerden beiden in 

gard sivik. 

   Verwant (aan Thérèse Cornips) 
 

IN  Met een bevroren jas en een geleend tientje 

(2015), de door Guus Middag te boek gestelde 

herinneringen van Thérèse Cornips, komen niet 

alleen haar avontuurlijke liefde met Chris van Geel 

en haar liefdevolle avontuur met Marcel Proust 

aan bod. Het gaat hier en daar ook over dierbare 

vriendschappen, zoals met de dichteressen Anneke 

Brassinga en Elisabeth Eybers. 

De eerste ontmoeting tussen Cornips en Brassinga 

moet eind jaren '70 hebben plaatsgehad, schrijft 

Middag. In 1976 was het eerste door Cornips 

vertaalde deel Op zoek naar de verloren tijd 

verschenen, een jaar later verscheen Nabokovs De 

gave in een vertaling van Brassinga. De jury van de 

jaarlijkse Martinus Nijhoff-prijs voor vertalingen 

had besloten de prijs, vijfduizend gulden groot, in 

1976 en 1977 niet toe te kennen vanwege een 

vermeend gebrek aan kwaliteit. 

Deze beslissing werd genomen in een tijd dat 

vertalers onderbetaalde letterknechten waren (drie 

cent per woord). Er barstte een storm van kritiek 

los: onder de door vele vertalers ondertekende 

open brief aan de geboycotte jury stond ook 

Cornips' naam. Toen dezelfde jury in 1978 De gave 

wilde bekronen, vond Brassinga dat 'vervelend'. 

Cornips: 'Ze was nog maar een aankomend 

vertaler. Ze had natuurlijk ook die open brief van 

de vertalers in de krant gelezen, en daarom kwam 

ze bij mij met de vraag of ik die prijs niet met haar 

wilde delen – dán zou ze hem kunnen accepteren.' 

Thérèse Cornips zag er niets in. Brassinga kon de 

prijs maar beter weigeren, was Cornips' suggestie, 

en dan zou zij wel vijfduizend gulden lospraten bij 

alle sympathisanten van vertalers en 

ondertekenaars van de brief. Dat plan slaagde – al 

moest Johan Polak hiervoor wel zijn bankrekening 

aanspreken. Cornips en Brassinga: door 

verwantschap en solidariteit in vriendschap 

verbonden. Vanaf haar officiële debuutbundel 

Aurora (1987) mocht Cornips een exemplaar van 

elke nieuwe Brassinga ontvangen. 

Toen de vertaling van de volledige cyclus À la 

recherche du temps perdu haar voltooiing naderde, 

speelde Cornips met de gedachte de eerste delen 

van haar vertaling te herzien. Brassinga zou haar 

daarbij helpen. In Met een bevroren jas en een 

geleend tientje staat een foto van beide vrouwen in 

de tuin van Cornips' huis in het Belgische 

Renouprez in 1999: twee lachende gezichten, twee 



volle wijnglazen, twee brandende sigaretten. Philip 

Mechanicus legde het moment vast. 

Brassinga's dichtbundel Verschiet (2001) is, het 

staat voorin gedrukt, 'in dankbaarheid opgedragen 

aan Erik Menkveld en Thérèse Cornips'. Naast haar 

vaste redacteur Menkveld moet dus ook haar 

vertaalvriendin een rol hebben gespeeld in de 

totstandkoming van de bundel. Brassinga 

bevestigde de opdracht in handschrift. 

In Verschiet zitten aanwijzingen verstopt naar 

Cornips' bemoeienissen. Misschien heeft ze de titel 

van het gedicht 'Ik droomde, het was de waarheid', 

ontleend aan het gedicht 'Aanbreken van de lente 

bij aanbrekende dag' van Chris van Geel, 

gesuggereerd. Cornips' oude liefde komt ook terug 

in 'De woorden, ach de dingen', een komische 

klaagzang aan de boekenkast. Hierin glijdt de 

dichteres met haar ogen langs de ruggen van 

allerlei dichtbundels en poëzie-essays op de 

boekenplank. Die titels somt zij zo op dat er een 

verhaal ontstaat, dat vierentwintig keer 

onderbroken wordt door de verzuchting 'ach'. De 

laatstgenoemde titel in dit gedicht is die van Van 

Geels bundel Vluchtige verhuizing (1976). (Ook de 

buitenkant van Verschiet wijst naar Cornips: het 

portret van de dichteres, op de achterflap, is 

gemaakt in de tuinkas in Renouprez.) 

Maar later ging het mis. De herziene Proust-

vertaling mislukte en de vriendschap tussen 

Cornips en Brassinga liep spaak; Middag schrijft 

niet waarom en waardoor. Bij de verhuizing van 

Renouprez naar Haarlem in 2012 deed Cornips 

Brassinga's bundels voor een deel weg. 

In Wachtwoorden. Verzamelde, herziene gedichten 

1987-2015 (2015) heeft Brassinga haar poëzie, met 

terugwerkende kracht, verontpersoonlijkt: de 

gedrukte opdrachten zijn geschrapt. Ook Thérèse 

Cornips is van de pagina's verdwenen. 

 

56.  BRASSINGA, Anneke Aurora. Amsterdam, 

De Bezige Bij, 1987. Garenloos. 48 p. 1e druk. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: '26 april 1987/ voor Thérèse,/ met hart 

en ziel,/ en hoofd./ van Anneke en Peter Yvon'. 

 

57.  BRASSINGA, Anneke Huisraad. Gedichten. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1998. Garenloos. 60 p. 

1e druk. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: '8.5.98/ voor Thérèse,/ deze soep uit 

eigen blik./ van je A.'. 

58.  BRASSINGA, Anneke Thule. Amsterdam, De 

Bezige Bij, 1991. Garenloos. 64 p. 1e druk. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op pagina (5): 

'1/10/91/ [voor Peter Yvon]/ en/ voor Thérèse,/ 

vooral het groen/ Anneke'. Bovendien schreef de 

auteur op de binnenzijde van het omslag, bij wijze 

van bijschrift bij de foto op de achterzijde: 

'Flateyri,/ een zondag/ in 1989'. 

Op pagina 37 van dit boek staat het gedicht 

'Spoorwegovergang', dat blijkens de 

Aantekeningen achterin, is opgedragen aan 'Th. 

Cornips'. 

 

59.  BRASSINGA, Anneke Verschiet. Gedichten. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. Garenloos. 68 p. 

1e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'TWEEDE  [VERSCHIET]/ 14.7.01/ voor Thérèse 

& Carlos,/ van jullie A.'. 

Op pagina (4) van dit boek staat dat de uitgave 'in 

dankbaarheid opgedragen' is aan Erik Menkveld en 

Thérèse Cornips. Carlos van Regteren Altena was 

de echtgenoot van Cornips. 

 

60.  BRASSINGA, Anneke, & Freddy RIKKEN 

Tussen vijf en twaalf. Een briefwisseling. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 2005. Garenloos. 304 p. 

1e druk. Leesvouwen. € 25 

¶ Opdracht van Brassinga in zwarte inkt op de 

Franse titel: '26 VIII 05/ voor Thérèse en Carlos,/ 

die erin voorkomen,/ net als de Poes -/ Âneke'. 

Met drie handgeschreven paginanummers en 

opmerkingen van Cornips op de binnenzijde van 

het omslag. 

 

61.  EYBERS, Elisabeth Bestand. Amsterdam, 

Querido, 1982. Ingenaaid. 52 p. 1e druk. Kreukje. 

€ 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'Vir my liewe Thérèse/ van Elisabeth'. 

 

62.  EYBERS, Elisabeth Dryfsand. Amsterdam, 

Querido, 1985. Ingenaaid. 44 p. 1e druk. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Vir Thérèse/ met baie goeie wense en liefde,/ 

Elisabeth./ Amsterdam/ 23 maart 1986'. 

 

63.  EYBERS, Elisabeth Kruis of munt. 

Amsterdam, Querido, 1973. Ingenaaid. 36 p. 1e 

druk. € 30 

 



¶ Opdracht van de auteur in balpen op pagina (2): 

'Vir liewe Thérèse/ van Elisabeth./ Amsterdam/ 

Aug. 1973'. 

 

64.  EYBERS, Elisabeth Onderdak. Gedigte 

november 1961-junie 1967. Amsterdam, Querido, 

1969. Linnen met stofomslag. 64 p. 1e druk. Band 

en omslag met vochtvlekken. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste 

schutblad: 'Vir Thérèse en Jan/ van Elisabeth./ 

Januarie 1969'. 

 

65.  EYBERS, Elisabeth Rymdwang. Amsterdam, 

Querido, 1987. Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Rug 

verschoten. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'Vir Thérèse/ my Eerste Vriendin in 

Nederland,/ van Elisabeth./ Februarie 1988'. 

Op pagina 31 van dit boek staat het gedicht 'Vir 

Thérèse', met de beginregel 'Vriendskap word uit 

vervreemding soms gebore...'. 

 

66.  HART, Maarten 't De aansprekers. Roman 

van vader en zoon. Amsterdam, De Arbeiderspers, 

(1979). Ingenaaid. 204 p. 6e druk. Scheefgelezen. 

Gevlekt. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Leiden, 19 sept 79/ Voor Thérèse/ om in de 

geest/ van dit boek te/ blijven zij het aan je/ 

opgedragen met/ Spreuken 31 vers 10/ Maarten/ 't 

Hart'. 

Met vijf handgeschreven paginanummers en 

uitvoerige opmerkingen van Cornips op de laatste 

pagina ('135 r. 5 v.o de flarden geluid zijn geen 

commentaar bij het zwoegen, de zin moet hier 

juist wel doorlopen', bijvoorbeeld). 

 

67.  HART, Maarten 't De droomkoningin. 

Amsterdam, De Arbeiderspers, (1980). Ingenaaid. 

216 p. 5e druk. Scheefgelezen. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Amsterdam, 19 sept '80/ voor Thérèse,/ meer 

dan een droomkoningin!/ M t Hart'. 

Met elf handgeschreven paginanummers en 

opmerkingen van Cornips op de laatste pagina 

('54,5 vragen hoe je dat kan zien in de avond? [...] 

60 de arbeiders, klagen, het is zo 

onwaarschijnlijk'). 

 

68.  HART, Maarten 't Een vlucht regenwulpen. 

Roman. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1978). 

Garenloos. 200 p. 4e druk. Sneden vlekkig. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Leiden, 1 jan '79/ Voor Thérèse Cornips/ met 

grote gaven voor het woord/ vertaal je Proust zoals 

het hoort/ zo mooi als niemand het nog deed/ zegt 

ieder die er iets van weet./ Maarten 't Hart'. 

Met vier handgeschreven paginanummers en 

opmerkingen van Cornips op de laatste pagina ('64 

deze hele bladzij Proustiaans', bijvoorbeeld). 

Toen Cornips nog geen subsidie ontving voor het 

vertalen van Proust, kreeg zij van Maarten 't Hart 

een maandelijkse toelage van vijfhonderd gulden. 

 

69.  HILLENIUS, D. Sprekend een dier. 

(Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974). Garenloos. 

232 p. 1e druk. Leesvouwen. Omslag wat vuil. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op pagina (1): 

'voor Thérèse/ van de dierprediker/ DHillenius/ 12 

dec 1974'. 

 

70.  JOANS, Ted All of Ted Joans and no more. 

Poems and collages. Introduction by Miss Ilizabeth 

D. Klar. New York, Excelsior-Press, 1961. Ingenaaid. 

(5), 93 p. Geïllustreerd met collages, foto's en 

tekeningen. '2nd printing'. Scheurtje in omslag. 

€ 120 

¶ Opdracht van de auteur in viltstift op het omslag 

en op de titelpagina: 'to Ad en Thérèse/ The 

hippest thing to do is/ exactly what you two do 

and ->/ that is Love-Love-Love!/ Life is bright 

always for lovers./ ted joans nov 7 1964 mokum'. 

Bovendien illustreerde de auteur de opdracht met 

twee parende neushoorns, gesigneerd 'tedjoans/ 

the hipster/ and 'lover''. 

Adje Bontje was van 1962 tot en met 1967 de 

geliefde van Cornips. Zij kregen een relatie toen 

Adje nog minderjarig was, waarover in Bergen 

schande werd gesproken. 

 

71.  KOOLHAAS, A. De geluiden van de eerste 

dag. Amsterdam, G.A. van Oorschot, [1975]. 

Ingenaaid. 248 p. 1e druk. Omslag wat vuil. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor Therese Cornips/ met hartelijke 

gevoelens/ (handtekening)'. Hieronder staat een 

opdracht van Lind Roosenburg-Koolhaas, de 

echtgenote van de auteur: 'welke rebellie tegen/ 

Haarlem heb je voor?/ 24 okt. '75/ Eijsden'. 

 



72.  KOOLHAAS, A. De laatste goendroen. 

Amsterdam, G.A. van Oorschot, (1977). Ingenaaid. 

240 p. Geïllustreerd. 1e druk. Iets scheefgelezen. 

€ 35 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Therese Cornips/ Don't be afraid of/ the big 

bad }Nijhoff{ woolf./ A.'. 

Inliggend: notitievelletje met twintig 

handgeschreven paginanummers en opmerkingen 

van Cornips. 

 

73.  KOOLHAAS, A. Een kind in de toren. 

Amsterdam, G.A. van Oorschot, [1977]. Ingenaaid. 

232 p. 1e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Dame Therese C./ niets dan goede en 

eerbiedige wensen/ (handtekening)'. 

 

74.  KOOLHAAS, A. Poging tot instinct en andere 

dierenverhalen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 

(1976). Ingenaaid. (4), II, 122 (= 118) p. 2e druk. € 35 

¶ Opdracht van de auteur en zijn echtgenote in 

balpen op de Franse titel: 'Lieve Therese met/ 

hartelijke dank en/ grote bewondering/ voor je 

schitterende/ Proust./ Veel liefs van/ Lind en 

Tom'. 

 

75.  KOUSBROEK, Rudy Dierentalen en andere 

gedichten. Amsterdam/ Antwerpen, Augustus, 

(2003). Garenloos met flappen. 208 p. 1e druk. Rug 

verschoten. Leesvouw. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Voor Thérèse & Carlos./ - zie blz 76 -/ 

(en verder alles)/ April 2003 in vriendschap/ Rudy'. 

Op pagina 76 van dit boek staat het gedicht 'Liedje 

van verlangen', in druk opgedragen 'voor Paula', 

met handgeschreven aanvulling van de auteur '(en 

Thérèse)'. 

 

76.  KOUSBROEK, Rudy Het Oostindisch 

kampsyndroom. Anathema's 6. Amsterdam, 

Meulenhoff, (1992). Garenloos. 496 p. 1e druk. 

Intensief gelezen. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'Voor Thérèse (Trees)/ In liefde & 

vriendschap/ Februari 1992/ Rudy'. 

Met tientallen handgeschreven paginanummers en 

uitvoerige opmerkingen van Cornips op de laatste 

drie pagina's en de binnenzijde van het omslag 

('295, 8 maar Rudy vindt niet goed als ik, sprekend 

over mijn tante en nichten, het woord  

 

"Jappenkamp" zeg, zo gangbaar als het voor hem 

was (is): R. is daardoor gekwetst, m.i. is dit spijkers 

op laag water', bijvoorbeeld). 

 

77.  KOUSBROEK, Rudy Is het zoo geschied? 

Voordracht, uitgesproken bij een ontvangst van 

auteurs van uitgaven voor het Beroepsonderwijs en 

de Volwasseneneducatie in de Martinikerk te 

Groningen op 19 mei 1995. Groningen, Wolters-

Noordhoff, (1995). Geniet met flappen. 28 p. 1e 

druk. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Voor Thérèse Cornips/ Een gelukkig 

1996/ Rudy'. 

 

78.  KOUSBROEK, Rudy Pangur bán. Een 

anoniem Iers gedicht in een (vertaling en) 

bewerking van -. Den Haag, (Statenhofpers), 2004. 

Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de 

Romanée en gedrukt op Zerkall in een beperkte 

oplage. 1e druk. Jaarwisselingsgeschenk. € 35 

¶ Opdracht van de bewerker in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Voor Thérèse & Carlos'. Tevens 

gesigneerd door de bewerker en zijn echtgenote 

Sarah Hart onder het colofon: 'Sarah Rudy'. 



79.  KOUSBROEK, Rudy Vincent en het geheim 

van zijn vaders lichaam. Roman. Amsterdam, De 

Bezige Bij, 1981. Linnen. 264 p. Geïllustreerd. 1e 

druk. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina 

(5): '(In de verschrikkelijke woordspeling/ 

schemert de uiteindelijke waarheid)/ Voor Thérèse 

Cornips/ in liefde en dank/ 15 mei 1981 Rudy'. 

 

80.  KOUSBROEK, Rudy De waanzin aan de 

macht. Anathema's 4. Amsterdam, Meulenhoff, 

(1979). Garenloos. 200 p. 1e druk. Wat vuil. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Voor Thérèse/ Dit is mijn bange 

equivalent/ van jouw kruistocht tegen/ de moto-

crossers./ Renoupré 9.viii.1979/ Rudy'. 

 

81.  KOUSBROEK, Rudy WAT moet ik zeggen EN 

HOE zeg ik het in het KATS. Bewerkt door R. 

Kousbroek (oud-doc. Instituut voor Vergelijkende 

Taalwetenschappen te Katwijk). Amsterdam, De 

Harmonie, 1980. Garenloos. 56 p. Gedrukt in een 

oplage van 200 exemplaren. 1e druk. 

Jaarwisselingsgeschenk. € 35 

¶ Opdracht van de auteur en zijn echtgenote in 

zwarte inkt op de titelpagina: 'Voor Thérèse/ 

Gelukkig 1981/ Rudy/ Sarah'. 

 

82.  KOUSBROEK, Rudy, & Sarah HART WAT 

moet ik zeggen EN HOE zeg ik het in het KATS. 

Bewerkt door R. Kousbroek (oud-doc. Instituut 

voor Vergelijkende Taalwetenschappen te Katwijk) 

en Sarah Hart (Ecole des Hautes Etudes 

Félinistiques, Chatou, Frankrijk). Amsterdam, De 

Harmonie, 1980. Garenloos. 88 p. Geïllustreerd. 3e 

druk. Omslag wat krasjes. € 30 

¶ Opdracht van de auteurs in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Voor Thérèse, deze 3e druk - Rudy/ 

much love, Sarah/ 28.iii.85'. 

 

83.  (KRONE (vertaling), Patty). VERGA, 

Giovanni De Leeglopers. Vertaald door Yond 

Boeke en Patty Krone. Amsterdam, Athenaeum-

Polak & Van Gennep, 2007. Linnen met 

stofomslag. 320 p. 1e druk. € 20 

¶ Opdracht van een van de vertalers in potlood op 

het voorste schutblad: '4/2/08/ Amsterdam,/ voor 

Terèse!/ leuk dat we/ eindelijk aan de/ thee 

zitten.../ liefs Patty'. 

 

84.  ROOY, Jan de Bouillabaisse. (Baarn), de 

Prom, (1986). Garenloos. 168 p. 1e druk. € 15 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Den Haag, 20 maart 1987,/ Voor 

Thérèse Cornips,/ met een zoen van je/ Jan de 

Rooy/ Beethoven, opus 131, ik hoop dat we/ met 

ons kwartet - na Haydn, Ives/ en Mendelssohn - 

daar nog eens/ aan toekomen, Thérèse! (zie blz. 

152)'. 

Jan de Rooy vormde met Thérèse Cornips en 

Dimitri Frenkel Frank een trio, dat in Renouprez 

kleine concerten gaf. 

 

85.  ROOY, Jan de Granaatappels. (Baarn), de 

Prom, (1997). Garenloos. 128 p. 1e druk. 

Leesvouwen. € 15 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: '12 augustus 1997,/ Voor Thérèse,/ met 

een zoen -/ Jan'. 

 

86.  ROOY, Jan de Kus mijn schoenen. 

Geïllustreerd door Shlomite Lavi. (Baarn), de 

Prom, (1988). Karton met stofomslag. 104 p. 1e 

druk. Rug verbleekt. € 15 

 



¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: '30 september 1988,/ Voor Thérèse,/ 

mijn trouwe celliste/ en méér dan dat,/ je Jan de 

Rooy'. Hieronder staat een opdracht van de 

illustrator in balpen: 'Voor Thérèse/ Van Shlomite 

Lavi'. 

 

87.  RUBINSTEIN, Renate Niets te verliezen en 

toch bang. Amsterdam, Meulenhoff, (1978). 

Ingenaaid. 112 p. 1e druk. Omslag wat vuil. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina 

(1): 'Lieve, kritische Thérèse,/ hoe vind je dit?/ 

Renate/ 27/10/78'. 

In het Belgische dorp Remersdaal, niet ver van 

Renouprez, had Renate Rubinstein een huisje. 

Cornips huurde dat en kocht het later van haar. 

 

88.  RUBINSTEIN, Renate Tamarkolommen en 

andere berichten. Amsterdam, Meulenhoff, (1973). 

Garenloos. 240 p. 1e druk. Scheefgelezen. Vuil. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor Thérèse/ uit een rotjaar/ naar een 

beter,/ van Renate/ 7/11/73'. 

Rubinstein was van 1971 tot en met 1974 getrouwd 

met Jaap van Heerden. Cornips vertelde aan Guus 

Middag dat haar vriendin Renate na de scheiding 

'erg ongelukkig' was. 

 

89.  (VERHEUL (vertaling), Kees). GINZBURG, 

Lidia Omsingeld. Notities van een belegerde. 

Vertaald door Jan Robert Braat, met een nawoord 

van Kees Verheul. (Amsterdam, Pegasus, 1988). 

Garenloos. 96 p. 1e druk. € 15 

¶ Opdracht van de schrijver van het nawoord in 

balpen op de Franse titel: 'voor Thérèse Cornips/ 

in verband met/ Proust en onze/ vriendschap/ 

8.3.1988/ Kees V.'. 

 

 

90.  (CREMER, Jan). HEYMANS, J. Oorlog op 

Pathmos. Over en met Jan Cremer (en over Gerard 

van het Reve). Waarin opgenomen de 

toneelmonoloog Wolfsjong van Ben Siemerink. 

Enschede, De Oare útjouwerij, 1998. Ingenaaid met 

omslag. 56 p. Geïllustreerd. 1e druk. Enkel 

scheurtje in omslag. € 30 

¶ Opdracht van Cremer in paarse viltstift 

ondersteboven op het laatste schutblad: '27 03 03/ 

Hans Sleutelaar/ in vriendschap/ Jan Cremer'. 

