
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

1  

(C.A.B. Bantzinger) – Matthias Grünewald, 
Grünewalds Handzeichnungen. Herausgegeben von Richard Graul. 

Leipzig: Insel, [1938]. 184 x 122 mm. Karton. (4), 36 p. Geïllustreerd met 24 zwart-wittekeningen. 
Latere druk. Insel-Bücherei 265. Beetje roest. 

€ 50 

Opdracht van Cees Bantzinger, aan zijn broer, in zwarte inkt op het schutblad: ‘Om te leeren zien 
[tekening van oog] | dat op het eerste gezicht | „gekke”, „slechte” of „rare” | teekeningen toch altijd 
| de beste en meest zeggende | zijn, maar je moet ze | „zien” en dat leer je | door veel te kijken | 
voor Henny Bantzinger | 25 Januari 1941 | C.A.B.Bantzinger’. 

 

2  

A.L. Boom [= Kees Fens], 
Mijnheer en mevrouw Aluin & andere tussenteksten. 

Amsterdam: Querido, 1981. 199 x 125 mm. Paperback. 180 p. Eerste druk. 

€ 60 

Opdracht van de auteur in blauwe balpen op de Franse titel: ‘voor Johan [Polak], | sinds 1962 
uitgever | en vriend, groot | stimulator èn | kritisch lezer, met | respect voor hem, Rik [van Dam] | 
en zijn nieuwe huis. | 16 oktober 1981 | Kees Fens’. 

In 1962 werd door onder anderen Kees Fens het tijdschrift Merlyn opgericht, dat onderdak vond 
bij Polak & Van Gennep. Over de vele ontmoetingen met Polak heeft Fens mooi geschreven in Op 
weg naar het schavot (2007).  



 

 

 

3  

Jos. Goudswaard, 
Uit ‘t leven van een leurder. 

Amsterdam: Elsevier, 1915. 214 x 161 mm. Geïllustreerd karton. 68 p. Eerste druk. Band verbruind. 
Binnenwerk roestvlekkig. Ex libris Kees Hartmans op binnenzijde voorplat. Naamstempel op titelpagina. 

€ 50 

Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘den jeugdigen kind | & Heer Kees 
Hartmans | Hen Harte! | JGoudswaard | Leurder | Zwolle Juli 1929’. 

Onder deze opdracht heeft de eerste eigenaar een originele zwart-witfoto van de schrijver 
geplakt, zoals ook een ingeplakt etiketje vermeld. 

Enige publicatie van filoloog en volkskundige Jos Goudswaard (1870-1959), die aan het begin van 
de twintigste eeuw als handelsreiziger met standaardwerken en bibliofiele edities door Vlaanderen 
trok. De Carbolineum Pers verzorgde in 2017 een integrale herdruk van deze memoires, 
uitgebreid met een biografische schets door Piet J. Buijnsters. 

 

4  

(Arnon Grunberg), 
‘Ich will doch nur, dass ihr mich liebt’. Arnon Grunberg 25 jaar schrijver (waarvan 5 jaar in het 
verborgene). Onder redactie van Caroline Mulder en Vic van de Reijt. 

Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar | Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam, (oktober) 
2014. 266 x 206 mm. Karton met titeletiket (‘luxe-editie’). Leeslint. 216 p. Met vele illustraties in 
kleur. Eerste druk. 

€ 45 

Opdracht van Arnon Grunberg in blauwe balpen op de Franse titel: ‘A’dam | 30/10/14 | voor de | 
snelste. | Arnon | Grunberg’. 

De feestelijke opening van de gelijknamige tentoonstelling bij Bijzondere Collecties vond plaats in 
de Oude Lutherse Kerk op 30 oktober 2014. Als laatste sprak Grunberg zelf een rede uit, waarna 
hij alle aanwezigen opriep om naar de tentoonstelling aan de Oude Turfmarkt te rennen. Voor de 
drie snelste renners lag daar een gesigneerd exemplaar van het jubileumboek klaar. Grunberg-
verzamelaar Arie Oexman was de ‘allersnelste’; dit exemplaar kwam in handen van de tweede.  



 

 

 

5  

Maarten ‘t Hart, 
Een dasspeld uit Toela. 

Amsterdam: De Arbeiderspers, (1990). 214 x 135 mm. Ingenaaid. 200 p. Eerste druk. Omslag deels 
verschoten. Omslag iets opkrullend. 

