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C. Buddingh’, 
‘Expedition to earth’. Origineel ‘kijkkastje’ van hout, glas en speelgoed. 

212 x 173 x 48 mm. Gesigneerd en gedateerd in viltstift op achterzijde: ‘CBuddingh’ | ’73’. In zeer 
goede staat. 

€ 325 

Omstreeks 1970 begon de schrijver C. Buddingh’, na zijn bezoek aan een tentoonstelling van het 
werk van Man Ray, zelf beeldend werk te maken. Van sigarenkistjes, speelgoed en gevonden 
voorwerpen maakte hij surrealistische ‘kijkkastjes’ of ‘droomkastjes’, bij elkaar ruim honderd 
stuks. Hij beschouwde ze als driedimensionale gedichten. Hoewel ze bij diverse exposities te koop 
werden aangeboden, bleven de meeste kastjes bij Buddingh’, die ze wel aan vrienden cadeau deed. 
In dit kastje, aan de buitenkant bruin en aan de binnenzijde groen geverfd, hangt een boomblad 
met gedroogde vrucht aan een kruis, waaraan ook een atomium is gelijmd. Op de bodem van het 
kastje staan twee speelgoedgorilla’s. De grijze speelgoedastronaut zweeft niet meer: hij ligt 
vanwege de uitgewerkte lijm nu achter een van de gorilla’s. 
Op het in 1974 door Buddingh’ getypte overzicht van zelfgemaakte kastjes en objecten staat 
‘Expedition to earth’ bij nummer 55 (overgenomen in Wim Huijser, Kastjes kijken. Beeldend werk 
van C. Buddingh’ ((2012)). 
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Remco Campert, 
Figuur met pistool, een kogel schietend door acht appels op de hoofden van acht figuren. 
Originele inkttekening op papier. 

164 x 251 mm (werk), 279 x 349 mm (passe-partout). Gesigneerd in inkt linksonder: ‘campert’. 
Niet gedateerd. Onder passe-partout. Twee lichte vouwen. Enkele vlekjes (verstopt onder passe-
partout). 

€ 150 

Geestige, op Willem Tell geïnspireerde tekening. Op de achterzijde van het vel staat een schets in 
potlood van een andere figuur, kijkend naar een vliegtuig dat een bom laat vallen op een stad. 
De eerste tekeningen van Campert werden gepubliceerd in het tijdschrift Mandril (1948-1953). 
Van maart tot en met mei 1979 verscheen wekelijks een tekening of cartoon van Campert in NRC 
Handelsblad. Tot het einde van zijn leven bleef Campert tekenen en schilderen, maar zelden was 
dat werk bedoeld voor publicatie of verkoop. 
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Remco Campert, 
Collectie van 22 originele inkt- en waterverftekeningen op papier. 

Elk ca. 150 x 104 mm. Elk afzonderlijk gesigneerd in inkt: ‘erce’ (‘RC’ = Remco Campert). Elk 
afzonderlijk gedateerd in inkt: ‘2013’ (4 x), ‘2014’ (4 x), ‘2015’ (13 x) en ‘2016’ (1 x). In origineel, 
door Campert beschilderd kartonnen omslag. Een tekening licht beschadigd langs onderrand. 

€ 1850 

Prachtige verzameling tekeningen, soms abstract, altijd kleurrijk. Veelal vrolijke figuren en vormen, 
maar een enkele tekening (van een slapend echtpaar in bed, bijvoorbeeld) is ontroerend en teder. 
Op één tekening staat tekst: ‘Ha Hi Ho’. 
In de documentaire Verloop van jaren. Dichter bij Remco Campert (2016) van John Albert Jansen zijn 
verschillende tekeningen uit deze collectie te zien. Campert en zijn echtgenote, Deborah Wolf, 
bekijken ze en geven ironisch commentaar. Bij de tekening van een gele verfstreek zegt Wolf: ‘Dit 
is ook een topper.’ Waarop Campert na een stilte reageert met: ‘Het is niet écht slecht.’ 
Provenance: Remco Campert (1929-2022).  
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Jan G. Elburg, 
‘Vrolijk Pasen’. Originele monotypie op papier. 