Cremer en Sleutelaar kennen elkaar sinds 1959. In 

1966 werd Sleutelaar door Geert Lubberhuizen, 

uitgever bij De Bezige Bij, naar New York gestuurd 

om daar Cremer een vervolg op Ik Jan Cremer te 

laten schrijven. Het was ook Hans Sleutelaar die de 

meeste brieven voor Jan Cremer, Brieven 1956-1996 

(2005) wist op te sporen. 

 

91.  DAELE, Jan Emiel Lieve oma, materiaal van 

en voor onze maatschappij. Amsterdam/ Brussel, 

Paris/ Manteau, (1971). Garenloos. 120 p. 1e druk. 

¶ Opdracht van de auteur [aan Phil Muysson] in 

zwarte inkt op de titelpagina: 'Zeer van harte,/ 

voor jou,/ Jan E.'. 

 

92.  DAELE, Jan Emiel De achtervolgers. Een 

roman. Brussel/ Den Haag, Manteau, (1974). 

Garenloos. 160 p. 1e druk. Cellofaan van omslag 

begint los te laten. 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Voor Phil [Muysson], de/ eeuwig 

vriendelijke,/ Jan E.'. 

 

93.  DAELE, Jan Emiel Lourdes terminus. Een 

relaas. Meerhout, Infoboek, (1974). Geniet. 36 p. 1e 

druk. 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Voor jou Phil [Muysson],/ met dank 

voor de/ troetels hier,/ Jan E.'. 

 



94.  DAELE, Jan Emiel De moedergodinnen. Een 

roman. Brussel/ Den Haag, Manteau, (1975). 

Garenloos. 144 p. 1e druk. Rug wat vergeeld. 

€ 100 (nrs 91-94) 

¶ Opdracht van de auteur [aan Phil Muysson] in 

zwarte inkt op de titelpagina: '('74-'75): een laatste/ 

tocht, voorlopig,/ zeer van harte,/ Jan E.'. 

Phil Muysson was organisator van literaire 

evenementen, oprichter van het tijdschrift 

BZZLLETIN en uitgever bij BZZTôH. 

 

95.  DHONDT, Astère Michel De tijd staat stil. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1980. Garenloos. 144 p. 

1e druk. Leesvouw. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de eerste 

pagina: 'Astère Michel Dhondt./ Maastricht, 1 mei 

1982./ Voor Giel Peeters,/ als dank voor een half 

jaar/ prettige samenwerking'. 

 

96.  DOOLAARD, A. den De partisanen en andere 

gedichten. (Met een inleiding van de auteur). 

Londen, [eigen beheer], 1944. Geniet. 38 (= 36) p. 

Gedrukt in een oplage van 25 door de auteur met 

de hand genummerde en op naam uitgeschreven 

exemplaren. 1e druk. Enkel roestvlekje. € 250 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

colofonpagina: '[Dit is no.] komt er niet op aan/ 

[gedrukt voor] Pop [Ensink] en Bobbel [= J.W.F. 

Werumeus Buning],/ in verknochte vriendschap/ 

van hun/ Bob'. 

Den Doolaard bracht in dit exemplaar bovendien 

enkele verbeteringen aan en schreef twee regels in 

het gedicht 'Gebed tot Onze Lieve Vrouwe van den 

Goeden Duik' met de hand. 

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak vluchtte 

Den Doolaard naar Londen, waar hij redacteur van 

en spreker voor de zenders De Brandaris en Radio 

Oranje was. Werumeus Buning bleef gedurende de 

oorlog voor De Telegraaf schrijven, meldde zich 

aan bij de Kultuurkamer en kreeg in 1946 een 

tijdelijk publicatieverbod opgelegd. 

 

97.  DOORN, Johnny van Door de weken heen. 

Dagboeken. Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. 

Garenloos. 144 p. 1e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor Ans en Bob,/ Groeten van een/ 

opwindende Baliekluiver!/ johnny van doorn/ 21 

febr. '88/ Utrecht'. Hieronder staat een opdracht 

van Yvonne van Doorn-Mousset, de echtgenote 

 

van de auteur: 'Wat aardig van jullie/ om dat te 

vragen./ Veel Leesgenot/ Yvonne'. 

 

98.  DOORN, Johnny van Door de weken heen. 

Dagboeken. Amsterdam, De Bezige Bij, 1988. 

Garenloos. 144 p. 1e druk. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor Loki en Sonja,/ Leve het 

dagdromen!/ johnny van doorn/ 29 maart '88/ 

Meppel'. 

 

99.  EMMENS, J.A. Kunst- en vliegwerk. 

Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1957. Linnen. 40 p. 

1e druk. Debuut. € 125 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

voorste schutblad: 'Voor Hans en Huikje 

Gomperts/ bij gebrek aan een/ meester-werk./ Jan 

E.'. 

Hans Gomperts en Jan Emmens, allebei dichters, 

ontmoetten elkaar in Parijs, toen Emmens er 

kunstgeschiedenis studeerde. Ze waren beiden 

Tirade-auteurs, die hun werk bij Van Oorschot 

uitgaven. Samen met P.C. van der Plank bezorgde 

Gomperts het nagelaten werk van Emmens. 

 

100.  EMMENS, Jan Autobiografisch 

woordenboek. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 

1963. Ingenaaid. 56 p. Niet afgesneden. 1e druk. 

Wat vlekjes. € 150 

¶ Opdracht van de auteur [aan Theo Sontrop] in 

balpen op de Franse titel: 'voor de broodheer der 

mussen,/ van de man zonder tulband/ hartelijk,/ 

Jan'. Bovenaan de pagina staat bovendien, 

geïntegreerd in het blindstempel van Sontrop, de 

opdracht: 'van/ [Th. Sontrop]/ voor/ Iwan S.'. 

Inliggend: handgeschreven ansichtkaart van 

Sontrop aan 'Zeer waarde Iwan', gedateerd 

'Vlieland, 30 juni 2002', gesigneerd 'Theo Sontrop'. 

Begeleidend schrijven aan de De Telegraaf-criticus 

Sitniakowsky: 'van een bevriende antiquaar 

vernam ik dat je gaarne in het bezit kwam van een 

relict van de bewonderde en betreurde J.A. 

Emmens. Het gaat hierbij; het is een presentje en 

ik hoop dat je het zult koesteren'. Volgt een citaat 

van Harold Bloom en een 'waarvan acte!'. 

Jan Emmens en Theo Sontrop, beiden dichters, 

studeerden allebei in Utrecht. Dankzij Emmens 

belandde Sontrop in de redactie van Propria Cures, 

via hem kwam ook Geert van Oorschot Sontrop op 

het spoor. 

 



 

101.  (EYCK, P.N. van). PLATO Uren met Platoon. 

Een keur van stukken uit zijn werken, vertaald en 

van inleidingen en aanteekeningen voorzien door 

P.N. van Eyck. Baarn, Hollandia, 1923. Linnen. (4), 

280 p. 1e druk. Randen van band overplakt met 

linnen. € 35 

¶ Opdracht van de vertaler-inleider in blauwe inkt 

op het voorste schutblad: 'Jan Greshoff/ 

Vriendschappelijk van/ P.N. van Eyck/ London 3 

Mei '23/ in herinnering aan "De Droom der 

Goden",/ het einde van dit boek'. 

P.N. van Eyck en J. Greshoff, later allebei uitgevers 

van De Zilverdistel, waren van jongs af aan 

bevriend. De mythe wil dat de jonge dichters 

elkaar voor het eerst ontmoetten in de Haagse 

boekhandel Van der Haar & Van Ketel. Van Eyck 

bracht Greshoff, naar eigen zeggen, 'een eerste 

elementair begrip van literatuur' bij. 'Met de dood 

van P.N. van Eyck is mij een goed deel van mijn 

jeugd onder de voeten weggespoeld, werden de 

grondvesten van mijn bestaan aangetast', schreef 

Greshoff in 1954 in een in memoriam. 

Boeken van wijsheid en schoonheid 17. 

 

102.  FAVEREY, Hans Chrysanten, roeiers. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1977. Garenloos. 100 p. 

1e druk. Witte omslag iets vuil. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'voor Beatrijs P.[enn]/ van Hans F./ 06.05.77'. 

Beatrijs Penn was drie decennia werkzaam als 

psychotherapeut, voordat ze zich op 

natuurgeneeswijzen ging toeleggen. Faverey was 

als klinisch psycholoog verbonden aan de 

Universiteit Leiden. 

 

103.  FAVEREY, Hans Gedichten 2. Amsterdam, 

De Bezige Bij, 1972. Garenloos. 100 p. 1e druk. 

Omslag licht verschoten. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'voor Beatrijs [Penn]/ van/ Hans Fa'. 

 

104.  FEBRUARI, M. God, een collage. 

Samengesteld door -. Amsterdam, Prometheus, 

1994. Garenloos. 164 p. 1e druk. € 25 

¶ Opdracht van de samensteller in balpen op de 

Franse titel: 'Voor Connie P.[almen]/ voor haar 

verjaardag/ nov. '94/ M. Februari'. 

Connie Palmen vierde op 25 november 1994 haar 

39e verjaardag. Zowel Palmen als Februari 

studeerde filosofie. 

 

105.  FRANSSENS, Jean-Paul Een Goede Vader. 

Amsterdam, De Harmonie, (1993). Garenloos. 168 

p. 1e druk. Lichte leesvouwen. 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'voor/ Henk Manie/ in oude/ 

vriendschap/ van Jean-Paul/ Franssens/ 11 VII 

2001'. 

 

106.  FRANSSENS, Jean-Paul Lilis. Gedichten en 

tekeningen. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1982). 

Ingenaaid met flappen. 40 p. Geïllustreerd. 1e druk. 

Omslag beetje vuil. 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'voor Henk!/ Al weet je veel/ er is 

altijd/ nog wel iets/ te leren./ Of niet soms?/ van 

Jean-Paul/ juli '85/ A'dam'. 

 

107.  FRANSSENS, Jean-Paul De uitvinder. 

Amsterdam, De Harmonie, (1984). Garenloos. 88 

p. 1e druk. Vlekjes op het omslag. 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'voor Henk/ van/ Jean-Paul/ aug. 84/ 

Amsterdam/ Zou de uitvinder/ niets iets kunnen/ 

uitvinden wat/ betreft de/ premie heffingen?'. 



108.  FRANSSENS, Jean-Paul De wisselwachter. 

Amsterdam, De Harmonie, (1981). Garenloos. 84 p. 

1e druk. Omslag beetje vuil. € 100 (nrs 105-108) 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'voor Henk Manie/ van/ Jean-Paul Fr./ 

als herinnering/ aan de troosteloos-/ heid in het/ 

Gein./ Geef mij het huisje/ van de wisselwachter/ 

maar. (zie pag 12)/ 31 mei 1983'. 

Op pagina 12 van dit boek heeft de auteur in de 

marge een uitroepteken gezet. 

Henk Manie had een administratie- en 

belastingadvieskantoor in Amsterdam. De 

Maniegroep verzorgde de boekhouding van 

honderden kunstenaars, ontwerpers en 

communicatiebureaus. Manie zat ook in diverse 

besturen en raden van culturele organisaties. 

 

109.  FRANSSENS, Jean-Paul Rozen uit het 

Zuiden. Roman. Amsterdam/ Antwerpen, De 

Arbeiderspers, (2001). Garenloos. 192 p. 1e druk. 

€ 45 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel en de binnenzijde van het omslag: 

'voor Rinus/ Ferdinandusse/ van Jean-Paul/ 

Franssens/ in vriendschap/ indachtig de/ ochtend 

op mijn/ verjaardag 5 februari 1988/ toen ik bij 

V.N. bij je/ binnenstormde om die/ f 2000.- op te 

halen voor/ mijn stukje over Landru./ Die moest 

héél wat dames/ in zijn kookkachel stoppen/ om 

aan zijn geld te/ komen.../ Bij de krant zijn/ ze 

allemaal burgerlijk jij/ gelukkig nooit; dus werd/ 

het een/ prachtig feest!/ Weer niet uitgenodigd?/ 

Volgende keer/ Jean-Paul'. Bovendien plakte 

Franssens een fragment van een envelop op de 

laatste pagina met een postscriptum. 

Rinus Ferdinandusse was van 1969 tot en met 1996 

hoofdredacteur van Vrij Nederland. 

 

110.  FRIEDERICY, H.J. De laatste generaal 

Bontorio. Amsterdam, Querido, 1958. Karton met 

stofomslag. 166 p. 2e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor Maria de Booy/ van/ H.J. Friedericy/ 

Londen, 10/XII '59'. 

Maria de Booy is een actrice en cabaretière. Ze 

studeerde onder meer aan de London Academy of 

Music and Dramatic Art. 

 

 

 

 

   Herenclub (aan Rudi Fuchs) 
 

RUDI FUCHS GING NAAR LEIDEN OM 

Nederlands te studeren, tot hij ontdekte dat 

kunstgeschiedenis ook een studie was. Fuchs 

belandde in een studentenhuis, waar ook de 

merkwaardige rechtenstudent Maarten Biesheuvel 

een kamer had. Ze raakten bevriend. In het 

studentencafé Taberna aan het Rapenburg 

brachten ze vele uren door. Achter de bar stond 

Nelleke van Maaren, met wie Fuchs in 1967 zou 

trouwen. Zij was voltijds vertaler en oprichter van 

het Vertalershuis in Amsterdam. In 1972 ontving 

het echtpaar Fuchs de eerste gesigneerde Bies. Van 

Maaren stond, decennia later, de bezorgers van 

Biesheuvels Verzameld werk bij. Over een bezoek 

aan het tweede huis van het echtpaar Fuchs in 

Norfolk schreef Biesheuvel in 2011 het verhaal 'The 

Pulpit Bible'. 

Verschillende leden van de besloten vriendengroep 

De Herenclub schonken de 'Socrates van de 

moderne kunst' hun nieuwe boeken. 

 

111.  BIESHEUVEL, J.M.A. De angstkunstenaar en 

andere verhalen. Amsterdam, Meulenhoff, (1987). 

Linnen met stofomslag. 200 p. 1e druk. Enkele 

vouwen in de flappen van het omslag. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'voor Rudi & Nelleke/ van jullie 

Maarten B./ Leiden,/ 23-X-1987'. Met een 

handgeschreven verbetering van de auteur op 

pagina 197. 

 

112.  BIESHEUVEL, J.M.A. In de bovenkooi. 

Amsterdam, Meulenhoff, (1972). Garenloos. 240 p. 

1e druk. Debuut. Leesvouwen. Omslag verbruind. 

Naam op Franse titel: 'Fuchs'. € 85 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'voor Rudi en Nelleke/ JMA 

Biesheuvel/ 22-oct-1972/ Leiden'. 

 

113.  BIESHEUVEL, J.M.A. In de bovenkooi. 

Verhalen. Amsterdam, Meulenhoff/ Rainbow 

Pocketboeken, (2000). Garenloos. 256 p. 20e druk. 

€ 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op pagina (1): 

'2001/ Nelleke's/ 104e/ vertaling/ liefs van/ Eva & 

Maarten'. 

 



114.  BIESHEUVEL, J.M.A. De klacht van de 

dorpsschoolmeester. Amsterdam, Meulenhoff, 

1985. Karton. 32 p. 1e druk. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'voor Laurens F./ van je Maarten B./ 

Eindhoven,/ 7-VI-1987'. 

Laurens is een zoon van Rudi en Nelleke Fuchs. 

 

115.  BIESHEUVEL, J.M.A. Het nut van de wereld. 

Amsterdam, De Harmonie, (1975). Ingenaaid. 164 

p. 1e druk. Leesvouwen. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor Rudi & Nelleke Fuchs/ van Maarten B/ 

Eindhoven, 27-XI-1975'. 

 

116.  BIESHEUVEL, J.M.A. Reis door mijn kamer. 

Verhalen. Amsterdam, Meulenhoff, (1984). 

Garenloos. 200 p. 2e druk. Wat verfomfaaid. € 100 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'voor Rudi & Nelleke/ Eva & Maarten'. 

De auteur illustreerde de opdracht met een groot 

hart, een zon en twee figuurtjes (een met vlag, 

ander met hoge hoed). 

Met een handgeschreven verbetering van de 

auteur in het motto op pagina (7). 

In het titelverhaal beschrijft Biesheuvel, op pagina 

35 van dit boek, welke portretten hij aan de muur 

in zijn kamer heeft gespijkerd: Rudi Fuchs is er ook 

bij. 

 

117.  BIESHEUVEL, J.M.A. Slechte mensen. 

Amsterdam, De Harmonie, (1973). Ingenaaid. 264 

p. 1e druk. Leesvouwen. Omslag enkele 

beschadigingen. Dode vlieg op Franse titel. Sneden 

vlekkig. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor Nelleke & Rudi/ 5 jaar MVM [= 

Man Vrouw Maatschappij] !/ van Maarten 

Biesheuvel/ Leiden, 27-X-73'. 

 

118.  BIESHEUVEL, J.M.A. Winter. (Met een 

illustratie van de auteur). Woubrugge, Avalon 

Pers, 2010. Ingenaaid met omslag. 34 p. Gezet uit 

de Emergo en gedrukt op Zerkall in een oplage van 

99 door de auteur genummerde en gesigneerde 

exemplaren. 1e druk. Omslag deels verschoten. 

€ 50 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'voor Rudi & Nelleke/ van jullie/ 

Maarten B./ Hoop jullie gauw weer/ te zien!/ 

Leyde, dec 2010'. Met een handgeschreven 

verbetering van de auteur op pagina 12. 

Dit is een van de 49 ingenaaide exemplaren. 

 

119.  BIESHEUVEL, J.M.A. Zeeverhalen. 

Amsterdam, G.A. van Oorschot, (2013). Garenloos. 

240 p. 5e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'voor/ Nelleke/ en/ Fuchs/ Bies/ Leyde 2013'. 

 

120.  BUDDINGH', C. De eerste zestig. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. Linnen. 72 p. 1e 

druk. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste 

schutblad: 'voor Rudi Fuchs/ van Kees Buddingh'/ 

in opdracht van/ Walter Nikkels/ 28-9-'78/ *'. 

Walter Nikkels, typograaf, werkte vanaf 1975 

samen met Rudi Fuchs, aanvankelijk bij het Van 

Abbemuseum, later bij het Stedelijk Museum 

Amsterdam. Zij richtten samen tentoonstellingen 

in, waarvoor Nikkels affiches ontwierp. 

 



121.  DIS, Adriaan van Familieziek. Een roman in 

taferelen. Amsterdam/ Antwerpen, Augustus, 

(2002). Karton. 206 p. 1e druk. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'voor Nelleke en Rudi/ herengroet van/ 

Adriaan van Dis/ 16 sept 2002'. 

Adriaan van Dis is lid van De Herenclub. 

 

122.  NOOTEBOOM, Cees Allerzielen. 

Amsterdam/ Antwerpen, Atlas, (1998). Linnen. 400 

p. 1e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'voor Nelleke/ en Rudi,/ deze 

dwalende zielen,/ Amsterdam,/ 27.10.'98/ 

(bloemetje)'. 

Cees Nooteboom is ook lid van De Herenclub. 

 

123.  NOOTEBOOM, Cees Een duister voorgevoel. 

Reizen naar Jheronimus Bosch. Amsterdam/ 

Antwerpen, De Bezige Bij, 2016. Linnen met 

stofomslag. 80 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'voor Rudi,/ die de meeste ogen heeft./ 

cees,/ 29.2.'16'. 

 

124.  NOOTEBOOM, Cees Het geluid van Zijn 

naam. Reizen door de Islamitische wereld. 

Amsterdam/ Antwerpen, Atlas, (2005). Linnen met 

stofomslag. 256 p. 1e druk. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

schutblad: 'voor Rudi,/ vroegere beelden/ en twee 

nieuwe,/ Cees/ Amsterdam/ 7.3.2005'. Bovendien 

bracht de auteur in zwarte inkt twee verbeteringen 

aan tegenover de inhoudsopgave. 

 

125.  PALMEN, Connie I.M. Amsterdam, 

Prometheus, 1998. Halflinnen. 312 p. 1e druk. Iets 

scheefgelezen. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Amsterdam, 14 februari 1997 [= 1998]/ voor 

Rudi/ van mij die/ toch verder/ reisde/ je/ 

(handtekening)'. 

Rudi Fuchs hield een toespraak op het huwelijk 

van Palmen en Hans van Mierlo (óók De 

Herenclub), aan de hand van Rembrandts Joodse 

Bruidje. 

 

126.  PALMEN, Connie Het weerzinwekkende lot 

van de oude filosoof Socrates. Amsterdam, 

Prometheus, 1998. Garenloos. 104 p. 3e druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in rode inkt op de 

Franse titel: 'voor Rudi/ de Socrates van/ de 

moderne kunst/ je vriendin/ connie =/ 

Amsterdam, 22 december 1998'. 

 

 

127.  (GERHARDT, Ida). RISPENS, J.A. De geest 

over de wateren. Litteraire en wijsgerige essays. 

Kampen, J.H. Kok, 1950. Linnen. (4), 284 p. 1e 

druk. € 75 

¶ Opdracht van Gerhardt in zwarte inkt op het 

voorste schutblad: 'Voor Wanda [Reumer]/ van 

Ida/ Juni 1956./ En de Geest Gods zweefde over de 

wateren,/ en God zei: "er zij licht."/ Genesis I 2-3'. 

Wanda Reumer was lerares voordrachtskunst op 

De Werkplaats van Kees Boeke, toen Gerhardt 

daar ook doceerde. In 1956 richtte Reumer de 

Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar 

op, een docentenopleiding voor dramatische 

vorming. Tijdens haar lessen daar zou zij vaak 

gedichten van Gerhardt hebben besproken. 

 

128.  GERICKE, Frank Conservatieve gedichten. 

Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1927. Linnen. (6), 74 

p. 1e druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina 

(1): 'Aan J.E. Cantillon/ als een aandenken aan/ 

lange jaren van vriendschap./ 10/12 '27 F.Gericke'. 

Dit is een van de 20 luxe-exemplaren, genummerd 

en gesigneerd door de uitgever, gedrukt op 

geschept papier van Pannekoek. 

Frank Gericke, pseudoniem van Derk Hoek, was 

goed bevriend met de Vlaamse historicus J.E. 

