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1  Charles Baudelaire  Douze poèmes. Les fleurs du mal. Den Haag: D.A. Daamen, 1939            
[= 1943]. 345 x 249 mm. Ingenaaid met omslag. (36) p. Niet afgesneden. Gezet uit de cursief van 
E.R. Weiss en gedrukt door J. van Boekhoven in een oplage van 500 exemplaren. Geïllustreerd 
met zwart-wittekeningen en initialen door C.A.B. Bantzinger. Eerste druk. Enkel vlekje in het 
omslag. Vouwtjes in rechterrand ex libris. € 110 

¶ Opdracht van Cees Bantzinger, de illustrator van deze clandestiene oorlogsuitgave, aan zijn 
broer in zwarte inkt onder het colofon: ‘voor HBA Bantzinger’. 

Nummer 12 van de 25 door Bantzinger gesigneerde exemplaren, die niet voor de handel 
bestemd waren. 

Ex libris H.B.A. Bantzinger op het schutblad, 131 x 72 mm, in druk gesigneerd: ‘CAB Bantzinger’. 
Oosterse voorstelling: kerktoren, sultan met Perzisch tapijt. Dit ex libris bevindt zich niet in de 
belangrijke collectie van het Museum Meermanno. 

De Jong 71. 

 

2  J. Bernlef  Gedichten 1960-1970. Amsterdam: Querido, 1977. 203 x 133 mm. Heellinnen. 192 
p. Eerste druk. Etiketje iets geschaafd. Vlekje op de schutbladen. Mooi exemplaar. € 70 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe balpen op het schutblad: ‘Voor Tine [van Buul] en Reinold 
[Kuipers] | In gebondenheid | Henk J Bernlef’. 

Een van de slechts enkele officieuze luxe-exemplaren, gebonden in blauw linnen met een 
titeletiket op de rug, voor- en achterzijde van het omslag van de paperback meegebonden. Dit 
exemplaar, voorzien van een zeer toepasselijke opdracht, is afkomstig van de uitgevers. 
  



 

 

 

 

3  Nelly Bodenheim  Waarom en waardoor. Nieuwe natuurlijke historie. Oude volksverhalen 
geïllustreerd door Nelly Bodenheim. Tekstbewerking door Dr. C. Catharina van der Graft. 
Amsterdam | Antwerpen: De Spieghel | Het Kompas, [1936]. 212 x 163 mm. Perkamenten rug met 
geïllustreerde platten (kleurenlitho's). Leeslint. (40) p. Rijk geïllustreerd (kleurenlitho's). Eerste 
druk. Enkel vlekje op het achterplat. € 300 

¶ Nummer 16 van 25 Arabisch genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, voorzien van een 
originele tekening van Bodenheim (potlood, waterverf), gebonden in perkament. 

Klassiek kinderboek (voor volwassenen) met korte verhaaltjes over waarom kanarievogels geel 
zijn, konijnen een gespleten lip hebben en de zon ’s avonds in de zee zinkt. 

Mooi exemplaar van een begeerlijke uitgave. 

 

4  Willem Elsschot  Volledig werk. Bezorgd door Peter de Bruijn. Amsterdam, Athenaeum-Polak 
& Van Gennep, 2001-2006. 190 x 123 mm per deel. Elf delen. Heellinnen met stofomslagen. 
Band- en omslagontwerp Harry N. Sierman. 236; 120; 196; 334; 184; 304; 152; 104; 120; 118; 212 
p. Mooi. Slechts een enkel vlekje op een omslag en een miniem deukje in een band. € 200 
¶ Het volledige oeuvre van Elsschot in de wetenschappelijke editie. Elk deel heeft een 
Verantwoording en Annotaties. 

Deze set is voorzien van roze stofomslagen, die uitsluitend bestemd waren voor leden van het 
Willem Elsschot Genootschap. Op de rug van elk omslag staat een letter of leesteken, zodat 
alleen een complete set ‘A. DE • RIDDER’ maakt. 