268 x 203 mm (werk), 593 x 469 (lijst). Gesigneerd en gedateerd in potlood rechtsonder: ‘ELB | 
53’. Ingelijst achter glas en onder passe-partout. Enkele onbeduidende vlekjes in het passe-partout. 

€ 450 

Subtiel in grijstinten uitgevoerde monoprint: twee naakte figuren op het strand, met op de 
achtergrond twee zeilboten in de zee. Een ‘monotypie’ of monoprint kan worden gemaakt door 
op een glasplaat inkt uit te rollen, daarop een dun vel doorslagpapier te leggen en vervolgens op 
een vel papier met nagel, luciferstokje of papierprop een voorstelling te krassen; elke monoprint is 
dus een unicum. 
Als ‘Elb’ maakte Elburg al heel jong beeldend werk, ook geïnspireerd door het werk en de 
werkwijze van H.N. Werkman. Elb maakte twee series monoprints, in 1953 en in 1965; daarna 
nooit meer. Enkele monoprints werden gereproduceerd in het poëzietijdschrift Gedicht (1975). 
Ook staat er een op het omslag van Elburgs Gedichten 1950-1975 (1975). 
Het Stedelijk Museum Schiedam heeft een aardige collectie monoprints van Elburg. 
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Jan Emmens, 
‘Variatie IV: ontwerp voor een vrij agressieve machine’. Originele waterverftekening op papier. 

280 x 365 mm (werk), 490 x 560 mm (lijst). Gesigneerd in balpen rechtsonder: ‘J.A. Emmens’. Niet 
gedateerd [ca. 1970]. Ingelijst achter glas en onder passe-partout. Titel in inkt ietwat vervaagd. 

€ 400 

Abstracte en veelkleurige voorstelling van vier rechthoekige vormen, die (de titel ten spijt) door 
de nuances van de waterverf zacht en niet onvriendelijk aandoen. In de laatste jaren voor zijn 
zelfgekozen dood ging de dichter en kunsthistoricus Emmens ook tekenen en aquarelleren. Over 
dit zeldzame werk schreef Ploeg-lid Johan van Zweden (Tirade 1972): ‘Hij bouwde van binnen uit 
zijn kleurkomposites op met architektonische strukturen of met vrije bewogen vormen en soms 
met alleen maar ruimte suggererende, over elkaar vallende kleurvlakken […] [Deze] getuigen van 
een fijn genuanceerd kleurgevoel en kompositorische beheersing van het vlak’. 
Wat volgens Jeroen Brouwers voor Emmens’ poëzie geldt, geldt evenzeer voor zijn beeldend 
werk: ‘raadselachtig en intrigerend’. Deze aquarel, afkomstig van een van Emmens’ Utrechtse 
vrienden, is recentelijk professioneel ingelijst. 
Provenance: Theo Sontrop (1931-2017). 
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Jan Emmens, 
‘De strandwachter’. Originele waterverftekening op papier. 

265 x 365 mm (werk), 490 x 560 mm (lijst). Gesigneerd in balpen rechtsonder: ‘J.A. Emmens’. Niet 
gedateerd [ca. 1970]. Ingelijst achter glas en onder passe-partout. Handgeschreven titel iets vervaagd. 

€ 400 

Fascinerende semi-abstracte voorstelling van een strandwachthuisje met een lage zon boven zee. 
Deze aquarel is onlangs professioneel ingelijst. 
Provenance: Theo Sontrop (1931-2017). 
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Jean-Paul Franssens, 
‘Dr. Ludwig Ehrhard’. Originele inkttekening op papier. 

320 x 240 mm. Gesigneerd en gedateerd in inkt rechtsonder: ‘jean-paul ’66’. Minieme roestvlekjes. 

€ 175 

Zeer vroeg en gedetailleerd portret van Franssens, die Ludwig Erhard afbeeldde, van 1963 tot 
1966 de bondskanselier van Duitsland. Boven de tekening schreef Franssens een kwatrijn van E. du 
Perron uit Filter (1925), beginnend met ‘De kleine man werd grote man’. 
Franssens studeerde enige tijd in het Duitse Essen. Hij was een groot liefhebber van de poëzie van 
Du Perron, van wie hij verschillende gedichten uit het blote hoofd kon voordragen. 
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Jean-Paul Franssens, 
Figuur, lopend met kruiwagen. Originele inkttekening op papier. 