Cantillon. Onder het pseudoniem Eugène Gericke 

publiceerden zij samen in 1913 in Ons Tijdschrift 

over Boutens en Van de Woestijne. Ze waren ook 

bevriend met P.N. van Eyck en Geerten Gossaert. 

 

129.  GIPHART, Ronald Het leukste jaar uit de 

geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke 

kroniek 2001. Amsterdam/ Antwerpen, De 

Arbeiderspers, (2002). Ingenaaid met flappen. 328 

p. 1e druk. € 15 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: '31 8 2002/ Voor Nick,/ géén/ kutboek/ 

overigens.../ Ronald Giphart'. 

In NRC Handelsblad van 21 juni 2002 vatte Elsbeth 

Etty haar mening over dit boek samen met 

'Allemachtig wat een lulkoek', omdat Giphart ooit 

een novelle had gerecenseerd onder de kop 

'Allemachtig wat een kutboek'. 

Privé-domein 247. 



   And affection too (aan Greg Gatenby) 
 

GREG GATENBY ,  CANADEES DICHTER ,  

richtte in 1980 het Harbourfront's International 

Festival of Authors op. Daarvoor haalde hij 

schrijvers van over de hele wereld naar Toronto. 

Wanneer hij een schrijver ontmoette, vroeg hij om 

een handtekening: in 2004 telde zijn verzameling 

zo'n 28.000 boeken, waarvan het merendeel 

opdrachtexemplaren. Gatenby had niet alleen in 

Canada contact met Nederlandse auteurs; hij 

bezocht zelf geregeld literatuurfestivals in 

Nederland, zoals One World Poetry en Poetry 

International, waar hij in de coulissen nog meer 

schrijvers ontmoette. 

 

130.  CAMPERT, Remco De jongen met het mes. 

Nacht op de kale dwerg. Verhalen. Amsterdam, De 

Bezige Bij, 1974. Garenloos. 160 p. 1e gezamenlijk 

druk. Handtekening en jaartal op voorste 

schutblad. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'for Greg/ with friendship/ Remco Campert/ 

Rotterdam/ 26/6/1985'. 

 

131.  CAMPERT, Remco In the Year of the Strike. 

Poems. Translated from the Dutch by John Scott 

and Graham Martin. Chicago, The Swallow Press, 

(1968). Linnen met stofomslag. 60 p. 1e druk. 

Omslag iets beschadigd. Handtekening en jaartal 

op voorste schutblad. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'For Greg/ with gratitude for all you 

have done,/ and more than that: with friendship!/ 

Remco Campert/ Toronto/ 17-9-1985'. 

 

132.  CLAUS, Hugo The Sorrow of Belgium. 

Translated from the Dutch by Arnold J. Pomerans. 

New York, Pantheon Books, (1990). Halflinnen met 

stofomslag. X, 612 p. 1e druk. Handtekening en 

jaartal op voorste schutblad. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'for Greg, mediator/ stimulator,/ ergo: 

poet,/ HugoClaus'. 

 

133.  GRUNBERG, Arnon Blue Mondays. 

Translated by Arnold and Erica Pomerans. New 

York, Farrar, Straus and Giroux, 1997. Karton met 

stofomslag. (8), 280 p. 1e druk. Handtekening en 

jaartal op voorste schutblad. € 50 

 

 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste 

schutblad: 'Toronto, 10/26/97/ For Greg,/ Thank 

you for/ everything!/ All the very/ best,/ Arnon 

Grunberg'. 

Harbourfront's International Festival of Authors 

was Grunbergs eerste publieke optreden in 

Canada. Op 27 oktober 1997 werden de 

deelnemende auteurs door Gatenby per bus 

meegenomen naar de Niagara Falls. Grunberg was 

onder de indruk. 

'Even Arnon Grunberg, a streetwise and decidedly 

secular-minded author from the Netherlands, was 

impressed by the Dante-esque atmosphere of the 

tunnels. He eyed the other tourists, dressed in 

yellow, as they drifted through the gray, wet 

gloom. "It is surrealistic," he pronounced. "This 

looks like a place you cannot escape."' 

(The Toronto Star, 1 november 1997) 

 

134.  HAASSE, Hella The scarlet city. Translated 

by Peter King. Londen, McGraw-Hill, (1954). 

Linnen met stofomslag. 300 p. 1e druk. Stofomslag 

iets gehavend. Copyrightaanduiding doorgehaald. 

Handtekening en jaartal op voorste schutblad. € 75 

 



¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina 

(1): 'To Greg Gatenby,/ friend and defender of 

threatened/ creatures like whales, dolphins,/ poets 

and "literary" novelists!/ Participating in the 

Harbourfront Festival/ of Authors - your creation! 

- has been/ an unforgettable experience./ Hella S. 

Haasse./ 1990'. 

 

135.  HERZBERG, Judith Zeepost. Amsterdam, 

G.A. van Oorschot, (1984). Ingenaaid. 48 p. 8e 

druk. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'For Greg, with love and/ thanks from 

Judith/ Toronto, September 1985'. 

 

136.  HERZBERG (vertaling), Judith Wie schoot 

Roodbaardje Pik? Tekeningen van Peter Vos. 

Vertaling Judith Herzberg. Amsterdam, De 

Harmonie, [1976]. Karton. (32) p. + leporello. 

Geïllustreerd. 1e druk. € 25 

¶ Opdracht van de vertaler [aan Greg Gatenby] in 

zwarte inkt op de Franse titel: 'All this and 

affection too/ Judith/ September 17 1985'. 

 

137.  MULISCH, Harry Two Women. Translated 

from the Dutch by Els Early. Londen/ New York, 

John Calder/ Riverrun, (1980). Garenloos. 128 p. 1e 

druk. Handtekening en jaartal op voorste 

schutblad. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'For Greg!/ Harry Mulisch/ 21-10-85'. 

 

138.  MULISCH, Harry Wat gebeurde er met 

sergeant Massuro? Verhalen. Amsterdam, De 

Bezige Bij, 1972. Garenloos. 128 p. 1e druk. 

Handtekening en jaartal op Franse titel. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'For Greg,/ with thanks for/ the hospitality./ 

Harry Mulisch/ 21-10-85'. 

 

139.  NOOTEBOOM, Cees The Following Story. 

Translated from the Dutch by Ina Rilke. (Londen), 

Harvill, (1994). Garenloos. 98 p. 2e druk. 

Handtekening en jaartal op voorste schutblad. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op pagina 

(3): 'for Greg,/ how nice to be in Toronto/ again,/ 

cees n./ Nov. 28. 1994'. 

 

 

 

 

140.  GIPHART, Ronald, & Bert NATTER De 

beste schrijver van Nederland. Utrecht, Kwadraat, 

1995. Garenloos. 128 p. 1e druk. Hoekje uit Franse 

titel geknipt. € 15 

¶ Opdracht van de auteurs in balpen en rode inkt 

op de Franse titel: 'voor Willem Kuipers,/ In 

oprechte bewondering/ voor uw 

leesbevorderende/ rubriek./ Klasse!/ Bert Natter/ 

Ronald/ Giphart'. 

Willem Kuipers verzorgde de wekelijkse rubriek 

ISBN in de Volkskrant. 

 

141.  GOGH, Theo van Mijn favoriete graftak (en 

ander onheil). Amsterdam, Gerard Timmer Prods, 

1989. Garenloos. 184 p. 1e druk. € 100 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor Remco Campert;/ hartstikke bedankt 

voor de/ [doorgestreept] collumn en met/ een 

plechtige knipoog/ Theo'. 

 

142.  GOGH, Theo van De ogen van Tipsy. 

[Amsterdam, eigen beheer], (2001). Ingenaaid. 56 

p. Gedrukt in een beperkte, door de auteur 

genummerde oplage. 1e druk. 

Jaarwisselingsgeschenk. Kreukje. € 100 

 



¶ Opdracht van de auteur in balpen op pagina (1): 

'Voor Ilona [Geus],/ die ik in mijn volgende leven/ 

zal schaken,/ Theo'. Nummer 4 van de oplage. 

'Dit geval werd gedrukt in opdracht van het 

Michaël Zeeman Fonds voor Gevallen Vrouwtjes 

[...] en in beperkte oplage verspreid ter ere van 

kerst en de goede voornemens voor 2002'. 

 

143.  GRASS, Günter De bot. Roman. Vertaald 

door Peter Kaaij. Amsterdam, Meulenhoff, (1986). 

Garenloos. 624 p. 5e druk. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'Für Judith (als dick-/ leibigen Ersatz 

für/ "Die Rättin) und/ freundlich am Tisch bei/ 

einander, von/ Günter/ Amsterdam am 13. 12.88'. 

Grass was in de laatste weken van 1988 in 

Nederland om de vertaling van Die Rättin te 

promoten. 

 

144.  HAAN, Jacques den Bevindelijk reisboek. 

Den Haag, Bert Bakker/ Daamen, 1958. Linnen. 212 

p. 1e druk. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

colofonpagina: '[Dit is nummer 32], voor/ 

Victorien [Hefting] en Bert [Bakker],/ die boeken 

doen ontstaan./ Jacques 27 maart 1958'. 

Dit is een van de 50 luxe-exemplaren, genummerd 

met de numerator, gedrukt op Pannekoek. 

Na haar ontslag als directeur van het Haags 

Gemeentemuseum kwam Victorine Hefting in 

dienst bij de uitgeverij van haar echtgenoot Bert 

Bakker. Jacques den Haan haalde in 1977 levendig 

herinneringen op aan zijn uitgever en vriend 

Bakker in Maatstaf: 'Uitgeven moest altijd onder 

hoogspanning. Mijn tekst voor een van de 

platenatlassen Nederlandse letterkunde had ik op 

tijd ingeleverd. Een woedende Bert aan de telefoon 

dat ik zijn hele schema in de war bracht: 'Een 

uitgever kan er toch geen rekening mee houden 

dat een auteur zijn werk op tijd klaar heeft!' Nee, 

het moest nachtwerk worden wilde het aardig 

blijven'. 

 

145.  HAAN, Jacques den Rapport aan Jan Friso. 

Den Haag, Bert Bakker/ D.A. Daamen, 1953. 

Ingenaaid met omslag. 48 p. 1e druk. Omslag licht 

geschaafd. 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste 

schutblad: 'Voor Poe en Moe, die het vijf/ jaar met 

hun schoonzoon uit-/ hielden./ 17 nov. '53/ 

Jacques'. 

146.  HAAN, Jacques den Rapport aan Jan Friso. 

Den Haag, Bert Bakker/ D.A. Daamen, 1953. 

Ingenaaid met omslag. 48 p. 1e druk. Omslag licht 

geschaafd. 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het 

voorste schutblad: 'Voor mijn vrouw en/ onze vijf 

goede jaren/ 17-11-'53/ Jacques'. 

 

147.  HAAN, Jacques den Still talking shop. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1958. Ingenaaid. 144 p. 

1e druk. 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'Voor mijn vrouw,/ die al zo veel 

shoptalk/ moet aan horen./ Stormdag 13 juli in/ de 

"Jan Friso"/ Jacques'. 

 

148.  HAAN, Jacques den James Joyce. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1967. Ingenaaid. 160 p. 

Geïllustreerd. 2e druk. 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor mijn vrouw en/ onze vele goede jaren/ 

Jacques/ 6 Febr. 1967'. 

 

149.  HAAN, Jacques den Monnikje Lederzak en 

andere driestheden. Nog wat shop talk. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1968. Ingenaaid. 184 p. 

1e druk. € 100 (nrs 145-149) 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'Voor Maria Anna/ in het twintigste/ 

jaar van ons huwelijk/ Jacques'. 

 

150.  HAASSE, Hella S. De scharlaken stad. 

Roman. Amsterdam, Querido, 1952. Linnen. 272 p. 

1e druk. Scheefgelezen. Exlibris Käthe Haasse-

Diehm Winzenhöler. € 250 

¶ Opdracht van de auteur [aan Willem Hendrik 

Haasse en Katharina Haasse-Diehm Winzenhöler] 

in potlood op de Franse titel: 'Voor Mam & Paps/ 

van/ Hel/ 13-11-'52'. 

W.H. Haasse, belastinginspecteur van beroep, 

debuteerde in 1953 onder het pseudoniem W.H. 

van Eemlandt met de detective Weer verdwijnt een 

atoomgeleerde. Er volgden nog dertien detectives 

in dezelfde reeks. Na de dood van haar vader in 

1955 voltooide Hella Haasse diens boek De vijfde 

trede. Het ingeplakte exlibris in dit boek is een 

ontwerp van de vader van de auteur, die voor het 

hele gezin exlibris maakte. Dit exlibris toont een 

vioolsleutel met in kalligrafie het citaat van E.T.A. 

Hoffmann 'Wo die Sprache aufhört, fängt die 

Musik an': Käthe Haasse was concertpianist. 



 

151.  HAASSE, Hella S. De scharlaken stad. 

Roman. Amsterdam, Querido, 1953. Linnen. 272 p. 

2e druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het 

voorste schutblad: 'Voor mej. Paula van Hoylandt/ 

ter herinnering aan 16-12-'53/ Hella S. Haasse'. 

Paula van Hoylandt was de tweede vrouw van 

Hugo Metsers, schilder en textielfabrikant. Metsers 

senior was de vader van acteur Hugo Metsers II en 

grootvader van Hugo Metsers III. Op 16 december 

1953 vond vermoedelijk een opvoering plaats van 

het door Haasse geschreven toneelstuk Bloch. 

 

152.  HAASSE, Hella S. Het woud der verwachting. 

Het leven van Charles van Orléans. Roman. 

Amsterdam, Querido, 1949. Twee delen. Linnen 

met stofomslagen. 830 (= 832) p. 1e druk. Enkele 

hapjes uit de omslagen. € 225 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

voorste schutblad van het eerste deel: 'Voor Dr. 

Elise Sanders/ in dankbare herinnering aan/ haar 

steun bij Marina's/ geboorte/ Hella S. van 

Lelyveld-/ Haasse'. 

Elise Sanders, gynaecologe met een praktijk op 

 

Vondelstraat 47 in Amsterdam, assisteerde op 8 

maart 1951 bij de geboorte van Marina, de derde 

dochter van Jan van Lelyveld en Hella Haasse. 

Sanders publiceerde in 1950 Wat iedere vrouw van 

zwangerschap moet weten. 

Het eerste deel van Het woud der verwachting is in 

druk opgedragen aan de nagedachtenis van 

Chrisje, de eerste dochter van Haasse, die op 13 

april 1947 overleed. 

 

153.  HARMSEN VAN BEEK, F. Gewone Piet & 

Andere Piet. Amsterdam, Erven Thomas Rap, 1969. 

Geïllustreerd karton. (56) p. Gedrukt in facsimile 

van handschrift en tekeningen van de auteur. 1e 

druk. € 125 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste 

schutblad: 'Voor Mirjam [Kann] van/ Fritzi, een 

herinnering/ aan kouwe maar/ gezellige dagen'. 

Mirjam Sofia Kann was Reiki Master en tevens het 

oudste lid van de Wijze Vrouwen Cirkel in 

Amsterdam. 

 

154.  HARMSEN VAN DER BEEK, F. ten 

Neerbraak. Verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 

1969. Ingenaaid. 104 p. 1e druk. Omslag aan randen 

minimaal geschaafd. € 175 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Lieve geneeskrachtige Mirjam 

[Kann]/ van je liefhebbende ongeneeslijke/ Fritzi'. 



155.  HART, Maarten 't De aansprekers. 

Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Linnen met 

stofomslag. 204 p. 1e druk. Omslag aan bovenrand 

iets geschaafd. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste 

schutblad: 'Doorn, 31 mei 1980/ Voor Nol Gregoor,/ 

Die spreken kan zoals de groten schrijven,/ En 

men daarom bij groten in moet lijven./ Maarten/ 't 

Hart'. 

In 1979 verleenden Maarten 't Hart en Nol Gregoor 

hun medewerking aan een radio-uitzending over 

Simon Vestdijk, idool van beide schrijvers. 

 

156.  HART, Maarten 't De kritische afstand. 

Agressieve aantekeningen over mens en dier. 

(Amsterdam, De Arbeiderspers, 1976). Garenloos. 

232 p. 1e druk. Leesvouw. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor Hannemieke [Stamperius],/ t.g.v. 12-9-

76/ en natuurlijk vanwege/ het stuk over het 

feminisme/ dat, naar ik hoop, alle/ misverstanden 

tussen ons/ voorgoed zal opklaren./ Maarten 't 

Hart'. 

Hannemieke Stamperius, alias Hannes Meinkema, 

vierde op 12 september 1976 haar drieëndertigste 

verjaardag. Zij is een van Nederlands bekendste 

feministen. In het hoofdstuk 'Feminisme en de 

tirannie van de biologie' in dit boek zette ze in de 

marge enkele aandachtspuntjes. In 1980 

publiceerde Maarten 't Hart in Tirade het essay 'De 

bekering van Hannemieke Stamperius', waarin hij 

afrekende met haar gedachtegoed en haar stijl 

bekritiseerde. 

'Ik herinner mij nog goed dat ik, toen ik haar [= 

Hannemieke Stamperius] een keer ten huize van 

Jan Pieter Guepin ontmoette, lang met haar heb 

gepraat over het feminisme, dat mij toen al als een 

steen op de maag lag, zonder dat er overdreven 

veel meningsverschil tussen ons bestond. Ik 

betreur het dat het inmiddels ontstane 

meningsverschil althans voor Hannemieke lijkt uit 

te sluiten dat wij elkaar nog ooit kunnen spreken. 

[...] in haar romans en verhalen wijkt zij uit naar 

een krampachtig Antarctisch taalgebruik. Steeds 

deponeert zij kleurloze staccato-zinnetjes in de 

tegenwoordige tijd op papier, waardoor er maar 

geen beweging in haar proza wil komen. Haar taal 

is een oude regenplas vol troebel, stilstaand water. 

[...] Wat een verbijsterende onzin is dit alles toch'. 

(Maarten 't Hart, 'De bekering van Hannemieke 

Stamperius' (1980)) 

157.  HEIJDEN, A.F.Th. van der Engelenplaque. 

Notities van alledag 1966-2003. Amsterdam/ 

Antwerpen, De Arbeiderspers, (2003). Ingenaaid 

met flappen. 496 p. 1e druk. Twee leesvouwen. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor Connie [Palmen],/ als beloofd, 

en incl./ de twee plaagstootjes/ aan jouw adres,/ 

met liefs,/ A.F.Th.vd Heijden/ Adri'. 

Op 26 februari 1998 (pagina 396 van dit boek) 

noteerde Van der Heijden in zijn dagboek wat hij 

van Palmens roman I.M. vond: 'hartverscheurend 

[...] Wat me tegenstaat - niet aan het boek, maar 

aan het gezwets eromheen - is dat de schrijfster 

pretendeerde in een leemte te voorzien door een 

boek 'over rouw' te willen schrijven. Zo'n boek 

bestond er namelijk nog niet. [...] Niemand spreekt 

haar tegen'. Op 14 november 1999 (pagina 416) 

schreef Van der Heijden dat Palmen hem 

onbedoeld aan het schaterlachen heeft gekregen 

door te verkondigen dat zij zich eenzaam voelt 

omdat ze tot de 1% intelligentste mensen op aarde 

behoort. 

Privé-domein 250. 

 



   Denkbaar publiek (aan W.F. Hermans) 
 

W ILLEM FREDERIK HERMANS EN GUST G ILS :  

schrijvers van dezelfde generatie, gescheiden door 

een landsgrens, maar onder het dak van dezelfde 

uitgeverij. Hun vriendschap ontstond in 1955 per 

brief, hield dertig jaar stand, waarin ook diverse 

bezoeken over en weer plaatsvonden. Beide 

schrijvers hadden een belangstelling voor het 

surrealisme, absurdisme en groteske. De meest 

zinnige recensie van De God Denkbaar Denkbaar 

de God was dan ook van de hand van Gils, aldus 

Hermans. Aan het Muzeum voor Kleine 

Kurioziteiten van Gils leverde Hermans meer dan 

eens een bijdrage in de vorm van een collage of 

een tekening. 

Hermans-biograaf Willem Otterspeer noemde de 

briefwisseling tussen Hermans en Gils 'een van de 

boeiendste uit het hele Hermans-archief'. Hun 

vriendschap 'bezat een openheid die uniek te 

noemen is in de annalen van de achterdocht': ze 

schreven elkaar bijvoorbeeld onverhuld over hun 

depressies. Hermans-editeur Jan Gielkens 

karakteriseerde Gils als een 'bondgenoot' en een 

'oprechte gesprekspartner' van Hermans. Behalve 

een uitwisseling van brieven tussen beide 

schrijvers, bij elkaar meer dan tweehonderd, was 

er ook een uitwisseling van boeken. Wat Hermans 

schreef in de boeken die hij Gils cadeau deed, is 

door René Franken (Demian, Antwerpen) reeds 

geboekstaafd. De papieren geschenken van Gils 

aan Hermans, veelal van poëtische ingevingen 

voorzien, zijn tot dusver onbelicht gebleven. Deze 

collectie opdrachtexemplaren is een verrassende 

en onmisbare aanvulling op de (nog uit te geven) 

correspondentie Hermans-Gils. 

 

158.  GILS, Gust zeer verlaten reiziger. Antwerpen, 

(v.z.w. gard-sivik), 1954. Ingenaaid. 48 p. 

Geïllustreerd met houtsneden van de auteur. 

Gedrukt in een oplage van 157 genummerde 

exemplaren. 1e druk. 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op pagina (1): 

'voor w.f. hermans,/ die ook op zijn manier/ reist, 

meen ik/ hartelijk,/ gust gils/ brasschaat 6.VIII.55'. 

 

159.  GILS, Gust partituur voor vlinderbloemigen. 

Antwerpen, (eigen beheer), 1953. Ingenaaid. 52 p. 

Gedrukt in een oplage van 150 genummerde 

exemplaren. 1e druk. Omslag deels verbruind. 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op pagina (1):  

 

'voor willem frederik hermans/ denkbaar publiek 

en mede-/ werker van het Muzeum voor/ Kleine 

Kurioziteiten/ ter gelegenheid van zijn/ 

memorabel bezoek aan/ deze instelling/ gust gils/ 

brasschaat 8.12.57'. 