€ 40 

Opdracht van uitgever Theo Sontrop, aan fondsauteur Benno Barnard, in zwarte inkt op de Franse 
titel: ‘Voor Benno Barnard. | Al draagt een aap een dasspeld | dan wordt hij nog geen dagheld. | En 
wat de criticus mag zeggen: | zal C. Peters [sic] ooit een grens verleggen!? | v.d. uitgever. | A’dam 
17/9/90 | (paraaf)’. 

 

6  

Willem Frederik Hermans, 
Onder professoren. Roman. Met een nawoord van Prof. Dr. B.J.O. Zomerplaag, hoogleraar in de 
vergelijkende literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Amsterdam: De Bezige Bij, [september] 1975. 200 x 125 mm. Ingenaaid. 432 p. Eerste druk. 
Hoeken en randen ietwat gebutst. Miniem vlekje op achterzijde omslag. 

€ 400 

Opdracht van de auteur in blauwe balpen op de Franse titel: ‘A Jacques François, | impatient de lire 
| ce livre méchant (dit-on) | cordialement | Wim | Paris, le 6 oct. ’75’. 

Jacques François (1923-1997), een ‘talenwonder’ (Otterspeer), was hoofd van de afdeling Franse 
vertalingen bij de Verenigde Naties (later bij UNESCO). Zelf vertaalde hij Hermans’ Periander. 
Jacques François was een van de weinige echte vrienden van Hermans in Parijs. Met hem en zijn 
echtgenote Meggy maakten Wim en Emmy Hermans in 1976 reizen naar India en Kenia.  

Onder professoren lag vanaf omstreeks 23 september 1975 in de boekwinkels; de meeste recensies 
stonden in de eerste week van oktober in de krant. Met ‘slecht boek’ (‘livre méchant’) doelt 
Hermans wellicht op de kritische opmerkingen van recensenten als Max Nord (‘ontmoedigende 
omvang’), K.L. Poll (‘conversatie nogal zouteloos’) en Kees Fens (‘Hermans had zijn roman niet 
slechter kunnen beginnen’). 

JS 327. WFH 46.01.  



 

 

 

7  

Eva Hoornik, 
Ontbijt met z’n drieën. Roman. 

Amsterdam: De Bezige Bij, 1968. 200 x 125 mm. Paperback. 128 p. Eerste druk. Literaire 
Reuzenpocket 273. Rug verschoten. 

€ 25 

Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘voor Reinbert [de Leeuw], die | hopenlijk [sic] 
na dit ont- | bijt toch nog eens | komt eten. | eva hoornik’. 

Debuut. 

Eva Hoornik, dochter van Ed. Hoornik, was getrouwd met Henk J. Bernlef. 

 

8  

Gerrit Komrij, 
Alle gedichten tot gisteren. 

Amsterdam | Antwerpen: De Arbeiderspers, (1994). 214 x 136 mm. Heellinnen met stofomslag. 
496 p. Gedrukt in een oplage van 5500 exemplaren. Eerste druk. Omslag op de hoekjes (werkelijk 
minimaal) geschaafd. 

€ 50 

Opdracht van de auteur, aan zijn uitgever, in blauwe balpen op de Franse titel: ‘de laatste! | voor 
Ronald [Dietz], | van | Gerrit Komrij | Amsterdam, 30 maart 1994’. 

Ronald Dietz (1946-2022) was van 1991 tot 2000 uitgever bij De Arbeiderspers, waar ook alle 
handelsedities van Komrij verschenen. 

Ter gelegenheid van Komrijs vijftigste verjaardag op 30 maart 1994 vonden er allerlei landelijke 
evenementen plaats, waarbij de auteur vele malen werd gevraagd deze net verschenen (en na één 
week uitverkochte) jubileumuitgave te signeren. De (voorlopig) laatste signatuur reserveerde hij 
voor zijn uitgever. 

  



 

 

 

9  

Ferdinand Langen, 
Jacques en Jacqueline. Roman. 

Amsterdam: De Bezige Bij, (september 1948). 190 x 133 mm. Heellinnen met stofomslag. 200 p. 
Eerste druk. Iets scheefgelezen. Omslag licht beschadigd. Schutbladen deels verbruind. 

€ 70 

Opdracht van de auteur, aan zijn boezemvriend, in groene inkt op het schutblad: ‘Voor Ab Visser | 
die mij inspireerde | tot de Johannes-figuur | in dit boekje | Ferdinand Langen | 27-11-’48’. 