320 x 240 mm. Gesigneerd en gedateerd in inkt rechtsonder: ‘jean-paul ’71’. Enkel vaag vlekje. 

€ 125 

Ietwat surrealistische tekening van een matroos, gezichtsloos en in een jurk, een lege kruiwagen 
duwend. Met een zeer fijn inktpennetje vervaardigd. 
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Jean-Paul Franssens, 
‘Het verhaal van de derde oude man’. Originele inkttekening op papier. 

339 x 238 mm (werk), 504 x 395 mm (lijst). Gesigneerd en gedateerd in potlood links van de 
tekening: ‘Jean-Paul | Franssens | ’93’. Ingelijst achter glas en onder passe-partout. Enkele vlekjes in 
het passe-partout. Atelierstempel en handgeschreven opdracht van de kunstenaar op achterzijde lijst. 

€ 250 

Zwierige tekening van een korte duizend-en-een-nacht-vertelling: een rondborstige vrouw heeft 
haar echtgenoot, die haar zojuist op overspel heeft betrapt, in een hond getoverd. Tussen 1993 en 
1999 verscheen een omvangrijke uitgave (14 delen in zeven banden) van Duizend-en-een-nacht in 
een vertaling van Richard van Leeuwen, met vele illustraties van Jean-Paul Franssens. 
Op het bord van de lijst schreef Franssens een met wolken en twee harten geïllustreerde 
opdracht: ‘voor Remco | en | Deborah | ter gelegenheid van hun | Trouwerij en het betrekken | 
van hun gezamelijke woning | in Het Pand (op 17 februari) | Jan Luijkenstraat 25 | 1071 CK te | 
Amsterdam | van Jean-Paul en Carla | in | vriendschap | en | liefde | 17 februari 1996’. 
Op 28 mei 1991 opende Remco Campert een tentoonstelling van werk van Franssens. 
In Camperts bundel Rechterschoenen (1992) staat het gedicht ‘Aan Jean-Paul Franssens’. 
Provenance: Remco Campert (1929-2022). 
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Chr.J. van Geel, 
‘Een harde knikker’. Origineel handschrift. Balpen en potlood op papier. 

100 x 141 mm. Gesigneerd en gedateerd in potlood: ‘vG 72’. Ingelijst achter glas. In originele 
kartonnen verpakking van het wissellijstje. Enkel krasje op de rand van de wissellijst. Aantekening in 
viltstift op kartonnen deksel: ‘een harde knikker f 100,- | J. Borst | Groenekanseweg | 86 | De Bilt’. 

€ 100 

Door de dichter handgeschreven, geïllustreerd en ingelijst vierregelig aforisme, waarvan een ander 
exemplaar in de nalatenschap van Van Geel is aangetroffen. Door Guus Middag in het vijfde 
supplement bij zijn ‘Van Geel Alfabet’ (Tirade 2001) omschreven als: ‘Mooi geval, dit geval’. 
Provenance: Johan Borst (1930-1988) en Els Borst-Eilers (1932-2014).  
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Willem Frederik Hermans, 
Fietsenstalling met bord ‘Parkeren op eigen risico’. Originele zwart-witfoto. 

47 x 204 mm (werk), 170 x 312 mm (lijst). Copyrightstempel ‘W.F. Hermans’ op achterzijde. Niet 
gedateerd [ca. 1957]. Ingelijst achter museumglas en in passe-partout. Onderrand van foto schuin 
afgesneden. 

€ 200 

Dynamische foto van een fietsenrek op een Gronings plein. Op de achtergrond staat een schutting 
waarop de tekst is geschilderd: ‘Hier niet parkeren’. Hierbij moet men natuurlijk meteen denken 
aan Hermans’ korte verhaal ‘Achter borden Verboden Toegang’. In het onlangs verschenen boek 
Vrij belangrijke foto’s (2022) zijn een foto van een bordje ‘Verboden toegang’ uit 1958 opgenomen, 
evenals een vel contactafdrukken van een foto-expeditie door zijn woonplaats Groningen uit 1957. 
Vergelijkbare schuin afgesneden foto-stroken zijn aangetroffen in opdrachtexemplaren van Een 
landingspoging op Newfoundland (1957). 
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Willem Hussem, 
Compositie met 19 ruiten. Originele zeefdruk op papier. 