 

160.  GILS, Gust Ziehier een dame. Amsterdam, 

De Beuk, 1957. Ingenaaid met flappen. 44 p. 1e 

druk. Omslag langs randen licht gesleten. 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: '[ZIEHIER EEN DAME ], willem, of frederik/ 

hermans het goedvindt/ of niet!/ en pas op voor 

de/ kafka-inslag! (zie blz 12)/ ik beloof niet eens/ 

beterschap./ voilà dan, ik bedoel/ voici/ gust g./ 

brasschaat 7.1.58'. 

Met handgeschreven kruisjes van Hermans bij 

enkele titels van gedichten en aandachtsstreepjes 

in de marge. 

 

161.  GILS, Gust gewapend oog. Amsterdam, 

Meulenhoff, 1962. Garenloos met omslag. 56 p. 1e 

druk. Enkele hapjes uit omslag. 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: '[GEWAPEND OOG], témoin oculiste van een/ 

verongelukte ijstijd/ of: 34 ceders later -/ voor 

Willem F.H./ gust/ brasschaat 1.4.'62'. 

Met een handgeschreven aandachtsstreep en een 

uitroepteken van Hermans op pagina 12. 

Deze dichtbundel is het veertigste deel in de reeks 

De ceder. Hermans' bundel Horror coeli was in 

1946 het zesde deel in dezelfde serie. 



 

162.  GILS, Gust Een plaats onder de maan. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Garenloos. 104 p. 

1e druk. Kopsnede vlekkig. 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'een overmaatje van ramp voor/ niet-

poëzielievende Willem Frederik/ [troost: het is nog 

geen plaats onder/ de aarde]/ hartelijk/ gust -/ 

brasschaat 15.XI.'65'. 

Met vier handgeschreven paginanummers van 

Hermans op de titelpagina, drie 

aandachtsstreepjes in de marge en een opmerking 

op pagina 66 ('homoseksuele/ symboliek'). 

 

163.  GILS, Gust De röntgenziekte. Paraproza II. 

Amsterdam/ Antwerpen, De Bezige Bij/ Contact, 

1966. Garenloos. 172 p. 1e druk. Leesvouwen. 

Kopsnede vlekkig. 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'voor Willem Frederik,/ gelijkenis met 

bestaande/ personen & toestanden op/ p. 43 e.v. is 

niet helemaal/ ontoevallig -/ van harte/ gust/ 

brasschaat 17.10.1966'. 

Op pagina 43 tot en met 45 van dit boek staat het 

verhaal 'Akute amnezie', in druk opgedragen 'voor 

Willem Frederik'. 

164.  GILS, Gust manuskript gevonden tijdens 

achtervolging. gedichten 1962-1966. Amsterdam/ 

Antwerpen, De Bezige Bij/ Contact, 1967. 

Ingenaaid. 108 p. 1e druk. Kopsnede vlekkig. 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'voor Wim,/ met de troost: er/ staat geen 

nieuwe op/ stapel - nog lang niet./ gust (*)/ 

brasschaat 16.X.'67/ (*) swingende niet-kasplant'. 

Op de Franse titel staat een gedrukte aanbeveling: 

'[...] dat de poëzie van gils geen kasplant is, geen 

binnenkamerliteratuur: ze swingt'. 

 

165.  GILS, Gust Berichten om bestwil. Gevolgd 

door Finimeuble. Amsterdam, Meulenhoff, [1968]. 

Ingenaaid. 128 p. 1e druk. Kopsnede vlekkig. 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'voor Wim,/ as ever -/ gust/ brasschaat 

23.5.68'. 

Met een handgeschreven paginanummer van 

Hermans tegenover de titelpagina en een kruisje in 

de marge. 

 

166.  GILS, Gust levend voorwerp. Amsterdam, De 

Bezige Bij, 1969. Ingenaaid. 96 p. 1e druk. 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'voor Wim,/ heet van de pers!/ cheer 

up man & lees/ eens een leuk boekie!/ gust/ A'dam 

17-X-'69/ op het hoofdkwartier/ van de B.B. [= 

Bezige Bij]'. 

 

167.  GILS, Gust afschuwelijke roze yogurtman. 

gedichten 1969-1971. Amsterdam, De Bezige Bij, 

1972. Ingenaaid. 120 p. 1e druk. Kopsnede vlekkig. 

¶ Opdracht van de auteur in roze inkt op de 

Franse titel: 'pas op kom niet te dicht/ want de 

verf/ is giftig sprak rembrandt/ geen woorden dan/ 

dat je al zolang dood bent/ sprak de kijker/ voor 

willem frederik/ [zie ook pag. 95]/ gust/ brasschaat 

10.10.1972'. 

Op pagina 95 van dit boek staat een 'haikoe voor 

willem frederik hermans'. 

 

168.  (GILS, Gust). MEYRINK, Gustav Des 

deutschen Spiessers Wunderhorn. Gesammelte 

Novellen. Nachtwort von F.A. Schmid Noerr. 

(Frankfurt), Ullstein, (1958). Garenloos. 192 p. 

Latere druk. Paginanummer op eerste pagina in 

onbekende hand. € 950 (nrs 158-168) 

¶ Opdracht van Gils in balpen op pagina (1): 'voor 

Willem Frederik,/ in de hoop dat hij het/ lekker 

melodramaties/ vindt -/ gust -/ brasschaat 16.3.'65'. 



169.  HEIJERMANS, Herman (als:) Samuel 

FALKLAND Schetsen. [Eerste bundel]. 

Amsterdam, H.J.W. Becht, 1897. Linnen. (4), 262 p. 

1e druk. Boven- en onderzijde rug iets geschaafd. 

€ 65 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Aan/ W.A. Paap/ van/ S Falkland'. 

In Vincent Haman (1898), Paaps sleutelroman over 

de Tachtigers, figureert Heijermans onder de naam 

Helmers. Paap hekelt Heijermans en diens werk. 

'Voorts was hy [= Helmers = Heijermans] kraak-

hard realist. Hy zou niet zeggen: de boom stond 

met de wortels in de gore gracht; hy zou je kraak-

hard-realistisch-plastisch dat woord goor als niet 

direct genoeg weglaten en er voor in de plaats 

opnoemen, wat er al voor vuiligheid in de gracht te 

zien en te ruiken was. En dan was de kraak-harde 

realist Helmers niet tevreden, voordat je 't zag en 

rook. Zyn boeken stonken. Zóo, eenmaal de truc 

van dat métier kennend, schreef hy stapels copie. 

Het hoofd leeg van alle kennis, thuis alleen in éen 

kringetje der maatschappy, by Joden met vuile 

neuzen en Christenen met luizen, was zyn geschryf 

een enkele maal wel aardig, maar in zyn ensemble 

onaangenaam riekend en grof vervelend van 

leegheid'. 

(W.A. Paap, Vincent Haman (1898)) 

 

170.  HERTOG, Salvador Bestaan zonder tijd. 

Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1985. 

Garenloos. 36 p. 1e druk. Omslag aan randen licht 

geschaafd. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor Anneke Kersting/ van de expornograaf 

(1938)/ uit Helsinki met/ hartelijkheid/ en voor/ 

Henk Kersting/ t.g.v. zijn 80ste verjaardag/ met 

hartelijkheid/ 29/5 '85 van/ Salvador ex secr. v.d. 

Kring'. Rondom de opdracht tekende de auteur vijf 

vogeltjes en een bloem. 

Henk Kersting was sinds 1937 verbonden aan het 

persbureau AP. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

bracht hij nieuws uit bezet Nederland. 

 

171.  HESSELINK, René 'Amputatie'. P. 2-10 in: 

Hollands Maandblad, jrg. 37, afl. 576 (november 

1995). Geniet. 40 p. Rug verschoten. € 15 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina 

2: 'Utrecht 18 dec. 2001/ Voor Serge Sitniakowsky/ 

Van René Hesselink'. 

Sergej Sitniakowsky was een zeer bedreven 

verzamelaar van Nederlandse literatuur. 

172.  HOFLAND, H.J.A. De Jupiter (Het 

Jupiterboekje). (Amsterdam, eigen beheer, 1996). 

Geniet en geplakt. (24) p. Getypt en 

gefotokopieerd in een oplage van 1 exemplaar. 

€ 150 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte viltstift op het 

voorste schutblad: 'Voor Bert Bakker,/ uitgever'. 

Vanaf 1978 publiceerde Hofland met regelmaat 

boeken bij uitgeverij Bert Bakker. In 1991 verscheen 

bij De Bezige Bij Hoflands roman De Jupiter. Dit 

unicum, gestoken in een door Hofland beschreven 

envelop ('De Heer Bert Bakker/ Persoonlyk'), is de 

'bijzondere tweede oplage bestaande uit 1 

exemplaar', voorzien van het stempel van de 

auteur en onder het colofon gedateerd '13 april 

1996'. 

 

173.  HOFLAND, H.J.A. Prolegomena tot een 

nieuwe mens- en dierkunde. Amsterdam, Contact, 

(1974). Geniet. (24) p. Geïllustreerd. 1e druk. 

Jaarwisselingsgeschenk. € 15 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Een gelukkig, voorspoedig,/ expansief, 

zegerijk en/ nog rechtvaardiger 1975/ Henk en 

Mimi'. De voorletters van de auteur op de 

titelpagina zijn doorgestreept. 

 



 

174.  HOFLAND, H.J.A., & Jean-Paul 

FRANSSENS Over en weer. Schrijversbrieven. 

Amsterdam, Contact, 1989. Garenloos. 220 p. 

Geïllustreerd. 1e druk. Leesvouwen. € 35 

¶ Opdrachten van beide auteurs in inkt en balpen 

op de Franse titel: 'Voor/ Manuel [van Loggem]/ 

van Jean-Paul/ en nog vele/ jaren!' en 'Voor Mani/ 

De Bijgelovige/ Wetenschapper/ Henk Hofland/ 

Arti 13.6.89'. 

 

175.  HOOGH, Karel van Harlekynade van den 

dood. Een oud lied op nieuwe wijs. [Amsterdam], 

"De Klanckhof", 1943. Geniet. 16 p. 1e druk. Wat 

verbruind. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

colofonpagina: 'KvHoogh voor Mies'. De Jong 400. 

 

176.  HOORNIK, Eduard Dichterlijke diagnose. 

Amsterdam, Bigot & Van Rossum, 1937. 

Geïllustreerd karton. 52 p. 1e druk. Rug opnieuw 

geplakt. Naam en adres Jac. van Hattum op 

achterste schutblad. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

voorste schutblad: 'Voor Jac. van Hattum/ 23 Nov. 

'37/ EdHoornik'. 

Het gedicht 'Chineesche koopman', op pagina 21 

van deze bundel, is in druk opgedragen aan Jac. 

van Hattum. Hoornik en Van Hattum vormden, 

samen met Gerard den Brabander, de 

Amsterdamse School. In 1938 publiceerden zij de 

gezamenlijke dichtbundel Drie op één perron. 

 

177.  HOTZ, F.B. De voetnoot. Amsterdam, De 

Arbeiderspers, 1990. Linnen met stofomslag. 64 p. 

1e druk. Jaarwisselingsgeschenk. Omslag deels 

verbruind. € 175 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste 

schutblad: 'Voor Jan en Marjan,/ Dit kloeke 

boekdeel zou nim-/ mer tot stand gekomen zijn 

zonder/ J.D.'s lessen in mechanica inzake/ een ten 

val gebrachte locomotief./ Frits Hotz/ Januari 

1990'. 

In deze novelle speelt de treinramp bij De Vink op 

9 september 1926 een rol. Hierbij kwamen o.a. de 

acteurs David Jessurun Lobo en Greta Lobo-

Braakensiek om het leven; een vriendin van Hotz' 

moeder raakte gewond. In hoofdstuk 8 van dit 

boek wordt de steigerende locomotief beschreven. 

 

178.  HUSSEM, Willem Uitzicht op zee. Den 

Haag, A.A.M. Stols, 1941. Karton. 32 p. Niet 

afgesneden. 1e druk. € 100 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: 'voor G.H. 's Gravesande/ 

vriendschappelijk/ W. Hussem/ Den Haag Mei 

1942'. 

Dit is een van de 10 luxe-exemplaren, genummerd 

en gesigneerd door de auteur, gedrukt op 

Hollandsch papier van Pannekoek. 

Atlantis-serie 4. Van Dijk 522. 

 

179.  JONG, Oek de Hokwerda's kind. Roman. 

Amsterdam/ Antwerpen, Augustus, (2002). 

Garenloos. 448 p. 2e druk. Flink gelezen 

exemplaar. Potloodaantekeningen en -strepen in 

de marge. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor Willem Jan [Otten] en Vonne 

[van der Meer],/ in vriendschap,/ en nog vol 

herinneringen/ aan ons schitterend weekend/ op 

Vlieland,/ Oek/ 18 okt. 2002'. 

Willem Jan Otten en Vonne van der Meer, 

getrouwd sinds 1978, hebben een huis op Vlieland. 

Ze schreven allebei boeken die zich op dit eiland 

afspelen. Na lezing van deze roman noemde Otten 

De Jong 'onze proza-Gorter'. 



   In de Sinnepoppen (aan Ton Jonkers) 
 

TON JONKERS ,  IN HET DAGELIJKS LEV EN  

marketingmanager bij Heineken, was een verwoed 

lezer en verzamelaar van Nederlandse literatuur. 

Vanaf de jaren '70 had hij een abonnement op de 

luxe edities van De Arbeiderspers. Hij begon in 

Zwolle in 1984 'voor de lol' een literair café: In de 

Sinnepoppen. Vier jaar later kwam Hossein 

Sadgadi Ghaemuraghami Farahani, een Iraanse 

vluchteling, in Zwolle wonen. Op 28 februari 1992 

maakte de vluchteling, onder het pseudoniem 

Kader Abdolah, zijn debuut in de letteren met een 

onaangekondigde voorleesbeurt in Jonkers' literair 

café. Een aanwezige uitgever bood Abdolah een 

contract aan, zodat een jaar later De Adelaars, het 

debuut van Abdolah, in In de Sinnepoppen kon 

worden gepresenteerd. In Zwolle is, naar eigen 

zeggen, de schrijver Kader Abdolah geboren: Ton 

Jonkers stond aan zijn wieg. 

 

180.  ABDOLAH, Kader Mirza. (Breda), De Geus, 

(1998). Karton met stofomslag. 176 p. 1e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: 'voor lit café in de Sinnepoppen/ 

(handtekening in het Iraans)/ Kader Abdolah 27-

03-98'. 

 

181.  ABDOLAH, Kader Spijkerschrift. Notities 

van Aga Akbar. (Breda), De Geus, (2000). Karton 

met stofomslag en leeslint. 384 p. 1e druk. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in paarse inkt op de 

titelpagina: 'voor Ton/ en Tjaak/ mijn broer/ en 

mijn zuster/ (handtekening in het Iraans)/ Kader 

Abdolah 21-04-2000'. 

 

182.  ABDOLAH, Kader Dit mooie land. Mirza-

columns uit de Volkskrant. (Breda), De Geus, 

(2009). Garenloos. 384 p. 1e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'met liefde/ voor literair café 

Sinnepoppen/ voor ever!/ Kader Abdolah'. 

 

183.  CARMIGGELT, S. Dwaasheden. Een selectie 

uit Honderd dwaasheden, gekozen en van 

illustraties voorzien door Peter van Straaten. 

Amsterdam, De Arbeiderspers, (1976). Linnen met 

stofomslag. 168 p. 1e druk. € 250 

¶ Opdracht van de illustrator in zwarte inkt op de 

colofonpagina: 'voor A.C.M. Jonkers'. 

 

Dit is een van de 90 luxe-exemplaren, genummerd 

en door de auteur en illustrator gesigneerd, 

gebonden in linnen met stofomslag, voorzien van 

een originele tekening van Van Straaten, tevens 

gesigneerd. 

 

184.  CARMIGGELT, S. Onzin. Geïllustreerd door 

(en met een voorwoord van) Peter van Straaten. 

Amsterdam, De Arbeiderspers, (1978). Linnen met 

stofomslag. 208 p. 1e druk. € 200 

¶ Dit is een van de 90 luxe-exemplaren, 

genummerd en door de auteur en illustrator 

gesigneerd, gebonden in linnen met stofomslag, 

voorzien van een originele zeefdruk en een 

originele ets van Van Straaten, beide genummerd, 

gesigneerd en gedateerd. 

 

185.  JOYCE & Co. Erwin. 5 october 1972. 

Amsterdam, De Arbeiderspers, (1975). Linnen met 

stofomslag. 368 p. 1e druk. Debuut. Omslag 

minimaal verbruind. € 425 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

colofonpagina: 'voor A.C.M. Jonkers'. 

Dit is een van de 50 luxe-exemplaren, genummerd 

en gesigneerd door de auteur, gebonden in linnen 

met stofomslag. Bovendien is dit exemplaar 

voorzien van een pagina origineel handschrift van 

de auteur. 

 

186.  JOYCE & Co. Michael van Mander. 

Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Linnen met 

stofomslag. 360 p. 1e druk. Omslag enkele vegen. 

€ 425 

¶ Dit is een van de 50 luxe-exemplaren, 

genummerd en gesigneerd door de auteur, 

gebonden in linnen met stofomslag, voorzien van 

een pagina origineel handschrift van de auteur. 

 

187.  LOESBERG Enige defecten. Amsterdam, De 

Arbeiderspers, (1974). Linnen. 294 p. 1e druk. 

Debuut. € 125 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

colofonpagina: 'Voor Dhr ACM Jonkers/ 

Amsterdam 5 februari 75'. 

Dit is een van de 50 luxe-exemplaren, genummerd 

en gesigneerd door de auteur, gebonden in linnen. 

 

 

 

 



188.  KELLENDONK, Frans Bouwval. Gevolgd 

door Achter het licht & De waarheid en mevrouw 

Kazinczy. Amsterdam, Meulenhoff, (1977). 

Ingenaaid. 160 p. 1e druk. Debuut. € 125 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor K.I.E.B.E.R.T./ Kellendonk./ 11-

6-'77'. 

Op zaterdag 11 juni 1977 vond vanaf 14.00 uur de 

eerste signeersessie van Frans Kellendonk plaats 

bij Athenaeum Boekhandel aan het Spui. 

 

189.  KELLENDONK, Frans De nietsnut. Een 

vertelling. Amsterdam, Meulenhoff, (1979). 

Garenloos. 108 p. 1e druk. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'voor Tjallie,/ gesigneerd bij/ 

Atheneum Boekhandel,/ 20 oktober '79./ 

Kellendonk'. 

 

190.  KEMP, Pierre Zuster Beatrijs. Maastricht, Fa. 

Leiter-Nypels, 1920. Ingenaaid. (64) p. 1e druk. 

Bibliotheekstempel- en etiketje: 'Bibliotheca 

Domus "Manresa" Venlo'. € 150 

¶ Opdracht van auteur [aan Johannes van Well, 

s.j.] in blauwe inkt op de titelpagina: 'Opgedragen 

aan/ mijn Geestelijken Vader,/ met die woorden, 

die de/ ziel kan zingen en de mond/ niet eens 

stamelen kan./ 15/11.'20 Pierre Kemp'. 

 

Pater Jos. van Well, s.j. was de mentor en 

promotor van Pierre Kemp. Hij schreef in 1914 een 

enthousiaste inleiding voor Kemps debuutbundel 

Het wondere lied. Van 1908 tot en met 1943 woonde 

en werkte Van Well in Manresa, een retraitehuis in 

Venlo voor bejaarde geestelijken. Dit poëtische 

opdrachtexemplaar is een van de weinige tastbare 

bewijzen van Kemps genegenheid voor Van Well, 

omdat Kemps brieven aan zijn mentor 

vermoedelijk in de oorlog verloren zijn gegaan. 

 

191.  (KEMP, Pierre) Schrijversprentenboek. 

(Samengesteld door Bert Bakker, Gerrit Borgers, 

Jan Hulsker, Fred van Leeuwen, Juriaan Schrofer 

en Ellen Warmond. Ingeleid door Fred van 

Leeuwen). Amsterdam/ Den Haag, De Bezige Bij/ 

Letterkundig Museum, 1961. Ingenaaid. 40 p. Rijk 

geïllustreerd. 1e druk. € 50 

¶ Opdracht van Kemp in balpen op de titelpagina: 

'Voor/ Directrice M. Asselberghs/ van/ Pierre 

Kemp/ bij mijn 75e verjaar/ dag op 1 december 

1961'. 

Marie-Anne ('Mimi') Asselberghs was van 1961 tot 

en met 1984 directrice van het Nederlands 

Spoorwegmuseum. Dichter en directrice deelden 

een liefde voor treinen. 

 

192.  KLINKENBIJL, Cor Penseelstreken. 

Gedichten. Den Haag, A.A.M. Stols, 1946. Karton. 

24 p. 1e druk. Roestvlekkig. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het 

voorste schutblad: 'voor J. Greshoff/ van/ Cor 

Klinkenbijl'. 

 

193.  KOMRIJ, Gerrit Luchtspiegelingen. 

Gedichten, voornamelijk elegisch. Amsterdam, De 

Bezige Bij, 2001. Linnen met stofomslag. 32 p. 1e 

druk. Jaarwisselingsgeschenk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'Voor Ad [Fransen],/ bij de derde 

keer!/ Gerrit Komrij/ Amsterdam,/ 8 maart 2001'. 

 

194.  KOMRIJ, Gerrit De pagode. [Amsterdam], 

De Bijenkorf, (1990). Garenloos. 56 p. 1e druk. Rug 

verbleekt. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: 'Gerrit Komrij/ "Een wonderlijke naam 

voor zoiets/ aardigs"/ voor/ Jan [Erik Bouman],/ 

Rotterdam, 16 maart 1990'. 

 

 



 

195.  KORTEWEG (samenstelling), Anton De 

Dood. Een bloemlezing door Anton Korteweg. 

Vijverhof/ Baarn, Erven Thomas Rap, (1980). 

Ingenaaid. 72 p. 1e druk. Rug verschoten. € 15 

¶ Opdracht van Korteweg in zwarte inkt op de 

Franse titel: '16.11.'80/ Voor Ellen [Warmond],/ 

Komt vast nog wel/ eens van pas./ Anton'. 

Ellen Warmond werkte van 1955 tot 1983 bij het 

Letterkundig Museum, als assistent van de 

hoofdconservator. Het eerste gedicht in dit boek is 

'Insomnia' van J.C. Bloem, het tweede 'Todesraum' 

van Ellen Warmond. 

 

196.  KORTEWEG, Anton Tussen twee stilten. 

Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff, (1982). 

Ingenaaid. 56 p. 1e druk. Rug verschoten. 