  



 

 

 

 

5  J. Greshoff  Over den Omgang met Boeken. Den Haag: H.P. Leopold, 1929. 198 x 129 mm. 
Ingenaaid met flappen. (8), 40 p. Niet afgesneden. Eerste druk. Geniet het leven – Kleine wenken 
om gelukkig te zijn 4. Omslag deels verbruind. Binnenwerk gaaf. € 70 

¶ Nummer XII van 25 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gedrukt op oud-Hollandsch papier 
van Van Gelder. 

Zeer vermakelijke en nog altijd overtuigende tekst over bibliofilie (mode, analfabeten, luxe 
edities, eerste-drukkenverzamelwoede, geïllustreerde boeken, William Morris, R.N. Roland Holst, 
S.H. de Roos, J. van Krimpen, De Zilverdistel, A.A.M. Stols, enzovoorts). 

Bijgevoegd is een exemplaar van de reguliere oplage. 

 

6  Arnon Grunberg (als) Arnon Yasha Yves  Het Boek Johanna. Amsterdam: Kasimir, (1991). 189 
x 120 mm. Cahiersteek met omslag. Vormgeving Lena Shafir. (2), 18 p. Gedrukt in een oplage van 
27 exemplaren. Geïllustreerd door Lena Shafir. Eerste druk. Mooi exemplaar. € 950 

¶ Nummer 27 van 27 [door de auteur] Arabisch genummerde exemplaren. 

De illustratie is met oranje potlood gekleurd. 

Met deze eigenbeheeruitgave verklaarde Arnon Grunberg de liefde aan actrice Johanna ter 
Steege, maar dat viel niet in goede aarde. Deze geschiedenis is gefictionaliseerd in Grunbergs 
roman Figuranten (1997). 

Rarissime ofwel: gruwelijk zeldzaam. 

Wuijts A4 en G1-1. 

  



 

 

 

 

7  Pé Hawinkels  Handgeschreven brief en getypte brief aan Michel van Nieuwstadt. Gedateerd: 
‘Valkenburg 7 aug 1964’ en ‘Geleen, 8 januari 1966’. 215 x 136 en 275 x 210 mm. Vier bladen. 
Recto en verso. Gesigneerd: ‘pé’ en ‘phawinkels’. 48 en 128 (!) regels. Kreukje. Roestplekje. € 230 

¶ Vermakelijke en inhoudsrijke brieven van Hawinkels aan een van zijn beste vrienden. 

De eerste brief is het relaas van een depressieve jongeman, die zich heeft teruggetrokken. Klein 
lichtpuntje in deze donkere tijd voor Hawinkels is het per brief ontvangen compliment van 
Vestdijk voor zijn poëzie. 

In de tweede, zeer omvangrijke brief adviseert Hawinkels Van Nieuwstadt over het schrijven van 
een boek. Vervolgens pareert hij de ferme kritiek die Van Nieuwstadt had geleverd op Hawinkels’ 
verhaal ‘Symphorius’. Ten slotte is Hawinkels laaiend enthousiast over Bob Dylan. 

‘En de goede voornemens, de goede voornemens die kleurig als tinnen soldaatjes langs de weg 
staan (maar als je goed kijkt staan ze tegen een boom te pissen, geel als honing en malvezij, en in 
hun kruitbussen en tondeldozen zit alleen oude klare, geen kruit) die komen niet aan hun trekken. 
Ik lees niet, schrijf niet, (de Haydn-gedichten XI-XIV traïneren) en doe verder niets dan veel slapen 
en voor me uit staren.’ (7 augustus 1964) 