760 x 560 mm. Gesigneerd en genummerd in potlood: ‘W. hussem 11/40’. Niet gedateerd. Vlekje. 
Randen aan voor- en achterzijde beschadigd (maar dat kan een nieuw passe-partout verbergen). 

€ 150 

Abstracte, speelse voorstelling van zwarte ruiten met donkergrijze schaduwen. 
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Gerrit Krol, 
Lachende jongedame, leunend tegen lantaarn. Originele potloodtekening op papier. 

327 x 250 mm. Gesigneerd in potlood rechtsonder: ‘Gerrit Krol’. Niet gedateerd. Zeer lichte vouw. 

€ 75 

Provenance: T. van Deel (1945-2019). 
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Gerrit Krol, 
Twee figuren, innig verstrengeld. Originele potloodtekening op papier. 

324 x 251 mm. Gesigneerd in potlood rechtsonder: ‘Gerrit Krol’. Niet gedateerd. Zéér lichte vouw. 

€ 75 

De figuren houden elkaar zo stevig vast dat zij bijkans samensmelten. 
Provenance: T. van Deel (1945-2019). 
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Hans Verhagen, 
Vuurrode zon met menigte mensen. Origineel olieverfschilderij op doek. 

112 x 169 mm (werk), 330 x 388 mm (lijst). Gesigneerd en gedateerd rechtsonder: ‘hv ’72’. 
Gespijkerd achter antieke lijst. Vernis over onderrand lijst gelopen. In goede staat. 

€ 500 

Bijzonder vroeg schilderij van Verhagen, wiens schilderen pas in 1984 een vlucht zou nemen, een 
jaar later gevolgd door de eerste tentoonstelling van zijn schilderijen en ‘rippings’. Een 
ontzagwekkende zon pal boven een groep figuren: met zijn bescheiden afmetingen toch een 
monumentaal werk. Dit schilderij was decennialang in het bezit van een van Verhagens beste 
vrienden, die hem juist stimuleerde om deze ‘andere tak van sport’ te gaan beoefenen. 
Provenance: Hans Sleutelaar (1935-2020). 
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Hendrik de Vries, 
Duinlandschap met bosje. Originele waterverftekening op papier. 

315 x 238 mm (werk), 650 x 457 mm (lijst). Gesigneerd in inkt rechtsonder: ‘HdV’. Niet gedateerd 
[ca. 1935?]. Ingelijst achter glas en onder passe-partout. Enkele roestvlekjes, geheel in harmonie met 
de kleuren van de verf. Sticker ‘Sotheby’s’ en catalogusbeschrijving op achterzijde lijst. 

€ 300 

Behalve dichter was Ploeg-lid Hendrik de Vries ook beeldend kunstenaar. Terugkerend bij hem 
zijn de fantasiesteden en droomlandschappen. Schilderijen en tekeningen gaf hij bij voorkeur geen 
titel en doorgaans dateerde hij ze ook niet. Zijn beeldend werk moet, volgens eigen aanwijzingen, 
nooit ‘illustratief of symbolisch’ worden beschouwd. Deze aquarel heeft beslist iets 
landschappelijks, al is niet duidelijk waar het duin eindigt en de lucht begint. 
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Leo Vroman, 
Hand in kluwen moleculen. Originele potloodtekening op papier. 

196 x 203 mm (werk), 420 x 320 mm (lijst). Gesigneerd en gedateerd in potlood: ‘LV87’. Ingelijst 
achter glas en onder passe-partout. Een enkel vlekje. 

€ 250 

Knappe tekening van een linkerhand die in een zachte bol met molecuulachtige vormen grijpt. 
Schrijven en tekenen heeft Vroman altijd gecombineerd. Zijn eerste tekeningen publiceerde hij, 
student biologie, vanaf 1932 in de jaarboeken en tijdschriften van de studentenvereniging Unitas. 
Zelfs in krijgsgevangenschap in toenmalig Nederlands-Indië maakte hij tekeningen en houtsneden. 
Beeldend werk van Vroman is tentoongesteld in 1952 (Amsterdam), 1955 (New York) en 1987 
(Groningen). Enkele van Vromans boeken zijn door hemzelf geïllustreerd. 
Provenance: T. van Deel (1945-2019). 
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