Exlibrisstempeltje p. (4). € 20 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: '20 xi 1982/ Voor Sjoerd [van 

Faassen],/ met vertraging,/ deze gang op weg/ van 

niets naar niets./ Anton'. 

Sjoerd van Faassen werkte van 1975 tot 2013 als 

medewerker, later hoofd, Collecties bij het 

Letterkundig Museum, waar Anton Korteweg van 

1979 tot 2009 hoofdconservator was. 

197.  KOUSBROEK, Rudy 'Over oprechtheid'. P. 

164-180 in: André KLUKHUHN & Toef JAEGER 

(redactie), Schrijvende denkers. Amsterdam/ 

Antwerpen, De Arbeiderspers, (2000). Garenloos. 

244 p. 1e druk. Leesvouw. € 125 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'voor Lolle Nauta'. Bovendien maakte 

de auteur een paginabrede inkt- en 

waterverftekening van mannen met tulbanden en 

koffiekannen, drijvend in zwembanden in de grote 

zee, met de woordspelige titel 'Drijvende 

Schenkers'. Waar Kousbroeks bijdrage begint, op 

pagina 164 van dit boek, staat nog een opdracht 

van de auteur in zwarte inkt: 'voor Lolle Nauta, in 

eerbied & vriendschap/ R'. 

Lolle Nauta, hoogleraar Filosofie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, was de erepromotor 

van Rudy Kousbroek, toen de laatste op 17 juni 

1994 een eredoctoraat in de wijsbegeerte werd 

toegekend. 

 

198.  KOUSBROEK, Rudy Het rijk van Jabeer. 

Getransformeerde sprookjes met een bijdrage van 

Joost Roelofsz. Amsterdam, Meulenhoff, (1984). 

Ingenaaid met flappen. 60 p. 1e druk. 

Jaarwisselingsgeschenk. Omslag deels flink 

verschoten. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Voor Machteld Roede/ Met beste 

wensen voor 1985/ en dank voor het genetisch/ 

speurwerk!/ Rudy K.'. 

Inliggend: getypte brief van de auteur aan 'Geachte 

Machteld Roede', gedateerd '53 rue Blanche, 75009 

Parijs/ 5 februari 1985', gesigneerd 'Rudy K.'. 

Vriendelijke dankbrief voor 'twee brieven en de 

bijgevoegde fotocopieën'. Kousbroek 

verontschuldigt zich voor zijn late reactie. Hij 

stuurde reeds het 'relatiegeschenk van mijn 

uitgever': 'een van de twintig exemplaren die ik 

kreeg voor eigen vrienden en kennissen. Mijn 

excuses voor deze aanprijzing, maar ik wilde U zo 

grag een echt plezier doen en ben dan niet 

flegmatisch genoeg om dat allemaal voor me te 

houden'. Tevens over de strenge winter in Parijs: 

doodgevroren vogels, 'en ik durf nauwelijks te 

denken aan wat er gebeurd moet zijn met de 

katten van Père Lachaise'. 

Tevens: handgeschreven briefkaart van de auteur 

aan 'Lieve Machteld', gedateerd '1 Nov. 1986', 

gesigneerd 'Rudy'. Kousbroek dankt voor 'brief en 

grafiek' en belooft binnenkort uitvoeriger te 



schrijven. 'Er komt telkens iets tussen, net als in 

een erotische droom, maar we laten het er niet bij 

zitten!'. Op de achterzijde van de kaart tekende 

Kousbroek de schedelvorm van zijn pasgeboren 

dochter Hannah en die van zichzelf als kind. 

Met: twee originele kleurenfoto's van Hannah 

Kousbroek, op schoot bij haar moeder, op de arm 

bij haar vader. 

Alsook: handgeschreven ansichtkaart van de 

auteur aan 'Machteld Roede', ongedateerd, 

gesigneerd 'R.'. 'Tot in N.Ö. wordt aan je gedacht'. 

Machteld Roede, fysisch antropoloog, publiceerde 

veel over (eu)genetica. 

 

199.  KOUSBROEK, Rudy Het rijk van Jabeer. 

Getransformeerde sprookjes met een bijdrage van 

Joost Roelofsz. Amsterdam, Meulenhoff, (1984). 

Ingenaaid met flappen. 60 p. 1e druk. 

Jaarwisselingsgeschenk. Rug verschoten. € 45 

¶ Opdracht van de illustrator in zwarte viltstift op 

de Franse titel: 'voor Johannes [van Dam] van 

Joost./ 27 december 1984'. Hieronder tekende 

Roelofsz een smakelijk portret van Van Dam. 

 

200.  KOUSBROEK, Rudy Verborgen 

verwantschappen. Fotosynthese. Amsterdam/ 

Antwerpen, Augustus, (2005). Garenloos. 144 p. 

Geïllustreerd. 1e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina 

(5): 'Voor Esther/ zonder wie dit boek niet zou 

bestaan/ Amsterdam 27 October '05/ Rudy'. 

Esther Wils werkte bij de Stichting Tong Tong en 

het Indisch Huis te Den Haag. In haar 

hoedanigheid van redactiesecretaris stelde zij in 

2011 mede een themanummer van De Gids over 

Rudy Kousbroek samen. 

 

201.  LANGENBACH, Laurie Geheime Liefde. 

Amsterdam, Peter Loeb, 1977. Garenloos. 176 p. 1e 

druk. Debuut. Leesvouwen. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in rode inkt op de 

Franse titel: 'vrijdag, 13 mei, 1977/ Amsterdam/ 

voor Guido Enkelaar/ in dank voor wijze raad/ en 

enige lichtvoetige/ ontmoetingen/ liefs -/ Laurie'. 

Guido Enkelaar was een Amsterdamse advocaat, 

later kantonrechter, met belangstelling voor kunst 

en literatuur. Voor Bruna vertaalde hij, onder het 

pseudoniem G.A. Prinsen, boeken van Jean Bruce, 

Georges Simenon en Susan Sontag. 

 

 

 

202.  LEEUW, Aart van der De mythe van een 

jeugd. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1921. Linnen. 

Kop verguld. (4), 260 p. 1e druk. Rug licht 

verschoten. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Jacques [Bloem]/ van/ Aart/ 

December 1921'. 

Dit is een van de 50 luxe-exemplaren, voorzien van 

een handgeschreven colofon van de uitgever, 

gedrukt op geschept papier. 

J.C. Bloem hechtte zeer aan het ontvangen van 

nieuwe uitgaven van zijn boezemvriend Aart van 

der Leeuw. Toen hij in 1927 geen presentexemplaar 

van Het aardsche paradijs ontving, zegde Bloem 

bijkans de vriendschap op. 

 

203.  LEEUW, Aart van der Sint Veit en andere 

vertellingen. Amsterdam, Maatschappij voor 

Goede en Goedkoope Lectuur, 1919. Linnen. 192 p. 

1e druk. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor Jacques [Bloem]/ van Aart/ 

December 1919'. 

Bloem besprak deze prozabundel in 1920 in De 

Gids. 

 



'Toen ik hier gisteren terugkwam vond ik je St. 

Veit. Hartelijk bedankt ervoor. Nu zal ik eindelijk 

het eenige verhaal, dat ik nog niet van je kende, 

eens kunnen lezen. - Ik ben er erg blij mee. Wil je 

ook een Hollandsch ex. voor mij reserveeren? Ik 

kom het wel eens bij je aanhalen. Ik wil het bij 

Brandt laten binden, net als Herscheppingen en 

Kinderland'. 

(J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, 16 december 

1919) 

 

204.  LEHMANN, L.Th. Gedichten. Amsterdam, 

G.A. van Oorschot, (1948). Ingenaaid. 56 p. 1e druk. 

€ 25 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'Soms verbazing-/ wekkend/ soms 

gênant,/ voornamelijk/ vergeten/ L.Th.L.'. 

De Vrije Bladen, jrg. 19, afl. 1. 

 

205.  LOKHORST, Emmy van De toren van Babel. 

Amsterdam, Querido, 1934. Linnen. 404 p. 1e druk. 

Iets scheefgelezen. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

schutblad: 'Voor Dick [Binnendijk]/ van Ems/ 12 

Oct. 34'. 

 

Emmy van Lokhorst, schrijver en 

tijdschriftredacteur, had genoeg energie voor vier 

huwelijken en een onbekend aantal verhoudingen. 

Haar affaire met D.A.M. Binnendijk kwam, volgens 

Marja Pruis, pas tot volle bloei toen hij eenmaal 

keurig getrouwd was. Vóór Binnendijk was 

Martinus Nijhoff korte tijd haar minnaar. De toren 

van Babel is een sleutelroman, waarin 'Emmy van 

Lokhorst op háár manier definitief een punt [zet] 

achter haar geschiedenis met Nijhoff' (Pruis). In de 

dichter Robert Fabius is makkelijk Nijhoff te 

herkennen: hij gaat gebukt onder de 

verwachtingen van zijn vader, versiert vele 

vrouwen en gaat naar Parijs om Gide te lezen. 

 

206.  (LUCEBERT). UNAMUNO, Miguel de 

Novela. Prólogo, selección y notas Eugenio de 

Bustos Tovar. (Barcelona), Editorial Noguer, 

(1976). Kunstleer met stofomslag en leeslint. 912 p. 

1e druk. Rug omslag verbleekt. € 250 

¶ Opdracht van Lucebert in zwarte inkt op het 

schutblad: 'jávea '78.x.5/ voor jarige/ Henny 

[Swaanswijk]/ van/ lucebert/ &/ Tony'. 

Henny Swaanswijk is een (aangenomen) dochter 

van Lubertus Jacobus Swaanswijk, alias Lucebert. 

Zij vierde op 5 oktober 1978 haar 

negenentwintigste verjaardag. In 2013 haalde 

Henny Swaanswijk de pers: namens de erven 

Lucebert sprak ze schande van de wijze waarop de 

gemeente Alkmaar omging met het werk van 

Lucebert (die in het nabijgelegen Bergen woonde 

en werkte). 

In een brief aan Kees Groenendijk van januari 1976 

schaarde Lucebert Unamuno in het rijtje Spaanse 

genieën met Lorca, Ortega en Picasso. 

 

207.  MARSMAN, H. Verzen. (Met een houtsnede 

van Erich Wichman op het omslag). Zeist, J. 

Ploegsma, 1923. Ingenaaid met flappen. 52 p. 

[Gedrukt in een oplage van 400 exemplaren]. 1e 

druk. Debuut. Omslag deels verschoten en met 

scheurtjes. € 950 

¶ Opdracht van de auteur [aan Maria Marsman-

van Wijk] in potlood op het voorste schutblad: 

'voor Moeder/ van Henny/ 7. Sept. 23'. 

Inliggend: gedrukte menukaart, gedateerd 'le 30 

octobre 1970', gesigneerd door J.G. Marsman, diens 

echtgenote G. Marsman-Verhoeff en twee 

familieleden. 

Tevens: gedrukte rouwkaart van Johan Gerard 

Marsman. 



  



Voorts: krantenknipsel over de dichter Marsman 

met opdracht voor én van J.G. Marsman. 

Jan Frederik Marsman en Maria Adriana Johanna 

van Wijk kregen drie zonen; dichter Henny was de 

oudste. Met zijn vader had Marsman nauwelijks 

een band, maar zijn moeder was hij zeer 

toegenegen. Dit tot dusver onbekende 

opdrachtexemplaar behoort tot het handjevol 

eerste exemplaren dat Marsman begin september 

1923 ontving van zijn vriend Arthur Lehning, die 

de bundel Verzen in Berlijn aan het drukken was. 

Pas in oktober arriveerde de rest van de oplage bij 

uitgeverij Ploegsma, die Verzen distribueerde. Na 

de dood van de moeder van Marsman ging dit 

exemplaar van het 'rode boekje' over in de handen 

van Marsmans jongste broer, Johan Gerard (Joop), 

die nog altijd woonachtig was te Zeist. 

 

208.  MARSMAN, H. Paradise regained. (Met een 

voorwoord van de auteur). Utrecht, De 

Gemeenschap, 1927. Blind halflinnen (privéband). 

88 (= 86) p. 1e druk. Rug iets gesleten. € 325 

¶ Opdracht van de auteur in potlood op de Franse 

titel: 'voor Rien [Barendregt]/ ter correctie/ H.'. 

H. Marsman en Rien Barendregt leerden elkaar 

kennen in de zomer van 1926, toen ze beiden een 

kamer huurden in een Utrechts pension. Ze 

trouwden op 18 december 1929. In mei 1940 

overleefde zij als een van de weinigen de 

scheepsramp met de Berenice, waarbij haar man 

stierf. 

Rien Marsman stond haar man de dichter altijd 

met raad en daad bij: ze kopieerde zijn 

handschriften, beantwoordde aan hem gerichte 

brieven. Na zijn dood legde zij, in opdracht van het 

ministerie van OKW, de brede basis van de 

Marsman-collectie van de Koninklijke Bibliotheek. 

Afgaand op de beschrijvingen in Catalogus van 

enige belangrijke bibliotheken o.a. uit het bezit van 

(...) wijlen mr H. Marsman, auteur, bij de veiling 

van Marsmans bibliotheek bij Paul Brandt in 1954, 

is dit de vroegste opdracht van de auteur aan zijn 

(toekomstige) echtgenote. 

 

209.  MEIJER, Ischa Een rabbijn in de tropen. 

Amsterdam, Bert Bakker, 1977. Garenloos. 176 p. 1e 

druk. Ongelezen. € 60 

¶ Opdracht van de auteur in rode balpen op de 

Franse titel: 'voor Geert [van Oorschot],/ die ik 

vertrouw en/ bemin! van zijn/ Ischa/ nov. '77/ en 

voor Hil/ een kus!/ I.'. 

   Vader (aan Geert van Oorschot) 
 

DE ZELFMOORD VAN ZI JN  ZOON HEEFT EEN  

onuitwisbaar stempel op het leven van Geert van 

Oorschot gedrukt. De 19-jarige Guido vergaste 

zichzelf in de keuken aan de Herengracht en liet 

een brief achter, aan niemand in het bijzonder 

gericht, maar een verwijt aan het adres van zijn 

ouders. Het huwelijk van Geert en Hillie kreeg een 

knauw. Van Oorschots rouwen vulde zich met 

angst en agressie. Alcohol verzachtte het leed. 

In het hoofdstuk 18 van Arjen Fortuins biografie 

Geert van Oorschot, uitgever (2015) komt er een 

stoet aangenomen zonen langs: van de 

aanstormende schrijver Jeroen Brouwers tot de 

rechtenstudent Ulli Jessurun d'Oliveira. Fortuin 

signaleert Van Oorschots talent om razendsnel een 

intieme band te scheppen. In de jaren na Guido's 

dood waren Van Oorschots nieuwe vrienden vaak 

mannen van de generatie van zijn zoon. 

Ischa Meijer maakte in 1969 kennis met Geert van 

Oorschot, omdat hij de uitgever moest interviewen 

voor de HP. Het interview leidde tot een 

vriendschap, waarin ook Meijer uitgebreid aan het 

woord kon komen. Meijer – die een 

tweedegeneratietrauma had, omdat hij als baby 

met zijn ouders in Bergen-Belsen had gezeten – 

opende zijn hart in een brief aan Van Oorschot 

over het kamp, seksualiteit en zijn familie. De 

relatie met vader Jaap Meijer was problematisch. 

'Ischa is heel lief. Ik wou dat ik zijn vader kon zijn', 

schreef Van Oorschot in 1976 aan een vriend. Een 

jaar later verscheen Meijers autobiografische 

roman Een rabbijn in de tropen. Na het 

moederboek Een brief aan mijn moeder (1974) 

stond in dit boek Meijers verhouding tot zijn vader 

centraal. De personages waren naar het leven 

getekend: de hoofdpersoon is een hoerenlopende 

journalist, zijn vader was rabbijn in een 

Nederlandse kolonie. Het leven in een 

concentratiekamp komt in flashbacks voorbij. Elke 

schlager, elke rashond is in dit boek een echo van 

de SS. Op de laatste pagina zingt de rabbijn 'Het 

jodendom gaat nooit verloren, falderalderiere, 

falderalderore', terwijl hij de liefde bedrijft met zijn 

zoon. Je kunt Een rabbijn in de tropen lezen als een 

literair experiment, de verwerking van een trauma 

en als een vadermoord. 

Uiteraard gaf de aangenomen zoon Ischa Meijer 

een exemplaar van dit vaderboek aan Geert en 

Hillie van Oorschot, zijn nieuwe vader en moeder. 



210.  MEIJSING, Doeschka Tijger, tijger! 

Amsterdam, Querido, 1980. Garenloos. 112 p. 1e 

druk. Scheefgelezen. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: 'Voor Jeroen [Brouwers], 4 November 

80/ schrijver, met wie ik/ de herfst deel - en een/ 

afgeschaft verleden./ Doeschka Meijsing'. 

Brouwers en Meijsing hadden waardering voor 

elkaars werk. Meijsing schreef in haar dagboek dat 

Het verzonkene 'prachtig' was en Kladboek 

'magistraal'. De schrijvers raakten bevriend: met 

Kerst 1979 aten Jeroen Brouwers en zijn vrouw 

Josefine Meijer bij Doeschka Meijsing en haar 

geliefde Gerda Meijerink. In de marge van dit boek 

staan enkele aandachtsstrepen. In pagina's 45 en 

54 zitten ezelsoren. 

 

211.  MINCO, Marga Het bittere kruid. Een kleine 

kroniek. Met tekeningen van Herman Dijkstra. 

Den Haag, Bert Bakker/ Daamen, (1957). 

Garenloos. 128 p. 1e druk. Debuut. Ruggetje 

beschadigd. € 60 

 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor Annie Schuitema/ die mij voor 

de/ microfoon lanceerde/ in vriendschap/ Marga/ 

17 mei '57'. 

Anny Schuitema was actrice, voordrachts-

kunstenares en hoofd van de artistiek-literaire 

afdeling van de AVRO. In haar radioprogramma 

Attent op talent liet zij jonge schrijvers voorlezen 

uit hun werk. 

 

212.  MOONEN, A. Openbaar leven. Amsterdam, 

De Bezige Bij, 1979. Garenloos. 144 p. 1e druk. 

Leesvouwen. Franse titel ontbreekt. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: '29/9 '79 A'dam/ Voor Eline Flipse in 

dank/ voor onze buitengewone ver-/ 

standhouding. Liever nooit meer/ vóór 12 uur 

overdag opbellen./ Trouwens de stop is er dan/ 

toch uit./ Am'. 

 

213.  MOONEN, A. Zalf voor de dood. Amsterdam, 

De Bezige Bij, 1980. Garenloos. 104 p. 1e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor Hafkamp, Hans/ (tel. 167407)/ die ik 

gaarne nader wil/ leren kennen./ Am/ A'dam - 

30/8 '80'. 

 

214.  MÖRING, Marcel Dis. Roman. Amsterdam, 

De Bezige Bij, 2006. Garenloos met flappen. 512 p. 

Geïllustreerd. 1e druk. Leesvouwen. € 60 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'Michael [Zeeman],/ Het is voldoende 

om te/ weten dat ik de afgelopen/ tien jaar, terwijl 

ik aan/ dit boek werkte, veel aan/ jou heb gedacht. 

Dan weet/ je het wel./ Ik ben je,/ Marcel/ Möring'. 

Michaël Zeeman was een groot liefhebber van het 

werk van Möring. Bij de presentatie van dit boek 

op 16 november 2006 bij Boekhandel Donner in 

Rotterdam hield Zeeman een geestig referaat. 

Daarna kwam een buikdanseres de trap af lopen. 

 

215.  MORRIËN, Adriaan Moeders en zonen. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1962. Ingenaaid. 128 p. 

1e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor Jacques [den Haan],/ voor en van een/ 

pornograaf/ Adriaan/ 12 november 1962/ en voor 

Rita'. 

In 1962 publiceerde Jacques den Haan De lagere 

hartstochten. Meditaties over pornografie. Morriën 

noemde zichzelf 'theoloog van het lichamelijke'. 



 

216.  MULISCH, Harry archibald strohalm. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1975. Garenloos. 240 p. 

9e druk. Omslag iets opkrullend. € 60 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'Voor a. moonen -/ die zijn exemplaar/ 

- ongelukkig genoeg -/ verkocht had./ Harry 

Mulisch/ 11.xi.1978'. 

 

217.  MULISCH, Harry Die Elemente. Kleiner 

Roman. Aus dem Niederländischen von Martina 

den Hertog-Vogt. (München/ Wenen), Carl 

Hanser Verlag, (1989). Linnen met stofomslag. 144 

p. 1e druk. € 100 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

voorste schutblad: ‘Voor Otto [von der Gablentz] 

en Christa,/ ter herinnering aan een/ vriend die zij 

in/ Nederland achterlaten -/ maar de vriendschap/ 

nemen zij mee./ Harry M./ 12/9/1990’. 

Otto von der Gablentz was vanaf 1983 Duits 

ambassadeur in Nederland, tot hij in oktober 1990 

naar Israël vertrok. 

 

218.  MULISCH, Harry Het woord bij de daad. 

Getuigenis van de revolutie op Cuba. Amsterdam, 

De Bezige Bij, 1968. Ingenaaid. 252 p. 1e druk. 

Leesvouw. € 150 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Voor Hugo [Claus] - en voor/ Elly 

natuurlijk - ter/ herinnering aan de dagen/ van de 

opera-guerrilla./ Harry/ 8/1968'. 

Hugo Claus en Harry Mulisch schreven in 1968 in 

opdracht van het Holland Festival het libretto voor 

de opera Reconstructie over de moord op Che 

Guevara. In 1993 omschreven Claus en Mulisch, 

terugblikkend, Reconstructie als 'het slotconcert 

van de jaren zestig': 'Daarna was het dood, 

afgelopen'. 

'Overeenstemmend alleen in onze politieke 

opvattingen, verschilden wij artistiek in bijna alles; 

in veel dingen waren wij elkaars tegendeel. Als zo 

ongeveer de twee meestgelezen schrijvers in het 

nederlandse taalgebied, even oud, elk met een niet 

onaanzienlijk eigen oeuvre, bevonden wij ons 

bovendien in zoiets als een concurrentiepositie ten 

opzichte van elkaar. Maar geen moment werd de 

samenwerking vertroebeld, want wat Claus niet 

wist, dat wist ik, en wat ik niet kon, dat kon hij; ik 

nam een aanloop, hij voltooide hem dezelfde 

seconde, ik deed er iets af, hij deed er iets bij, en 

wij zaten elkaar verbijsterd aan te kijken van het 

kleine wonder, dat zich weer had voltrokken. 