‘Je hebt “Symphorius” namelijk eenvoudigweg niet begrepen. Wat ik met dit feit aanmoet, dat 
een van de lezers, van wie ik het meest op aan zou moeten kunnen, de quintessens van een 
mijner verhalen ontgaat, weet ik nog niet: ik zal daarvoor moeten wachten op het oordeel van 
anderen die ik ook op het gebied van het Lezen en Verstaan hoog aansla. Zorgen baart mij echter 
de vorm die je afwijzende reactie heeft aangenomen, omdat dat volgens mij een moment is in 
een proces dat zich in jou aan het voltrekken is en dat, indien niet tijdig afgeremd, de 
nederlandse literatuur, inderdaad, mijn reet, maar je weet wat ik bedoel – in aanmerkelijke mate 
schade zal berokkenen.’ (8 januari 1966) 

Pé Hawinkels (1942-1977) was dichter, schrijver, muziekrecensent, vertaler, liedjesschrijver en       
– niet in de laatste plaats – een groot epistolair talent. 

  



 

 

 

 

8  Willem Frederik Hermans  Dinky Toys. Parijs: De Mandarijnenpers, 1976. 150 x 107 mm. 
Gelijmd. 64 p. Katernen niet opengesneden. Getikt op een Olivetti Lexikon 90 en gedrukt op ‘de 
geduchte vloeistofduplicator van De Mandarijnenpers, niet met gedenatureerde alcohol, maar 
met Eau Sauvage’ in een oplage van ongeveer 60 genummerde en ten dele gesigneerde 
exemplaren. Eerste druk. Enkele vouwen in het omslag. Eerste vier katernen los (lijm uitgewerkt). 
Hier en daar een marginaal roestvlekje. € 1250 

¶ Nummer 34 van ongeveer 60 Arabisch genummerde exemplaren. 

Opdracht van de auteur in balpen onder het colofon: ‘Voor A. Sieders | wfh’. 

Arie Sieders was marinefotograaf en freelance persfotograaf te Den Helder. Wanneer het even 
kon, gebruikte hij in plaats van moderne fotocamera’s zijn oude Leica. Hierover heeft Sieders 
vermoedelijk met Hermans (óók een Leica-fan) gecorrespondeerd. 

Een van de leukste Hermans-uitgaven, in eigen beheer vervaardigd, een charmant cadeautje voor 
vrienden en kennissen. Elk exemplaar heeft een uniek, handgemaakt omslag, op de achterzijde 
door Hermans in zwarte inkt van zijn monogram voorzien. Op het omslag van dit exemplaar staat 
de titel in wrijfletters: ‘DINKY  | toyS’. 

Janssen | Van Stek 454. 

 

9  Willem Frederik Hermans  De God Denkbaar Denkbaar de God. Amsterdam: G.A. van 
Oorschot, 1956. 209 x 137 mm. Heellinnen met stofomslag. Omslagontwerp Montevino [= 
Nicolaas Wijnberg]. 152 p. Eerste druk. Enkele schaafplekjes aan het geheel intacte omslag. Naam 
in balpen op schutblad (‘C.A. [= Flip] de Kam’). Keurig exemplaar. € 60 

¶ Janssen | Van Stek 119. 

  



 

 

 

 

10  Simeon ten Holt  Propaedeutica – compositie no 1 (voor piano)’. Handgeschreven partituur. 
Gedateerd bovenaan: ‘Bergen 23 September 1942’, onderaan: ‘Amsterdam – 19 December 
1943’. 358 x 279 mm. Genaaid met wollen draad in blind omslag. Een blad, gevouwen, aan vier 
zijden beschreven. Gesigneerd: ‘S.P. ten Holt’. 2 bladzijden notenschrift + 12 regels tekst. Enkele 
lichte vlekjes. € 1650 

¶ Origineel, zeer vroeg muziekmanuscript van de toen twintigjarige componist. Ten Holt noteerde 
zijn compositie met vulpen op een leeg blad uit een partituur van Mahler en bond het daarna 
vermoedelijk zelf in. Van jongs af kreeg Ten Holt muzieklessen van de modernistische componist 
Jakob van Domselaer (1890-1960), die net als de familie Ten Holt in Bergen woonde. 