Het is een genot er aan terug te denken'. 

(Harry Mulisch, Paniek der onschuld (1979)) 

 

219.  NIJHOFF, M. Pierrot aan de lantaarn. Een 

clowneske rapsodie. Den Haag, (J. van Krimpen), 

1919. Ingenaaid. (2), 30 p. Gedrukt door Van 

Amerongen in rood en zwart in een oplage van 130 

exemplaren. 1e druk. Oorspronkelijk omslag 

vervangen door eenvoudig, getypt omslag. 

Schutblad wat verbruind. € 225 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

voorste schutblad: 'Voor Lei en Herman [Hana]/ 

voor wie ik meer vriendschap/ voel, dan ik ooit zal 

kunnen/ uiten;/ die betere vrienden voor mij/ zijn 

dan ik voor hen;/ van/ Pom'. 

Deze bundel is in druk opgedragen aan Victor van 

Vriesland. Het was Victor van Vriesland die de 

schilder en ontwerper Herman Hana in contact 

bracht met Nijhoff. Het echtpaar Hana woonde in 

Laren in het huis 'De kleine Basseld'. Tot villa 'de 

Muis' in 1917 gereed kwam voor bewoning, woonde 

Nijhoff naast de Hana's in de hut 'De Heiblom'. 

Het in 1916 door Herman Hana getekende portret 

van Nijhoff belandde dat jaar als frontispice in de 

eerste handelsuitgave van De wandelaar. 

 

220.  NIJHOFF, M. Het heilige hout. Drie spelen 

door -. (Met een inleiding ('Opdracht') van de 

auteur). Den Haag, Daamen, 1950. Linnen. VIII, 

108 p. 1e druk. € 325 



¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

voorste schutblad: 'Opgedragen aan Koningin 

Juliana,/ aan haar begrijpend moederhart/ M. 

Nijhoff/ 15·12·'50'. 

In druk opgedragen aan 'de vrome nagedachtenis' 

van de moeder van de auteur, heilssoldate. 

 

221.  (NIJHOFF (vertaling), M.). STRAWINSKY, 

I. Het verhaal van den vos. Een vroolijke 

vertooning met zang en dans. Naar het Russisch 

van I. Strawinsky. Amsterdam, Querido, 1933. 

Ingenaaid. 24 p. 1e druk. Omslag wat verbruind en 

gevlekt. € 100 

¶ Opdracht van de vertaler in blauwe inkt op de 

Franse titel: '"strijk nog eens langs de aarde"/ voor 

P.N. v E. en N./ van Pom/ 10.III.'36'. 

P.N. van Eyck en M. Nijhoff, allebei dichter en 

criticus, kenden elkaar sinds 1925, toen Van Eyck 

in De Gids een bespreking van Nijhoffs poëzie 

publiceerde. Ze wisselden geregeld brieven. Het 

was ook Van Eyck die in 1913 nog namens De 

Zilverdistel de bestellingen van Martinus Nijhoff 

Boekhandel afhandelde. Afgaand op de 

beschrijvingen in de catalogus The Library of the 

late P.N. van Eyck, bij de veiling van diens 

bibliotheek bij Beijers in 1972, is dit de vroegste 

opdracht van Nijhoff aan Van Eyck. Het citaat in 

de opdracht staat op pagina 20 van dit boek. 

 

222.  NIJLEN, Jan van Herinneringen aan E. du 

Perron. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1955. 

Linnen met stofomslag. 64 p. 1e druk. € 100 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het 

voorste schutblad: 'aan G.H. 's Gravesande/ van 

harte/ JvanNijlen/ 3.V-1955'. 

 

223.  NOOTEBOOM, Cees De ridder is gestorven. 

Amsterdam, Querido, 1963. Linnen met 

stofomslag. 196 p. 1e druk. Etiketje op binnenzijde 

voorplat. Enkele aantekeningen in de marge. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'voor Simon [Vinkenoog] en Ilse/ een 

Ibizencer/ romance/ cees Maart '63'. 

In 1962 zat Vinkenoog, samen met zijn vrouw Ilse 

en zijn zoon Alexander, drie maanden op het 

eiland Ibiza. Daar had Nooteboom de winter van 

1957-1958 doorgebracht. 

 

224.  NOOTEBOOM, Cees Een nacht in Tunesië. 

Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Ingenaaid. 240 p. 

1e druk. Iets beduimeld. Naam op Franse titel. € 50 

 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'voor Olof [Smit]/ 'de sterke'/ ter 

herinnering aan een zomer/ in St. Tropez -/ van 

cees./ Dec. 65'. 

Olof Smit was een van de assistenten van 

filmmaker John Rosinga, die reclamefilms voor 

Peter Stuyvesant maakte. Nooteboom was 

aanwezig op de set van een van deze films: het in 

dit boek opgenomen verhaal 'Een geschiedenis uit 

St Tropez' kan als making of van de film worden 

gezien. In dit verhaal figureert Smit op pagina's 

208 en 236. 

 

225.  NOOTEBOOM, Cees Aas. Gedichten. 

Amsterdam, De Arbeiderspers, (1982). Ingenaaid 

met flappen. 64 p. 1e druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'voor Boudewijn Büch/ die niet van 

reizen/ houdt,/ van Cees Nooteboom/ die veel 

moet reizen -/ Cees N./ Asd. 11.10.82'. 

 

226.  NOOTEBOOM, Cees De zucht naar het 

Westen. Voorbije passages 3. Amsterdam, De 

Arbeiderspers, (1985). Linnen met stofomslag. 1e 

druk. Omslag deels wat verbruind. € 75 



¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'voor Boudewijn Büch/ omdat hij 

Michelle heeft/ meegebracht/ in een ijskoude 

nacht/ als een Winters Droom/ voor/ C. 

Nooteboom/ x/ x/ x/ 23.11.85'. Hieronder tekende 

Nooteboom een bloemetje. 

 

227.  (NOOTEBOOM, Cees) Programma Nacht 

van het Boek 1986. Tweemaal gevouwen folder. 

Geïlllustreerd met zwart-witfoto's. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen: 'voor/ 

Boudewijn [Büch]/ van/ de/ dubbelgevouwen/ 

auteur C.N., the day after the night before -/ 

15.5.86'. De opdracht staat op de foto van 

Nooteboom, die precies op de vouwlijn is 

afgedrukt. De auteur tekende enkele druppels 

vocht onder zijn mondhoek. 

 

228.  NOOTEBOOM, Cees De Boeddha achter de 

schutting. Aan de oever van de Chaophraya. Een 

verhaal. Utrecht, Kwadraat, 1986. Linnen met 

stofomslag. 64 p. Geïllustreerd. 1e druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'voor Boudewijn [Büch]/ zonder wie 

Boeddha/ niet in het Kwadraat/ bestaan zou 

hebben,/ cees,/ met Oosterse groeten,/ 24 Mei 86'. 

 

229.  NOOTEBOOM, Cees De wereld een reiziger. 

Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989. Linnen met 

stofomslag. 286 p. Geïllustreerd. 1e druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'voor Boudewijn [Büch],/ zelf eeuwige 

pelgrim/ cees,/ Amsterdam/ 1 juni '89'. 

 

230.  NOOTEBOOM, Cees Het volgende verhaal. 

[Amsterdam], Stichting Collectieve Propaganda 

van het Nederlandse Boek, 1991. Garenloos. 96 p. 1e 

druk. Boekenweekgeschenk. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'voor Boudewijn [Büch],/ ziek zijn/ 

beter worden/ cees nooteboom/ Leiden/ 15·3·91'. 

 

231.  NYPELS, Charles Blad, boek en band. 

Utrecht, Het Spectrum, [1940]. Ingenaaid met 

omslag. 110 p. 1e druk. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het 

voorste schutblad: 'Mede uit genegen 

groetenissen/ voor de dames Wansink,/ voor 

Toon/ van/ Charles./ Utrecht 30.10.40'. 

 

232.  OORSCHOT, G.A. van (als:) Gerrit 

SMALLEGANGE 'Acht gedichten'. P. 2-9 in: 

Tirade, jrg. 23, afl. 1 (januari 1979). Ingenaaid. 64 p. 

€ 75 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

inhoudsopgave: 'Lieve Hanny [Michaelis]/ 

Toevallige ontmoetingen zijn vaak het/ heerlijkst. 

Ik was verrast door je/ plotselinge verschijnen, ik 

werd me plotseling/ weer bewust hoe veel ik van je 

hou/ Geert'. Met een pijl naar de bijdrage van 

Smallegange schreef Van Oorschot bovendien: 'en 

schrijf mij eens wat je van den/ oude dichter vindt. 

G'. 

Met ruim twintig uitvoerige opmerkingen van 

Michaelis in de bijdragen van Smallegange (een 

pseudoniem van Van Oorschot zelf) en Jeroen 

Brouwers ('hoe vals van pseudo-bescheidenheid en 

onderdrukt gefrustreerd zelfbeklag', bij het laatste 

vers van Smallegange; 'En arme, arme Nederlandse 

kritiek die gegeseld wordt door J.B. (zich in niets 

onderscheidend van zijn slachtoffers)', aan het 

eind van Brouwers' polemische artikel). 

 

233.  OUDSHOORN, J. van Verhalen. Amsterdam, 

Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 

1921. Karton (amateuristische privéband). 224 p. 1e 

druk. € 175 

 



¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'van den schrijver aan/ dhr W 

Frankemölle/ Berlijn, 7-XII-22/ J.K.F.'. 

J.K. Feijlbrief, directeur-kanselier op de 

Nederlandse ambassade in Berlijn, deed omstreeks 

1920 angstvallige pogingen om zich niet te laten 

associëren met de schrijver J. van Oudshoorn. Zelfs 

zijn vrienden en kroegmaten mochten niet weten 

dat de diplomaat zich ook aan bellettrie waagde. 

Wenzel Frankemölle, correspondent voor De Tijd 

en bestuurder van de Nederlandsche Bond in 

Duitschland, was blijkbaar een zeldzame 

uitzondering. 

 

234.  OUWENS, Kees Kees Ouwens (Nederland/ 

the Netherlands). Translated by Francis R. Jones. 

Rotterdam, Poetry International, 2004. Geniet. 28 

p. 1e druk. Nietjes roestig. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

binnenzijde van het omslag: 'Zondag 13 juni, 2004/ 

genoteerd voor Jan E. [Bouman]/ op zijn verzoek 

(ingewil-/ ligd van harte) in de/ pauze van deze 

avond,/ te Rotterdam./ Kees Ouwens'. 

Inliggend: getypte brief van de auteur aan 'lieve 

jan', gedateerd 'utrecht 12.8.4', ondertekend met 

'k'. Zeer intiem schrijven, vol poëzie, van de zieke 

auteur die nog geen twee weken later overleed. 

'intussen zoek ik naar geneeswijzen tot ik er bij 

neer kan vallen, tussen die bedrijven door voltooi 

ik de bundel. dit type reëel bestaande 

uitzichtloosheid is zo vervreemdend, dat ik ook 

inderdaad een ander is, maar die ander maar liever 

niet ik mag wezen'. 

Jan Erik Bouman was niet alleen bevriend met 

Ouwens, maar hij drukte ook enkele bibliofiele 

bundels van hem en liet handelsedities van 

Ouwens' boeken voor eigen genoegen luxe binden. 

 

235.  PAAP, W.A. Koningsrecht. Amsterdam, W. 

Versluys, 1901. Linnen. VIII, 200 p. 1e druk. 

Rugetiketje iets geschaafd. Exlibrisstempels op 

schutbladen en (vaag) band. Exlibris op schutblad. 

€ 60 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Aan/ A. van der Horst/ van/ paap'. 

Adriaan van der Horst was een gevierd acteur en 

regisseur. Van 1897 tot 1911 was hij directeur van de 

Nederlandsche Tooneelvereeniging. In 

Koningsrecht vertolkte hij, volgens pagina (7) van 

dit boek, de rol van 'Von Fürst, Grootkanselier, 62 

jaar'. 

236.  PAZ, Octavio Zonnesteen voorafgegaan door 

Adelaar of zon? en gevolgd door drie essays. 

(Vertaald door Laurens Vancrevel, J. Lechner en 

Gerbrand Muller). Amsterdam, Meulenhoff, (1974). 

Ingenaaid. 176 p. 1e druk. Holle rug. € 100 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte viltstift op de 

Franse titel: 'A Bert Schierbeek,/ con un abraso del 

tamaño/ de sa poesía - es decir: muy/ grande,/ 

Octavio/ A 22 de Junio de 1974'. 

'Ik vind hem een groot schrijver', zei Schierbeek 

eens over Paz. De waardering was blijkens dit 

exemplaar wederzijds. 

 

237.  PERRON, E. du Bij gebrek aan ernst. Met 

een Tekening van A.C. Willink. Brussel/ 

Maastricht, A.A.M. Stols, 1928. Ingenaaid. 160 p. 

Gedrukt in een oplage van 265 genummerde 

exemplaren. 1e druk. Leesvouwen. € 350 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

colofonpagina: 'Aan mijn Vriend en Konkurrent/ 

de Grote MEMBER [= E.J. van Lidth de Jeude]/ 

wijd ik eerbieglik deze eerste/ bundel studiën 

(zoals dat heet)/ onder het afsmeken van Zijn 

zegen./ Amen./ EduP./ 22.11.28.' 

Dit is een van 50 exemplaren die niet in de handel 

kwamen. 

 



E.J. (Eef) van Lidth de Jeude (1890-1932) was 

journalist en prozaïst. J. van den Andel, E. du 

Castel en E. Member waren enkele van zijn 

pseudoniemen. Met Greshoff, Van Nijlen, Roelants 

en Roland Holst zat hij geregeld in de kroeg. Du 

Perron liet zich door hem inspireren tot het sonnet 

'De bierpiraat'. Na Van Lidths vroege dood schreef 

Du Perron op 8 oktober 1932 aan Greshoff: 'En ja, 

dat Eef aan een beroerte bezweek, hij die toch 

zooveel meer recht had op een kleine delirium 

tremens (pour remplir ses vieux jours) vind ik 

akelig'. 

Batten/ Stols 33. Van Dijk 152. 

 

238.  PERRON, E. du Nutteloos verzet. Met een 

tekening van A.C. Willink. Brussel/ Maastricht, 

A.A.M. Stols, 1929. Ingenaaid. 144 p. Gedrukt in 

een oplage van 265 genummerde exemplaren. 1e 

druk. Enkel scheurtje in omslag. € 275 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

colofonpagina: 'Voor Constant van Wessem/ in het 

teken van Nieuw-/ Nederland's proza/ van/ 

EduPerron/ Amsterdam, 7.2.30'. 

Dit is een van de 50 exemplaren die niet in de 

handel kwamen. 

Batten/ Stols 34. Van Dijk 190. Niet in Snoek. 

 

239.  POINTL, Frans Afscheid van laatste lente. 

Amsterdam, De Beuk, [1959]. Ingenaaid. 28 p. 1e 

druk. Debuut. € 20 

 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Frans Pointl./ 25/4-1991/ Dit is uit ± 1961'. 

 

240.  PRAAG, Siegfried E. van Jongensdroom. 

Roman. Amsterdam, Querido, 1938. Linnen met 

stofomslag. 296 p. 1e druk. Omslag langs randen 

beschadigd. Laatste pagina's wat vochtschade. 

Exlibris Dr. J.A. van Praag. € 60 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina 

(2): 'Voor Jo en Hetty [van Praag]/ van/ Siegfried/ 

September 1938'. 

J.A. van Praag, hispanist en verzamelaar van 

zestiende- en zeventiende-eeuwse Spaanse 

klassieken, was de vier jaar oudere broer van 

Siegfried van Praag. Dit boek is bovendien in druk 

opgedragen aan 'mijn broers J.A. en M.M. van 

Praag'. 

 

241.  (PRESSER, J.). PÉRÈS, J.B. Comme quoi 

Napoléon n’a jamais existé oud grand erratum 

source d’un nombre infini d’errata, à noter dans 

l’histoire du xixe siècle par J.B. Pérès. Met een ten 

geleide van J. Presser. Amsterdam, Athenaeum-

Polak & Van Gennep, 1969. Geniet met omslag. 20 

p. 1e druk. Kreukje. € 100 

¶ Opdracht van Presser in balpen op de Franse 

titel: 'Het eerste boek voor/ Doctorandus Jan de 

Rek/ In dankbaarheid en/ vriendschap,/ je 

"examinator"/ Jacques Presser/ 24.6.1969'. 

Jan de Rek en Jacques Presser, leerling en leraar, 

kwamen samen de Tweede Wereldoorlog door. 

Noodgedwongen: Presser zat ondergedoken bij Jan 

en Kootje de Rek op de Veluwe. In 2010 verscheen 

postuum Pressers enige roman: Homo submersus. 

Een roman uit de onderduik. In deze verhulde 

autobiografie is Jan de Rek te herkennen als Wim 

de Bondt. 

 

242.  REIJT, Vic van de Verzamelde Gedichten. 

Amsterdam, C.J. Aarts, 1972. Geniet. (8) p. Gedrukt 

in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e 

druk. Debuut. Rug verschoten. 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: '[Vic van de Reijt]'s [Verzamelde 

Gedichten]/ Geven Jolijt/ Aan neven en nichten/ 

voor Peter Loeb/ (handtekening)'. 

 

243.  REIJT, Vic van de Verzamelde Gedichten. 

Amsterdam, C.J. Aarts, 1973. Geniet. (8) p. Gedrukt 

in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 2e 

vermeerderde druk. Rug verschoten. 



¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'voor Peter Loeb/ uitgever van 

beroep*)/ allerlei troep*)/ (handtekening)/ *) 

doorhalen wat niet van/ toepassching is'. 

 

244.  REIJT, Vic van de Verzamelde Gedichten. 

Amsterdam, C.J. Aarts, 1974. Geniet. (16) p. 

Gedrukt in een oplage van 50 genummerde en 

gesigneerde exemplaren. 3e druk ('édition de 

luxe'). Rug verschoten. 

¶ In de gedrukte Reacties staat ook dit citaat: 

'"Verkleurd maar zeldzaam!"/ Peter Loeb, uitgever 

(Brief)'. 

 

245.  REIJT, Vic van de De Dramatische Wereld 

van Sam Bal. Amsterdam, C.J. Aarts, 1973. Geniet. 

20 p. Gedrukt in een oplage van 50 genummerde 

exemplaren. 1e druk. Rug verschoten. 

€ 75 (nrs 242-245) 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'Mijn signatuur/ maakt dit boekje/ erg 

duur/ (handtekening)/ voor Peter Loeb'. 

 

246.  REIJT, Vic van de Voetbal, Drank en 

Vrouwen. Amsterdam, C.J. Aarts, 1978. Ingenaaid. 

48 p. 1e druk. Rug verbleekt. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in rode inkt op de 

Franse titel: 'Voor Ruud Broens,/ uitgever, piraat, 

mens/ Vic van de Reijt/ 5 januari 1981'. 

Ruud Broens vormde met Pierre Roth en Ewald 

Spieker De Literaire Loodgieters, die in de jaren 

'80 opmerkelijke bibliofiele boekjes uitgaven, soms 

zonder toestemming van de betreffende auteur te 

vragen. Van Vic van de Reijt verscheen bij De 

Literaire Loodgieters in 1980 De scheet in 

perkament gebonden, als reactie op De bibliofiel 

van Gerrit Komrij. 

 

247.  REVE, Gerard The acrobat and other stories. 

Amsterdam/ Londen, G.A. Van Oorschot 

Publisher, (1956). Linnen met stofomslag. (2), 230 

p. 1e druk. Hapjes uit omslag. € 175 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe balpen op de 

Franse titel:  To Alan Ansen/ with love & many/ 

thanks for his kind/ Hospitality. May the/ Spirit 

guide & comfort/ you. Tanger, 12.8.1963/ 

GerardKvanhetReve'. 

Hoopvol gestemd maakte Gerard Reve op 11 

augustus 1963 de oversteek van Spanje naar 

Marokko. William Burroughs had hem geschreven 

dat het leven er goed en goedkoop was en dat hij 

Reve wel van de boot zou halen. Deceptie volgde 

op deceptie: Burroughs kwam niet opdagen, het 

hotel zat vol. Een andere Beat-schrijver, Alan 

Ansen, ving Reve op: de eerste nacht in Tanger 

sliep Reve op diens dakterras. Reve ontving op zijn 

beurt een exemplaar van Ansens dichtbundel 

Disorderly Houses (1961). 

 

248.  REVIS, M. Paviljoen van glas. Een 

Amsterdamse cavalcade. Amsterdam, Holdert & 

Co., 1947. Linnen. 216 p. 1e druk. Band deels 

verbleekt. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het 

voorste schutblad: 'Voor de Barones, in wier 

Bongerd -/ die toen nog de Hare niet was, althans 

niet/ wettelijk - een groot deel van het 

manuscript/ van dit boek in de nazomer van 1943 

werd/ geschreven en aan wier uit- en inschuif-/ 

bare tafel - destijds eveneens nog buiten/ de 

gemeenschap der goederen staande - het verder 

vorderde……/ en voor de Baron, die verantwoorde-

/ lijk gesteld moet worden voor de archi-/ 

tectonische aspecten, in deze pagina's/ ontvouwd/ 

van hun vriend/ M. Revis'. 



  



   Een vat vol woorden (aan Gerard Reve) 
 

249.  HOFSTRA, J.W. Engelen van mensen. 

Roman. Den Haag, H.P. Leopold, (1958). Karton 

met stofomslag. 288 p. 2e druk. Omslag 

beschadigd. Band deels verbruind. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'voor Gerard Kornelis,/ wèl genégen/ 

Janwillem/ "tot leeringh ende vermaeck"/ 7 april 

1962'. 

 

250.  ROOBJEE, Pjeroo Dodemanskamer. Roman. 

(Leuven), Kritak, (1993). Garenloos. 336 p. 1e druk. 

€ 35 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: 'voor mijn ingoede confraters/ Gerard 

& Joop - sterke/ karakters allebei -,/ gans genegen,/ 

roobjee/ 10 mei 94'. 

 

251.  SCHEEPMAKER, Nico Hopper's Holland. 

Amsterdam, Erven Thomas Rap, (1973). Garenloos 

met omslag. 64 p. 1e druk. € 60 

¶ Opdracht van de auteur in viltstift op de Franse 

titel: 'Voor Gerard Reve,*/ je "van het",/ meer in 

het bijzonder/ het gedicht/ op blz. 40/ Nico 

Scheepmaker/ * ook te lezen als/ Gerard (je van 

het) Reve'. 

Op pagina 40 van dit boek staat het gedicht 'Een 

vat vol woorden', door de auteur in handschrift 

opgedragen 'Voor Gerard', met in de laatste strofe 

een verwijzing naar Gerard van het Reve. 

 

252.  SONTROP, Th.A. Langzaam krom groeien. 

Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1962. Ingenaaid. 

40 p. Niet afgesneden. 1e druk. Pagina's 

opengesneden. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor Gerard Kornelis/ met het oog 

o.a. op blz 29/ Théo S.'. 

Op pagina 29 van dit boek staat het kwatrijn 

'Relatief'. Reve en Sontrop ontmoetten elkaar 

geregeld op het roemruchte landgoed Jagtlust. 

Sontrop stond op Reve's lijstje voor 

presentexemplaren van Tirade. 

 

 

253.  RODENKO, Paul Gedichten. Amsterdam, 

U.M. Holland, 1951. Ingenaaid met omslag. 52 p. 1e 

druk. Debuut. Rug beschadigd. Bovenrand 

vochtvlekkig. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: 'Voor Aimé [van Santen]/ (ik weet er 

echt/ niets bij te schrijven)/ Paul Rodenko/ 30 juni 

'51'. 

Aimé van Santen, alias Jan Molitor, en Paul 

Rodenko studeerden in Leiden: ze kozen in 1940 

beiden Slavische taal- en letterkunde als hoofdvak. 

Ze waren tot de dood van Rodenko in 1976 goed 

bevriend: 'een vriendschap uit intellectuele 

verbondenheid', aldus Rodenko-biograaf Koen 

Hilberdink. In 1946 trachtten Rodenko en Van 

Santen samen het tijdschrift Oost-Europa op te 

richten; vanaf 1947 publiceerden ze allebei 

geregeld in Litterair Paspoort. 

De Windroos XI. 

 

254.  ROLAND HOLST, A. Voorbij de wegen. 

Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1925 [= 1926]. 

Linnen. (8), 152 p. 2e druk. Rug verbruind. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het 

tweede schutblad: 'Aan Conrad/ van/ Jany Roland 

Holst/ Bergen N-H/ Juni 1936'. 

 

255.  ROSENBOOM, Thomas De mensen thuis. 

Amsterdam, Querido, 1987. Garenloos. 192 p. 2e 

druk. Debuut. € 30 

 



¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor Mies Bouhuys,/ met dank voor 

de/ spectaculaire rit,/ (handtekening)/ Weesp, 14 

februari 2002'. 

 

256.  SCHEEPMAKER, Nico De paus? Daar krijg 

ik een kind van... . Amsterdam, De Arbeiderspers, 

(1975). Garenloos. 212 p. 1e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte viltstift op de 

Franse titel: 'Voor Geert [van Oorschot],/ de enige 

echte/ uitgever, te-/ midden van/ uitgeverijen./ In 

ieder geval de/ enige echt-/ schrijvende uit-/ 

gever./ Nico Scheepmaker'. 

Scheepmaker versleet vele uitgevers. Bij Van 

Oorschot verschenen in 1978 van zijn hand twee 

vertalingen: herdrukken van Grigori Baklanov, Een 

voetbreed aarde en Vera Panova, Het wereldje van 

Serjozja. 

 

257.  SCHENDEL, Arthur van De schoone jacht 

en andere verhalen. Met houtsneden van Jan 

Poortenaar. (Amsterdam-Sloterdijk), 

Wereldbibliotheek, 1934. Linnen. 176 p. 4e druk. 

€ 100 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Nini Brunt/ van/ ArthurvS/ Augustus 

Sestri Levante'. 

 

Nini Brunt, vertaler van beroep, was getrouwd met 

typograaf Jan van Krimpen. In de onder leiding van 

Van Krimpen verschenen reeks Palladium kwam in 

1922 Van Schendels Safija uit. 

 

258.  SCHEPENS, Jan Letterkundig prentenboek 

bevattende de Avonturen van Don Quichote 

Greshoff en Sancho Panza Schepens in het 

Vlaamsche Literatuurland. Brugge, ROYA, 1943. 

Ingenaaid. 192 p. 1e druk. Rug wat verbleekt. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina 

(3): 'Aan K. Lekkerkerker,/ uit genegen 

herinnering./ Jan Schepens/ Brugge, 4/6/49'. 

K. Lekkerkerker, redacteur en editeur, kende 

Schepens uit de tijd dat zij beiden aan het 

tijdschrift Werk waren verbonden. Op pagina 135 

tot en met 137 in deze ironische sleutelroman op 

het literaire leven in Brussel wordt de oprichting 

van Werk ten huize van Greshoff beschreven. 

 

259.  SCHIPPERS, K., & J. BERNLEF Een cheque 

voor de tandarts. Amsterdam, Querido, 1967. 

Ingenaaid. 192 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Rug 

twee schaafplekjes. € 150 

¶ Opdracht van de auteurs in balpen op pagina (2): 

'voor Jan Schoonhoven/ met respect en zeer veel 

genoegen/ en genegenheid/ K. Schippers J. 

Bernlef'. 

Op pagina 159 in dit boek staat een korte 

beschouwing over het werk van Jan Schoonhoven: 

'J.J. Schoonhoven: De werkelijkheid funderen als 

kunst'. In de eerste alinea heeft Schippers, op 

aandringen van Schoonhoven, in balpen twee 

inhoudelijke correcties aangebracht: Schoonhoven 

nam namelijk niet de trein van 8.02 naar Delft, 

maar die van 7.35 naar Den Haag. 

 

260.  SCHIPPERS, K. Holland Dada. Amsterdam, 

Querido, 1974. Ingenaaid. 192 p. Rijk geïllustreerd. 

1e druk. Enkele leesvouwen. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'voor Thijs Rinsema jr,/ kleinzoon v. een/ 

eminent schilder/ K. Schippers 26/4.79'. 

Thijs Rinsema, apotheker van beroep, erfde de 

collectie schilderijen en objecten van zijn 

grootvader Thijs Rinsema. De broers Thijs en Evert 

Rinsema waren schoenmakers in Drachten, maar 

maakten ook abstracte kunst. In dit boek wordt op 

pagina 103 tot en met 117 het verhaal van de 

Rinsema's verteld, die bevriend waren met avant-

gardekunstenaars als Van Doesburg en Schwitters. 



 

261.  SCHOLTEN, Jaap Bavianehaar & 

chipolatapudding. Amsterdam, Thomas Rap, 

(1990). Garenloos. 168 p. 1e druk. Debuut. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: 'voor Anne [Scheepmaker]. 3 II 93/ 

géén kookboek/ Jaap Scholten'. 

Anne Scheepmaker, culinair journalist, was de 

echtgenote van schrijver en journalist Nico 

Scheepmaker. 

 

262.  SIMONS, Carla Ik wil leven. Roman. 

Amsterdam, Querido, 1939. Linnen. 136 p. 1e druk. 

Band deels licht verbleekt. Plakresten op eerste 

pagina's. Exlibris W.M.S. Pitlo-van Rooyen. € 100 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor Wil Pitlo,/ goede kameraad/ in 

moeilijke tijden/ dit boek, dat ze/ zeker zal 

begrijpen,/ en waarvan ze, misschien,/ 'n beetje 

van zal/ gaan houden./ Carla/ Amsterdam, Januari 

1941'. 

Carla Simons weigerde als joodse vrouw om tijdens 

de Tweede Wereldoorlog onder te duiken, 

ondanks herhaaldelijk aandringen van vrienden. 

Zij werd op 19 november 1943 in Sobibor 

vermoord. In 2014 verscheen Dagboek 1942. Leven 

op de grens van wankelende waarden, het 

oorlogsdagboek dat Simons in Amsterdam had 

bijgehouden. Wil Pitlo begon in 1942 een grote 

collectie Couperus aan te leggen, welke zij in 1984 

overdroeg aan de Stads- en Athenaeumbibliotheek 

in Deventer. 

 

263.  SMIT, Wilfred Een harp op wielen. Den 

Haag, Bert Bakker/ Daamen, 1959. Ingenaaid met 

flappen. 48 p. 1e druk. Debuut. Omslag met enkele 

scheurtjes en kreukjes. € 150 

¶ Opdracht van de auteur [aan Hanny Michaelis] 

in balpen op de Franse titel: '5 V '62/ "Om de 

anecdote"/ wfs.'. 

Smit en Michaelis verkeerden in dezelfde kringen. 

Zo gingen ze allebei naar de intellectualistische 

feesten van theatermaker Chaim Levano in 

Amsterdam. Kees Fens besprak in De Tijd van 15 

september 1962 zowel Een harp op wielen als de net 

verschenen bundel Tegen de wind in van Michaelis. 

 

264.  SNOEK, Paul aardrijkskunde. 

antropografische suite voor naïeve meisjes. 

Antwerpen, (vzwd gard-sivik), 1956. Cahiersteek. 

(24) p. Geïllustreerd door Asger Jorn. Gedrukt in 

een oplage van 300 exemplaren. 1e druk. € 125 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

titelpagina: 'zeer dankbaar voor de prachtige, wel/ 

korte herinnering welke ik van het/ kasteel 

groeneveld zal mogen behouden/ draag ik deze 

bundel op aan dhr en mevr/ Colson/ te Baarn/ 5 

Juli 1956/ Paul Snoek'. 

Joop en Ali Colson maakten na de Tweede 

Wereldoorlog van het achttiende-eeuwse landhuis 

Groeneveld in Baarn een trefpunt voor 

kunstenaars. Karel Appel, Ed van der Elsken, Fritzi 

Harmsen van Beek, Cees Nooteboom, Simon 

Vinkenoog en vele anderen kwamen er over de 

vloer. Groeneveld was tevens het decor van 

honderden afleveringen van Pipo de clown. 

 

265.  SONTROP, Theo Het alfabet. (Met 

tekeningen van Joost Roelofsz). Amsterdam, De 

Harmonie, (1975). Linnen met stofomslag. (56) p. 

1e druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste 

schutblad: 'Voor Mevrouw Stroom/ (Het is niet 

waar wat een oude Griek/ zei: πάντα ῥεῖ, dat alles 

stroomt, wás/ dat maar waar!)/ Theo Sontrop'. 



266.  SONTROP, Theo Het alfabet. (Met 

tekeningen van Joost Roelofsz). Amsterdam, De 

Harmonie, (1975). Linnen met stofomslag. (56) p. 

1e druk. Omslag geschaafd. € 60 

¶ Opdracht van de illustrator in zwarte inkt op het 

voorste schutblad: 'voor Roswieta van Joost en 

Roet/ 17 sept 1975'. Op beide schutbladen maakte 

Roelofsz een veelkleurige tekening van bewegende 

R'en en een hond met een bos bloemen in zijn bek. 

 

267.  SPRINGER, F. Teheran, een zwanezang. 

Roman. Amsterdam, Querido, 1991. Linnen met 

stofomslag. 376 p. 1e druk. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

voorste schutblad: 'MEMO/ Aan: DGPZ/ Van: AP/ 

oftewel/ Aan: Charles Rutten/ Van: Carel 

Schneider/ 'Te uwer kennisneming/ gaat 

bijnevens, vergezeld/ van de beste gelukwensen,/ 

een ietwat lang uitgevallen/ Rapport, ontsproten 

aan/ de dikke duim van/ F.Springer/ nov '91''. 

M.H.J.Ch. (Charles) Rutten was diplomaat en van 

1972 tot en met 1979 Directeur-Generaal Politieke 

Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Ben Bot en Carel Schneider, alias F. Springer, 

waren zijn beide assistenten. 

 

268.  THIJSSEN, Theo Kees de Jongen. Bussum, 

C.A.J. van Dishoeck, 1923. Linnen. (8), 376 p. 1e 

druk. Wat los in de band. Roest- en vochtvlekjes. 

€ 350 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

voorste schutblad: 'Aan/ Marie Jans-Filarski/ van/ 

TheoJobsThijssen'. 

 

269.  T'HOOFT, Jotie Junkieverdriet.  [Brussel/ 

Den Haag], Manteau, (1976). Ingenaaid met 

flappen. 56 p. 1e druk. Omslag langs randen 

geschaafd. € 500 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'voor Chris,/ 1 januari 1976 [= 1977]/ "make 

every song/ your favorite tune:/ I saw angels/ 

beating their wings/ in time, I t[h]ought/ I heard 

one sigh/ for you: come on up/ now, come on up 

now"/ (Shine a light. M. Jagger)/ Jotie'. 

 

270.  (TOOROP, Jan). JANSSEN, Miek Jan 

Toorop's Kruiswegstaties. St. Bernulphuskerk te 

Oosterbeek. Amsterdam, L.J. Veen, [1922]. Karton. 

48 p. Geïllustreerd. 1e druk. Rug ontbreekt. Kneep 

gebroken. Roestvlekkig. € 150 

 



¶ Opdracht van Toorop in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'aan Cor de Kruijff/ met groote 

sympathie in Chr./ van JTHToorop/ 1922'. 

 

271.  VANRIET, Jan Transport. Malerei 99-04. 

(Met een tekst van Cees Nooteboom). (Detmold), 

Lippisches Landesmuseum Detmold, (2004). 

Ingenaaid. 124 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. € 175 

¶ Opdracht van de kunstenaar in balpen op de 

Franse titel: 'deze/ [TRANSPORT]/ voor de 75/ van 

Remco [Campert]!/ van harte -/ janvanriet/ (en 

zoen aan/ Debby!)/ juli 2004'. Rondom de 

opdracht maakte Vanriet een kleurrijke potlood- 

en stifttekening van twee mannen in omhelzing. 

In 1993 schilderde Vanriet een portret van 

Campert, dat zich tegenwoordig in het 

Literatuurmuseum bevindt. 

 

272.  VASALIS, M. 'Onweer'. P. 103-140 in: Drie 

novellen. Amsterdam, Vereeniging ter bevordering 

van de belangen des boekhandels, 1940. Karton. 

140 p. 1e druk. Boekenweekgeschenk. Iets 

scheefgelezen. € 125 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina 

(7): 'Voor Wendel [ten Arve]/ een onweer, 50 j./ 

geleden!/ Dag!/ M. Vasalis'. 

 

273.  VISSER, Ab Leven van de pen. Met 

illustraties van Hugh Jans. Den Haag, Kruseman, 

(1965). Ingenaaid met flappen. 120 p. 1e druk. 

Gebruikt exemplaar. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor John en Mariëtta/ In het land der 

toekomst/ Uit het land van herkomst/ van/ Ab + 

Edith/ sept. '66'. 

 

274.  VLIET, Eddy van De binnenplaats. 

Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1990. 

Garenloos. 72 p. 2e druk. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'heel graag voor Ad,/ ter herinnering 

aan de C. Buddingh'-/ dag,/ Dordt,/ 19.III.1994/ 

(handtekening)'. 

 

275.  VLIET, Eddy van Na de wetten van Afscheid 

& Herfst (fragmenten uit het leven van een 

burger). Amsterdam, De Bezige Bij, 1978. 

Garenloos. 56 p. 1e druk. Omslag verbruind. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'heel graag aan loes en/ guit visser uit 

de/ kluizenaarstraat,/ Eindhoven, 23 10 78/ Eddy'. 

 

276.  VOS, Margot De nieuwe lent'. Verzen. (Met 

een inleiding van C.S. Adama van Scheltema). 

Amsterdam, Querido, 1923. Linnen. 80 p. 1e druk. 

Rug verschoten. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

voorste schutblad: 'Aan C.S. Adama/ van 

Scheltema/ van/ Margot Vos/ 7-11-23'. 

C.S. Adama van Scheltema was een mentor van 

Margot Vos. Het 'Ter inleiding' op pagina 5 tot en 

met 7 in dit boek sluit hij af met 'Van harte succes 

gewenscht door Uw vriend'. Bij zijn dood in 1924 

publiceerde Vos in De socialistische gids een vers 

'Aan onzen gestorven zanger C.S. Adama van 

Scheltema'. 

 

277.  VRIAMONT, Joris Sebbedee. Den Haag [= 

Brussel], (A.A.M. Stols [= eigen beheer]), 1926. 

Ingenaaid met omslag. (2), 40 p. Gezet uit de 

Garamond en gedrukt in een oplage van 60 

genummerde exemplaren. 1e druk. Debuut. € 250 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het 

voorste schutblad: 'Den Heer B.Th. de Heij/ in 

opdracht van den schrijver/ Jvriamont/ 5.3.26'. 



B.Th. de Heij, directeur van de Koninklijke 

Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, 

schreef met Jac. Rijkse het vaak herdrukte 

handboek Anatomie voor kunstenaars. 

Dit is een van de 50 Arabisch genummerde 

exemplaren, gedrukt op Hollandsch van Van 

Gelder. 

Van Dijk 103. 

 

278.  VROMAN, Leo Nieuwsgierig. Gedichten. 

Amsterdam, Querido, 1981. Ingenaaid. 64 p. 2e 

druk. Hoek geknipt uit laatste pagina en 

achterzijde omslag. € 75 

¶ Opdracht van de auteur [aan Simon Vinkenoog] 

in balpen op de Franse titel: 'voor Vinken-/ om op 

te drinken ⁞ en -ogen/ om op te drogen/ Leo/ 

Brooklyn,/ 21 april '82'. Bovendien illustreerde de 

auteur zijn poëtische opdracht met een vink in een 

plas water en een zelfportretje met natte ogen. De 

handtekening 'Leo' is ook het portret. 

 

279.  VROMAN, Leo De gebeurtenis en andere 

gedichten. Amsterdam, Querido, 2001. Ingenaaid. 

176 p. 1e druk. € 60 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Alles is een prelude,/ ook dit, voor Jan en 

Gertrude [Starink],/ met omhelzingen,/ Leo/ 

Tilburg,/ 12 juni '01'. De handtekening 'Leo' is 

tegelijk een zelfportretje, dat uit een ader lijkt te 

kruipen. 

Jan Starink was docent Nederlands en hoofd van 

de culturele afdeling van de KRO Radio. Zijn 

vrouw Gertrude was dichter. 

 

280.  WARREN, Hans Geheim dagboek. 1978-

1980. Dertiende deel. Amsterdam, Bert Bakker, 

1997. Garenloos met omslag. 200 p. 1e druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: 'Voor Connie [Palmen], in de/ hoop 

haar nòg beter/ te leren kennen,/ in vriendschap,/ 

Hans/ 12.11.'97'. 

 

281.  WEEMOEDT, Lévi Bedroefd maar dankbaar. 

[Amsterdam], Pandora, (1994). Garenloos. 144 p. 

8e druk. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Verzuchting/ Zomer, winter, herfst en 

lente:/ alles is hier van Natuurmonumenten./ En er 

valt geen mus, o Heer,/ van 't dak zonder 

Staatsbosbeheer!/ Groeten vanuit het Drents 

Museum/ van/ Lévi Weemoedt'. 

   Dikste maatjes (aan Connie Palmen) 
 

IN 1994  MAAKT HANS WARREN KENNIS MET  

Connie Palmen, 'die heel aardig bleek. Erg klein, 

geen enkele aanstellerij'. Dat schrijft Warren na de 

ontmoeting in zijn geheim dagboek. Na de dood 

van Ischa Meijer krijgt hij nog meer sympathiek 

medelijden met de schrijfster. 

Drie jaar later is de presentatie van het dertiende 

deel Geheim dagboek over de jaren 1978 tot en met 

1980. Bas Heijne, Tilly Hermans, Laurens van 

Krevelen en Marga Minco zijn van de partij. 

Connie Palmen is er ook. Natuurlijk worden de 

meeste aanwezigen getrakteerd op een 

presentexemplaar van het nieuwe boek. Palmen 

ziet haar exemplaar met een vriendschappelijke 

opdracht worden verrijkt. Warren signeert met 

zijn voornaam: voorbehouden aan echte vrienden. 

Warren, een paar delen Geheim dagboek later over 

de boekpresentatie: 'Connie Palmen die zich 

gedroeg of we de dikste maatjes zijn, ze klom in 

me en knuffelde me. Een schat, maar wat ziet ze er 

oud en moe uit'. 

Critici hebben Hans Warren verweten niet oprecht 

te zijn. Je denkt een aangenaam onderhoud met 

hem te hebben gehad, om later in een niet meer zo 

geheim Geheim dagboek te lezen dat de schrijver, 

blijkens een evaluatie de dag erop, zich stierlijk 

met je heeft verveeld. Liefhebbers bewonderen 

Hans Warren juist omdat hij zijn dagboek 

openbaar heeft gemaakt. De schrijver is oprecht 

door zijn oorspronkelijke gedachten en gevoelens 

– enthousiast, vals, gemeen, whatever – te 

publiceren. Zonder zichzelf te censureren: in de 

wetenschap dat hij sommige vrienden zou 

schofferen. 'Oprechtheid is de eerste vereiste'. 

Overigens is het dit dertiende deel Geheim 

dagboek waarin uitgever Bert Bakker voor het eerst 

(op 2 juli 1979, om precies te zijn) begint over de 

publicatie van Warrens dagboekcahiers. De vraag 

is of het Connie Palmen iets kan schelen. 

 

282.  WESSEM, Constant van De fantasie-stukken 

van Frederik Chasalle. (Amsterdam/ Mechelen, De 

Spieghel/ Het Kompas, 1932). Ingenaaid. 48 p. 1e 

druk. Omslag iets beschadigd. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Voor Kitty [de Josselin de Jong],/ deze 

"Spielerei"/ van een 20-jarige/ Constant van 

Wessem/ Nov. 1937'. 

De Vrije Bladen, jrg. 9, afl. 9. 



   Intimi (aan Bert Bakker) 
 

IN HET MOOIE VRIENDEN BOEK  LHW70. Een 

liber voor een libertijn (2015) beschrijft Arjan Peters 

zijn eerste ontmoeting met L.H. Wiener in oktober 

1990. Peters, jongste bediende bij het weekblad 

Vrij Nederland, moest de schrijver interviewen naar 

aanleiding van zijn nieuwe verhalenbundel 

Misantropenjaren (1990). Het werd een 

memorabele avond met zware sigaren en dito wijn. 

'Het leven is mooi, maar men moet leren hoe het 

te vergallen' kwam er boven het gepubliceerde 

vraaggesprek te staan. 