‘Na de nodige vingeroefeningen zette Ten Holt zich op eigen kracht aan het componeren van het 
eerste pianostuk dat hij niet als jeugdzonde heeft verworpen: “Dat Opus 1 is vooral een ferme 
reactie op het milieu waarin ik ben opgegroeid: dat van Van Domselaer en mijn vader.” Tijdens 
het maken van dat eerste stuk verhuisde hij naar Amsterdam. […] Het vorderde moeizaam. 
Terugkijkend heeft Ten Holt de wordingsgeschiedenis van zijn eerste compositie eens 
omschreven als: “De zee spoelt en slijpt, de tijd kristalliseert.” Nog meer dan een jaar heeft hij in 
zijn Amsterdamse bovenwoning zitten zwoegen op de voltooiing van dat zes minuten durende 
pianostuk.’ (J. Heymans, Arabesk. Over Simeon ten Holt, p. 117-118) 

Dit is een contemporain afschrift van de partituur van de eerste officiële compositie van Simeon 
ten Holt. Het is op de eerste bladzijde voorzien van een extra, tot dusver onbekende titel 
(Propaedeutica), terwijl de opdracht aan Ten Holts vriend Herman Plomper nog niet boven de 
compositie staat. Dit manuscript is opgedoken in Bergen: vermoedelijk behoorde het toe aan een 
lid van de ‘Berger bende’, de kring creatieven waarin ook Ten Holt zich begaf. 

Van belang is de handgeschreven, gesigneerde tekst die de componist op de laatste bladzijde 
schreef. Na een Latijns motto licht hij toe: ‘[…] Men lette erop dat het staande en gaande element 
naar waarheid verbonden worden en dat de onderdeelen, de harmonieen onderling, in hun 
verband tot een organisch geheel worden voorgedragen en niet door een voor de hand liggende 
dorre rhytmiek verbrokkeld en gelocaliseerd worden.’ 

Spectaculair. 

  



 

 

 

 

11  K.P. Kavafis  Twaalf gedichten. Vertaald door Hans Warren [en] Mario Molegraaf. 
[Amsterdam]: Sub Signo Libelli, 1982 [= 1983]. 216 x 143 mm. Heellinnen (Binderij Phoenix). (2), 
26 p. Niet afgesneden. Gezet uit de Romanée en gedrukt door Gerrit Kleis in rood en zwart in 
een oplage van 60 [= 58] exemplaren. Geïllustreerd met een originele, genummerde en 
gesigneerde ets door Hans Abbing. Eerste druk. Keurig. € 160 

¶ Nummer 12 van 35 Arabisch genummerde exemplaren, in rood linnen gebonden. 

Breugelmans 92. 

 

12  Gerrit Kouwenaar  kijk, het heeft gewaaid. Landgraaf: Herik, 1993. 225 x 181 mm. 
Cahiersteek met omslag. 20 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt in een oplage van 225 [= 231] 
exemplaren. Met een illustratie (reproductie van ets) van David Kouwenaar. Eerste druk. Zwarte 
Reeks 20. Deels zeer licht verschoten. Een geur van verbrande sigaretten. € 15 

¶ Nummer 110 van 225 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren. 

[Uit de bibliotheek van Remco Campert.] 

 

  



 

 

 

 

13  Willem de Mérode  De Lichtstreep. Amsterdam: Holland, 1929. 235 x 158 mm. Ingenaaid 
met flappen. 48 p. Niet afgesneden. Gezet uit de Erasmus-Mediaeval van S.H. de Roos en 
gedrukt door C. Nypels in blauw, rood en zwart op gevergeerd papier in een oplage van 125 
exemplaren. Eerste druk. Omslag iets gesleten. € 120 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt onder het colofon: ‘Aan Martien Beversluis | van | Willem 
de Mérode | 22 Apr. 1929’. 

Nummer XV van twintig Romeins genummerde auteursexemplaren. 

Ex libris Martien Beversluis op pagina (1): ‘Maak Baan | ex-libris | Martien Beversluis’. Hierop het 
ex librisstempel van de latere echtgenote van Beversluis: ‘Bibliotheek | Dignate Robbertz’. 

Martien Beversluis schreef in 1939 een in memoriam Willem de Mérode in De Nieuwe Gids. 

Van Laar 95. 

 

14  Herman Middendorp  Vlammen. Apeldoorn: C.M.B. Dixon & Co., 1918. 161 x 137 mm. 
Ingenaaid. Omslagontwerp R.W.P. de Vries Jr. 88 p. Niet afgesneden. Gezet uit de Hollandsche 
Mediaeval en gedrukt door G.J. van Amerongen. Eerste druk. Voorzijde omslag deels 
ingescheurd. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘Van den schrijver, | voor Sophie 
Coren. | Amsterdam, 11/4 1923. | Herman Middendorp’. 

  



 

 

 

 

15  Cees Nooteboom  De ridder is gestorven. Amsterdam: Em. Querido, 1963. 208 x 132 mm. 
Heellinnen met stofomslag. Omslagfoto’s Eddy Posthuma de Boer. 196 p. Eerste druk. Omslag 
iets beschadigd. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘voor Jan Gerhard | herinneringen aan | 
Eivissa, | de dagen van eens, ’57,’8 | cees. maart ‘63’. 

Eivissa is de Catalaanse naam voor het eiland Ibiza. 

Jan Gerhard Toonder, de vorige eigenaar van dit exemplaar, bracht enkele jaren door op Ibiza. 
‘Hij was de pionier die de functie van gids en raadgever met groot genoegen op zich nam en 
zodoende met vele denkbeelden kennismaakte,’ aldus broer Marten Toonder in een in 
memoriam. 

Cees Nooteboom verbleef een winter op Ibiza, waar de kiem voor deze roman werd gelegd. 

 

16  J. van Oudshoorn  Achter groene horren. Amsterdam: L.J. Veen, (1943). 210 x 155 mm. 
Halflinnen met stofomslag. Band- en omslagontwerp Martin Horwitz. 184 p. Eerste druk. Omslag 
iets gehavend. Sneden en binnenwerk iets roestig. € 60 

¶ Het zeldzame stofomslag heeft een tekening van de tamelijk onbekend gebleven Martin 
Horwitz, die ook ex libris ontwierp. De schetsen voor dit omslag liggen in het Rijksprentenkabinet. 

  



 

 

 

 

17  J. Slauerhoff  Verzamelde gedichten. Den Haag: A.A.M. Stols, 1948. 198 x 128 mm. Twee 
delen. Heellinnen met stofomslag. Band- en omslagontwerp Helmut Salden. 440; 440 p. Vierde 
druk. Omslag wat verschoten, met kleine scheurtjes. Flappen en schutbladen deels verbruind. € 50 

¶ Opdracht van Jacques Presser in balpen op het schutblad van het eerste deel: ‘Bij je eerste 
universitaire examen, | 29.6.’57 | Mamma | Oom Jacques’. 

Jacques Presser was niet de oom, maar de stiefvader van de vorige eigenaar van dit boek,     
Frans Bijlsma (1938-2014). Na de oorlog was Presser met jeugdvriendin Bep Bijlsma-Hartog 
getrouwd. Frans Bijlsma was medisch specialist en publiceerde een boek over Raoul Wallenberg, 
de Zweedse diplomaat die duizenden Hongaarse joden redde door ze valse paspoorten te 
verstrekken. 