Vijfentwintig jaar later koestert Arjan Peters niet 

alleen warme herinneringen aan de kennismaking, 

maar ook een tastbare. Per post ontving Peters 

Misantropenjaren 'in een speciale gebonden editie' 

en voorzien van een opdracht. 

Misantropenjaren, de eerste bundeling verzamelde 

verhalen van L.H. Wiener, verscheen half of eind 

oktober 1990 bij uitgeverij Bert Bakker. De 

paperback van bijna 400 bladzijden lag voor 

f 39,90 in de boekhandel. Van een 'gebonden 

editie' was, ook in recensies van en advertenties 

voor het boek, geen sprake. De verantwoording op 

pagina 393 van Misantropenjaren maakt evenmin 

melding van luxe-exemplaren of een gedeelte van 

de oplage dat speciaal voor de auteur en 

medewerkers van de uitgeverij werd gebonden. 

De schrijver zelf is wel gevoelig voor mooie 

boekbanden. In het hoofdstuk 'Bert Bakker 1982-

1994' in Herinneringen aan mijn uitgevers (2008) 

schrijft Wiener: 'Misantropenjaren wordt een 

prachtig boek, waardoor ik plotseling weer volledig 

besta. Als extra geste laat Bert Bakker tien 

exemplaren inbinden om weg te geven aan intimi'. 

Het betreft hier dus een officiële, niet in de handel 

gebrachte luxe oplage.  

Arjan Peters was in 1990 een van de tien ('vier of 

zes, heel misschien tien', tekent de uitgever hierbij 

desgevraagd aan) uitverkorenen. Bert Bakker zelf 

ook, bleek in 2014 bij de openbare verkoop van zijn 

eigen boeken. Bakkers exemplaar van 

Misantropenjaren is garenloos in zwart linnen 

gebonden. In dezelfde strakke letters als die op het 

oorspronkelijke omslag staan auteursnaam en titel 

verguld op rug en voorplat van de band. De fraaie 

opdracht staat binnenin. 

 

 

 

 

283.  WIEG, Rogi Souffleurs van de duivel. 

Verhalen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1996. 

Ingenaaid. 252 p. 1e druk. Enkele leesvouwen. € 125 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

opdrachtpagina: 'Voor Hanny Michaelis/ dus! Dat 

lijkt me/ duidelijk/ Liefs,/ Rogi'. 

De handgeschreven opdracht is geschreven onder 

de gedrukte opdracht: 'Voor Hanny Michaelis'. 

 

284.  WIENER, L.H. Misantropenjaren. 

Verzamelde verhalen. Amsterdam, Bert Bakker, 

1990. Linnen. 394 p. 1e druk. Rug iets verschoten. 

€ 350 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: 'Amsterdam, 26-10-'90/ Beste Bert 

[Bakker],/ Hier een mooie/ hard-cover voor je 

verzameling./ Bedankt voor het verzorgen/ ervan./ 

Als ik je er een plezier mee/ kan doen zal ik graag/ 

beroemd worden./ Lodewijk'. 

 

 

 

 
  



  



285.  WIENER, L.H. De langste adem. Novelle. 

Amsterdam, Bert Bakker, 1993. Garenloos. 116 p. 1e 

druk. Rug verschoten. € 250 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Haarlem, 4-10-'93/ Voor Bert 

[Bakker],/ Ineens was je weg./ Voor zaken?/ Ik had 

liever nog/ een jaar of/ twintig met jou/ door 

willen gaan./ Lodewijk'. 

Inliggend: getypte brief van de auteur aan 'Beste 

Bert', gedateerd 'Haarlem, 4 oktober 1993', 

gesigneerd 'Lodewijk'. Afscheidsbrief van de auteur 

aan zijn uitgever: 'Nu heb ik helemaal niet meer 

het gevoel dat ik bij 'Bert Bakker' ben en evenmin 

is er nog iets van vertrouwdheid of rust in de 

verhouding. Er heerst 'zakelijkheid' en kilte, 

afstand en pragmatisme. Als dat het moderne 

uitgeversbedrijf kenmerkt, dan is de lol er af'. 

Tevens: gedrukt geboortekaartje van 'Arend 

Lodewijk', geboren 13 januari 1994, zoon van 

Rebecca Rijnders en Lodewijk Wiener. 

In De langste adem wordt de ontluikende liefde 

tussen de hoofdpersoon en diens oud-leerling 

Rebecca beschreven. De tekening van kraai Kato 

op het omslag van dit boek is van de hand van 

Rijnders. 

 

286.  WITTE, Dirk de Het glazen huis geluk. 

Verhalen. Brussel/ Den Haag, A. Manteau, 1964. 

Linnen met stofomslag. 128 p. 1e druk. Debuut. 

Omslag enkel kreukje. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de 

titelpagina: 'Voor Willy Nestor,/ met vriendelijke 

groet/ DDeWitte'. 

 

287.  WOLKERS, Jan Een roos van vlees. 

Amsterdam, J.M. Meulenhoff, (1963). Linnen met 

stofomslag. 196 p. 1e druk. Omslag licht 

beschadigd. Scheefgelezen. € 200 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op het voorste 

schutblad: 'Voor Henk en Eva [Bernlef]/ in diepe 

vriendschap/ van de/ sadistisch ingestelde,/ 

rancuneuze, niet de/ gereformeerde zede/ 

ademende, van God/ behekste, pathologisch/ 

morbide, smeerlapperige/ voyeur/ Jan Wolkers/ 

december 1963'. 

Wolkers verwijst in zijn opdracht naar de 

persstemmen die op de binnenflap van het omslag 

van dit boek worden geciteerd. Jan Wolkers en 

Henk Bernlef waren bevriend. Bernlef besprak 

deze roman in Het Parool zeer positief. 

'Ik vind Een roos van vlees een aangrijpend boek. 

Het is met een vanzelfsprekendheid geschreven, in 

een natuurlijke, zichzelf zelden overschreeuwende 

stijl, waar men als lezer niet licht onder uit komt'. 

(J. Bernlef, 'De obsessie van één ogenblik' in: Het 

Parool, 4 januari 1964) 

 

288.  WOLKERS, Jan Serpentina's petticoat. Met 

tekeningen uit de hongerwinter. Amsterdam, 

Meulenhoff, (1964). Garenloos. 128 p. 9e druk. 

Enigszins beduimeld. € 100 

¶ Opdrachten van de auteur in balpen op de 

Franse titel: 'Voor Henk en Eva [Bernlef]/ in 

vriendschap/ amsterdam/ 20 november 1964/ Voor 

Henk en Eva/ in vriendschap./ herschreven Ibiza/ 

21 november 1964'. 

 

289.  WOLKERS, Jan Serpentina's petticoat. Met 

tekeningen uit de hongerwinter. Amsterdam, 

Meulenhoff, (1964). Garenloos. 128 p. 7e druk. 

Leesvouwen. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse 

titel: 'Voor die lieve/ Ria/ ik mis/ je stem nog/ 

steeds door/ de telefoon./ 26 oktober 1964/ Jan 

Wolkers'. 

 

 



 

290.  WOLKERS, Jan Tarzan in Arles. Amsterdam, 

De Bezige Bij, 1991. Garenloos. 216 p. 1e druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in oranje en lichtblauwe 

viltstift op de Franse titel: 'Voor/ de heer Waage/ 

in/ vriendschap/ van/ Jan Wolkers/ 23 11 '91'. 

Hieronder bovendien gesigneerd door Wolkers' 

zonen: 'Tom' (in donkerblauwe viltstift) en 'Bob' 

(in rode viltstift). 

 

291.  YOURCENAR, Marguerite Mémoires 

d'Hadrien. Parijs, Librairie Plon, (1955). Ingenaaid. 

(8), 324 p. Niet afgesneden. Latere druk. Naam en 

jaartal op schutblad. € 350 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op het 

voorste schutblad: 'hommage de/ l'auteur/ 

Marguerite/ Yourcenar/ FELICITAS/ LIBERTAS/ 

HUMANITAS/ ALKMAAR/ 17 oct. 1956 '. 

Op 17 oktober 1956 hield Marguerite Yourcenar op 

uitnodiging van de Alkmaarse afdeling van het 

genootschap Nederland-Frankrijk een lezing, 

getiteld 'L'écrivain devant l'histoire'. Na het 

verschijnen van Hadrianus' gedenkschriften in 1952, 

in een vertaling van J.A. Sandfort, werd Yourcenar 

bekend in Nederland. Haar populariteit nam pas 

een vlucht toen Johan B.W. Polak zich als uitgever 

voor haar oeuvre ging inzetten. 

   Dominee-dichter (aan Jaap Zijlstra) 
 

JAAP Z I JLSTRA WAS ACHTEREE NVOLGENS 

predikant te Duurswoude, Delfzijl, Vorden en 

Amsterdam. In 1965 debuteerde hij met de 

dichtbundel Voor de gelukkige vinder. In 2010 werd 

zijn poëtisch oeuvre gebundeld. 

In 1983 kwam hij aan het eind van een preek uit de 

kast als homoseksueel. Over jongensliefde gaan de 

gedichten in Ik zie je zo graag. 

Zijlstra had veel contacten in de literaire wereld, 

zoals Benno Barnard, wiens vader ook dominee en 

dichter was. 

 

292.  BARNARD, Benno Een engel van Rossetti. 

Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1981). 

Ingenaaid met flappen. 64 p. 1e druk. Debuut. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de 

Franse titel: '5/12/81/ voor Jaap,/ benno'. 

Inliggend: handgeschreven brief van de auteur aan 

'Dag Jaap', gedateerd '5/12/81', gesigneerd 'benno'. 

Begeleidende brief annex bibliografische 

beschrijving: 'Naam in goud, titel in ecclesiastisch 

paars. Gevergeerd romandruk. 

Twaalfhonderdenvijftig exemplaren (1ste oplage). 

Gesigneerd. Onbeschadigd, als de posterijen enige 

zorgvuldigheid hebben betracht'. 

 

293.  BARNARD, Benno Klein Rozendaal. 

Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1983). 

Ingenaaid met flappen. 60 p. 1e druk. Rug 

verschoten. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: '10.12.83/ Voor Jaap Zijlstra/ in het 

onland,/ niet ver van waar/ dit speelt./ benno'. 

Inliggend: handgeschreven ansichtkaart van de 

auteur aan 'Jaap Zijlstra', ongedateerd, gesigneerd 

'benno'. Dankkaart voor de hem gezonden bundel 

van Zijlstra. 'Binnenkort komt mijn tweede bundel 

[= Klein Rozendaal] uit - maak maar vast een 

centimeter vrij bij de B'. 

 

294.  BARNARD, Benno Het meer in mij. 

Gedichten. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1986). 

Ingenaaid met omslag. 64 p. 1e druk. € 30 

¶ Inliggend: handgeschreven briefkaart van de 

auteur aan 'Beste Jaap', ongedateerd, gesigneerd 

'benno'. 'Pas in de stad van Joyce, Yeats en al die 

andere barden kom ik ertoe je te bedanken voor je 

beide mooie bundels, die ik met veel plezier 

gelezen heb. - Ik las hier voor een internationaal 



gezelschap enige proeven van verskonst in het 

Engels en begreep opeens het enorme voordeel 

van een Amerikaans huiswijf!'. 

Tevens: handgeschreven briefkaart van de auteur 

aan 'De heer Jaap Zijlstra', ongedateerd, gesigneerd 

'benno'. Beknopt bedankje: 'Tussen de regels van 

deze keerzijde door ontdek je mijn dank'. 

 

295.  CONINCK, Herman de Schoolslag. 

Gedichten. Amsterdam/ Antwerpen, De 

Arbeiderspers, (1994). Ingenaaid met flappen. 64 p. 

1e druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'voor Jaap Zijlstra,/ zwemles./ Van 

harte,/ (handtekening)/ 13.6.1995'. 

 

296.  GERHARDT, Ida De ravenveer. Amsterdam, 

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1970. Linnen 

met stofomslag. 48 p. 1e druk. Twee vegen op 

omslag. € 75 

¶ Inliggend: handgeschreven briefje van de auteur 

aan 'Zeer geachte Heer Zijlstra', gedateerd 'Eefde, 

21 Maart '81', gesigneerd 'I.G.M. Gerhardt'. 'Tot 

mijn spijt moet ik u melden dat ik buiten mijn 

eigen werk nìets extra's meer op mij kan nemen. Ik 

ben zózeer overvraagd dat dit in de meest strikte 

zin nodig is'. Niet in Ida Gerhardt, Courage! 

Brieven bezorgd door Ben Hosman & Mieke Koenen 

(2005). 

Tevens: handgeschreven brief van Marie van der 

Zeyde aan 'Zeer geachte Ds. Zijlstra', gedateerd 

'Eefde, 4 nov. '85', gesigneerd 'MHvanderZeyde' en 

'Ida Gerhardt'. Reactie op de toezending door 

Zijlstra van diens laatste dichtbundel, nogal 

verlaat, want 'alles is hier weken en maanden lang 

ontredderd geweest'. Over de slechte ogen van 

Gerhardt, en de slechte behandeling in het 

Radboud-ziekenhuis. 

 

297.  GERHARDT, Ida G.M. De hovenier. Assen, 

Van Gorcum/ H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, 1961. 

Linnen. 84 p. 1e druk. Bovenrand band verschoten. 

€ 125 

¶ Inliggend: handgeschreven brief van de auteur 

aan 'Geachte Dominé Zijlstra', gedateerd 'Eefde, 1 

Oct. '83', gesigneerd 'Ida Gerhardt'. Hartelijke brief 

over de poëzie van Zijlstra en felicitaties voor de 

hem toegekende Prijs van de Vlaamse 

Poëziedagen. 'Een mooie en beloftevolle selectie 

van verzen: dank u wèl! De mensen die buiten nog 

kijken kunnen, of beter zien kunnen, zìjn niet zo 

 

talrijk meer'. Raadgeving: 'U zult u wel ervoor 

weten te hoeden, bij voorkeur door tegen de wind 

in te lopen, de gevierde dominee-dichter van een 

kleine plaats te zijn (in een stad is het overigens 

óók gevaarlijk). Vergeeft u mij, een oud mens, dat 

ik het zeg. Okke Jager, Willem Barnard - en verder 

weet u het vast even goed als wij'. Niet in Ida 

Gerhardt, Courage! Brieven bezorgd door Ben 

Hosman & Mieke Koenen (2005). 

 

298.  JONG, Oek de Hokwerda's kind. Roman. 

Amsterdam/ Antwerpen, Augustus, (2002). Karton 

met stofomslag. 448 p. 1e druk. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor Jaap Zijlstra,/ medebewoner van 

de Keizers-/ gracht,/ met groet van/ Oek de Jong/ 

17-05-2003'. 

Inliggend: handgeschreven briefkaart van de 

auteur aan 'Beste Jaap Zijlstra', gedateerd 

'Amsterdam, 15 Sept. 2003', gesigneerd 'Oek de 

Jong'. Dankbrief voor een gezonden dichtbundel: 

'We zijn er in aan het lezen. Voor Jenne zijn de 

vele gedichten over bloemen aantrekkelijk. We 

hebben deze zomer maandenlang in haar tuin in 

Muiderberg geleefd'. 



Jaap Zijlstra en Oek de Jong waren, blijkt uit de 

adressering op de bijgevoegde envelop, buren. 

Zijlstra had een appartement op Keizersgracht 581, 

De Jong bewoont het zeventiende-eeuwse 

grachtenpand op nummer 147. 

 

299.  MIN, Neeltje Maria voor wie ik liefheb wil 

ik heten. Den Haag, Bert Bakker/ Daamen, 1966. 

Ingenaaid met omslag. 64 p. 3e druk. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het 

voorste schutblad: 'Voor Jaap Zijlstra/ Neeltje 

Maria Min/ 18-6-96'. 

 

300.  NOLENS, Leonard En verdwijn met mate. 

Amsterdam, Querido, 1996. Ingenaaid met flappen. 

64 p. 1e druk. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor Jaap Zijlstra/ van/ Leonard 

Nolens/ Amsterdam, 16 V 97'. 

 

301.  NOLENS, Leonard Honing en as. 

Amsterdam, Querido, 1994. Ingenaaid. 56 p. 1e 

druk. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Voor Jaap Zijlstra./ Leonard Nolens/ 

Amsterdam, 13 VI 95'. 

 

302.  NOLENS, Leonard Voorbijganger. 

Amsterdam, Querido, 1999. Ingenaaid. 72 p. 1e 

druk. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

titelpagina: 'Voor Jaap Zijlstra/ van/ Leonard 

Nolens/ 27 IV 2000'. 

 

 

303.  ZWAGERMAN, Joost Langs de doofpot. 

Amsterdam, De Arbeiderspers, (1987). Ingenaaid 

met flappen. 56 p. 1e druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de 

Franse titel: 'Voor Ciska [Matthes]/ Liefs,/ Joost'. 

Ciska Matthes was korte tijd redactiesecretaris van 

het in 1986 opgerichte tijdschrift Adem. Haar 

geliefde Rogi Wieg, Zwagermans boezemvriend, 

was een van de oprichters. In het eerste nummer 

van Adem publiceerde Zwagerman twee gedichten. 
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ONTDEKKINGEN DOEN 
    Dialoog tussen antiquaar en verzamelaar 
 

Leuk, al die opdrachten, maar waarom? Sinds een 

jaar of tien verzamel ik aangeraakt papier. In eerste 

instantie richtte ik me op enkele favoriete 

schrijvers: A. Marja, Jan Hanlo, C.C.S. Crone en 

A.L. Snijders. Je hoort iedereen immers altijd 

roepen dat je je als verzamelaar moet beperken. De 

diepte in. Maar ergens ontstond het idee om 

daarnaast van mijn persoonlijke canon een 

collectie opdrachtexemplaren aan te leggen. 

Bovendien: na drieëntachtig opdrachten van A. 

Marja heb je het ook wel even gezien. En dan wilde 

ik bij voorkeur echte opdrachten hebben, dus geen 

verplicht nummertje met een handtekening 

eronder. Het verschijnsel signeersessie heeft wat 

dat betreft veel verpest. Een echte opdracht is een 

inscriptie in een boek dat daadwerkelijk door de 

auteur geschonken is aan een familielid, vriend of 

bekende - in liefde of in vriendschap. Opdrachten 

heb je in allerlei gradaties en schakeringen. Het 

hoogst haalbare is een 'dedication copy': dat ene 

exemplaar dat zowel in druk als in handschrift aan 

dezelfde persoon is opgedragen. Maar zo'n 

exemplaar bemachtigen is hoogst zelden haalbaar: 

het is mij drie keer gelukt. 

Kijk, ik ben ook gecharmeerd van documenten en 

correspondenties, maar een brief waaiert vaak alle 

kanten uit. Die bevat dan allerlei details van 

details. Niets kan beter een verhouding tussen 

mensen samenvatten dan een opdracht van slechts 

een paar woorden. Het is, in het beste geval, een 

soort sublimatie, de kern van een relatie. 

Ik heb er in mijn studententijd bij mijn literair 

dispuut zelfs een lezing over gehouden. Ik had in 

Amsterdam net een opdracht van J. van 

Oudshoorn gevonden en raakte er niet over 

uitgepraat. Het heftig zwaaien van mijn vrienden 

op de achterste rij vatte ik op als een uiting van 

enthousiasme. Ik geloof dat ze me na een uur en 

een kwartier van de kansel getrokken hebben. 

De kwaliteit van sommige opdrachten heeft me 

verbaasd. Waar haalde je ze toch vandaan? Overal 

en nergens: antiquariaten, veilingen, kringloop-

winkels. Ik deed het liefst zelf ontdekkingen. 

Bijzondere boeken hoeven me niet op een 

presenteerblaadje aangeboden te worden. Liever 

niet, eigenlijk. Ik had dus, om maar iets te 

noemen, geen opdracht van Vestdijk aan Ans 

Koster in mijn bezit. De meeste van de hier 

aangeboden opdrachtexemplaren hebben 'the 

advantages of unfamiliarity', om een krachtterm te 

gebruiken die ik laatst in het tijdschrift The Book 

Collector tegenkwam. Ze circuleren niet. Je weet 

niet van hun bestaan, totdat ze voor je neus liggen. 

Ik haalde de lol ook uit het stukje bij beetje 

informatie vergaren, om de betekenis en het 

belang van de opdracht te begrijpen. Ik heb 

trouwens nooit geaarzeld om bij te verkoper te 

hengelen naar de herkomst van een boek. In de 

gevallen van Faverey en Harmsen van Beek, twee 

schrijvers waar je überhaupt zelden opdrachten 

van tegenkomt, heeft dat ook echt iets opgeleverd. 

Bij het invoeren van de titels in de catalogus kon ik 

dus terugvallen op mijn aantekeningen. 

Een flink deel van de opdrachtexemplaren vond ik 

op internet. Ik heb ook helemaal geen heimwee 

naar de tijd dat je het hele land door moest om in 

elke boekenzaak naar het plankje met bijzondere 

boeken te vragen. Ook online kun je onverwachte 

vondsten doen. Tik 'gesigneerd' in een zoekvenster 

en je hebt dezelfde serendipiteit. Dat moet je 

trouwens wel vaak doen, want boekenzoek-

machines worden 24 uur per dag geüpdatet. Ik 

sloop 's nachts weleens naar mijn laptop om een 

paar vaste websites te bezoeken. 

What about the one that got away? Missers zijn er 

in groten getale geweest. Toen ik De voetnoot van 

F.B. Hotz kocht, bleek de verkoper eerder al Eb en 

vloed met een vriendschappelijke opdracht van de 

schrijver aan hetzelfde echtpaar te hebben 

verkocht. Dat knaagt toch een beetje. En meer dan 

eens was ik op een veiling onderbieder. 

Maar wacht… had je niet ook opdrachtexemplaren 

van W.F. Hermans? Toegegeven, mijn canon hier is 

incompleet. Van de drie opdrachten van Hermans 

aan Gerard Reve en Hanny Michaelis kon ik niet 

scheiden. En mijn verzameling Vijftigers is nog in 

aanbouw: daar moeten opdrachtexemplaren bíj. 

Dus de planken zijn niet leeg? Eh, nee. Ik kocht 

twee weken geleden nog een stapel boeken en 

overdrukken van Ferdinand Langen, over wie ik 

een publicatie voorbereid, alle met opdracht aan 

zijn beste vriend Ab Visser. De veertig intieme 

opdrachten van Ab Visser aan zijn echtgenote 

Edith, de fotografe, waren een fijne bijvangst. 
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