 

18  Ab Visser  Portretten in focus. Zonder retouche. (Cagnes-sur-Mer: eigen beheer, 1951.) 220 
x 141 mm. Gelijmd in omslag met flappen, met titeletiket. (28) p. Getypt door de auteur op 
Amstel Bank G.H.B. in een zeer beperkte oplage. Eerste druk. Omslag deels verbruind en met 
scheurtjes. Enkele tikfouten met de hand in inkt verbeterd. € 180 

¶ Twaalf gedichten in een zelfgemaakt bundeltje, dat de auteur vanuit zijn Franse woonplaats aan 
vrienden en familieleden in Nederland stuurde. Colofon: ‘Deze cyclus werd geschreven in April 
van het jaar 1951, te Cagnes sur Mer en is slechts voor intimi getypt.’ 

Uit de vergelijking van twee exemplaren blijkt dat elk exemplaar opnieuw is uitgetypt. Het 
typoscript van het ene exemplaar verschilt van het andere: tikfouten variëren, de uitlijning op de 
pagina is anders, zelfs de getypte etiketjes op de voorzijde van het omslag zijn iets verschillend. 
Derhalve: uniek, en eerder een document dan een uitgave. 

Verreweg de zeldzaamste uitgave van Ab Visser. Michiel van Diggelen, biograaf van Visser, heeft 
nooit een exemplaar in handen gehad. In de Nederlandse Centrale Catalogus zijn slechts twee 
exemplaren te vinden: Universiteitsbibliotheek Groningen en Koninklijke Bibliotheek Den Haag. 

In april 1992 verzorgde De Uitvreter (Kees Thomassen) een bibliofiele herdruk voor de leden van 
de Ab Visser Sociëteit in een oplage van 130 exemplaren. In de herdruk (exemplaar bijgevoegd) 
zijn de gedichten anders geordend. 

  



 

 

 

 

19  Jan Wolkers e.a.  Lynx. Tijdschrift voor provocerend denken. Jaargang 1, aflevering 4. 
Maastricht: eigen beheer, [december 1966]. 274 x 111 mm. Geniet. 58 p. Gestencild in een kleine 
oplage. Geïllustreerd met tekeningen en collages. Rug iets verschoten. € 80 

¶ Losse aflevering van het Maastrichtse provo-maandblad. 

Van Jan Wolkers staat hierin op pagina’s 9-10 het vlammende, geëngageerde stuk ‘Dat nooit’,    
in druk gesigneerd. Voorts aandacht voor Vietnam, Johnson, kernkoppen, vrede, etc. 

‘De rechter veroordeelt hier mensen die een bevriend staatshoofd een moordenaar noemen tot 
150 gulden boete en veertien dagen voorwaardelijk. Maar het gaat er niet om of wij een bevriend 
staatshoofd een moordenaar noemen. Het gaat erom of wij een moordenaar een bevriend 
staatshoofd kunnen noemen.’ 

Van het tijdschrift Lynx zouden zes nummers verschijnen, het laatste in mei 1967. 

Zeldzaam. 

 

20  Marguerite Yourcenar  Mishima ou La vision du vide. [Parijs]: Gallimard, (1980). 205 x 140 
mm. Ingenaaid. 128 p. Eerste druk. Keurig. € 320 

¶ Opdracht van de auteur aan haar uitgever in groene stift op de Franse titel: ‘à Johann Polak | 
hommage | amical | Marguerite | Yourcenar’. 

Exemplaar gemerkt ‘S.P. [= service presse]’ in de achterzijde van het omslag. 

Hoewel Johan Polak niet de eerste Nederlandse uitgever was van Marguerite Yourcenar, heeft hij 
met de vaak herdrukte Polak-edities van Het hermetisch zwart (1971-), Alexis (1971-) en 
Hadrianus’ gedenkschriften (1978-) wel het meest voor haar werk in Nederland gedaan. 

Wanneer Yourcenar in Nederland was, ging ze altijd op bezoek bij Polak, ‘elke keer met het 
grootste genoegen’, zoals Yourcenar-biograaf Josyane Savigneau schrijft. Polaks eerste bijdrage 
aan Het Parool in 1991 was een in memoriam van Yourcenar. 
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