Belangwekkend exemplaar van deze zeldzame en aangrijpende oorlogsroman, met ephemera: 
originele zwart-witfoto van de auteur; voorlopige perskaart op naam van ‘F. Langen […] Redacteur 
aan Het Woord’; gedrukte trouwkaart van Paula Eisenloeffel en Ferdinand Langen, in de door 
Langen aan ‘De Heer en Mevrouw Visser’ geadresseerde envelop; gedrukt prospectus voor deze 
roman; twintig contemporaine knipsels van (overwegend lovende) besprekingen van deze roman. 

 

10  

Lucebert, 
Poëzie is kinderspel. (Bloemlezing samengesteld en ingeleid door R.A. Cornets de Groot.) 

Den Haag: Bert Bakker | Daamen, 1968. 173 x 104 mm. Gelijmd. Omslagillustratie Lucebert. 200 
p. Met drie paginavullende illustraties van Lucebert. Eerste druk. Ooievaarpocket 247-248. 
Leesvouwen. Rug gesleten. 

€ 150 

Opdracht van de auteur, aan zijn boezemvriend en mede-Vijftiger, in blauwe inkt op de titelpagina: 
‘voor margreetje | en de 50 licht-jaren | oude Bert [Schierbeek] | van | lucebert + Tony’. 

Margreet(je) van Zutphen trouwde op 7 april 1957 met Bert Schierbeek. In 1970 overleed zij na 
een auto-ongeluk. 

 

  



 

 

 

11  

H. Marsman, 
Witte Vrouwen. 

(Utrecht): De Gemeenschap, 1930. 259 x 198 mm. Heellinnen. 32 p. Gezet uit de Cochin en 
gedrukt door Charles Nypels in rood en zwart in een oplage van 550 exemplaren. Eerste druk. 
Band deels verschoten en licht gevlekt. 

€ 200 

Opdracht van de auteur, aan zijn vriend de dichter A. Roland Holst, in potlood op de Franse titel, 
boven ‘WITTE VROUWEN’: ‘voor Jany, | ter verleiding. – ’. 

In de opdracht verwijst Marsman naar de dubbelzinnige titel van deze dichtbundel. Wittevrouwen 
is overigens ook een wijk in Utrecht, waar Marsman enige tijd woonde. 

 

12  

Guus Middag, 
Originele inkttekening en originele opdracht ‘Zoek de verschillen’. 

Twee vellen papier. Alleen recto. 1991. 213 x 107 mm. Miniem kreukje. 

€ 30 

Ludieke manuscripten van de essayist en poëziecriticus Guus Middag voor zijn oud-docent en 
collega Tom van Deel (1945-2019). 

Op het eerste vel staat een (aldus het onderschrift) ‘kopie (monochroom) van een tekening van 
lucebert’, met opdracht van Middag ‘voor tom (die zo van kopiën en lucebert houdt)’. Deze 
originele kopie is gesigneerd ‘middag ’91’.  

Het tweede vel is een, qua formulering zeer raak getroffen, negenregelige studie-opdracht van 
Middag voor Tom van Deel ‘in zijn collegevrije periode’, ondertekend met ‘GUUS’ SPELLETJESHOEK 
(verzorgt bezigheidsactiviteiten voor collegevrije academici)’. 

 

  



 

 

 

13  

Nessuno [= Eva Emants], 
Jonkheer Beemsen. Een studie. Met een inleidend woord van Marcellus Emants. 

Den Haag: W. Cremer, [november] 1887. 200 x 137 mm. Gedecoreerd verguld heellinnen. XII, 
152 p. Alle sneden verguld. Eerste druk. Achterste kneep licht gesleten. Eerste en laatste pagina’s 
roestvlekkig. Blindstempel Pierre H. Dubois in schutblad. 

€ 250 

Opdracht van de uitgever van dit boek, aan de auteur van dit boek, in zwarte inkt op de Franse 
titel: ‘v.d.U [= van den Uitgever]’. Hieronder schreef de auteur haar naam: ‘Eva Emants’. 

Auteursexemplaar van een überhaupt zeer zeldzaam boek. 

De eerste en enige roman van Eva Emants, onder pseudoniem gepubliceerd, met een aanbevelend 
voorwoord van haar echtgenoot. Adolf Beemsen is een cynische, in wezen droefgeestige Don 
Juan. Willem Kloos, die achter Nessuno een man zag, sabelde Beemsen neer in zijn bespreking. 

 

14  

Is. Quérido, 
Menschenwee. Roman van het land. 

Haarlem: De Erven F. Bohn, [oktober 1903]. 218 x 169 mm. Twee delen. Gedecoreerd heellinnen. 
Bandontwerp ‘W.K.R. [= W.K. Rees]’. (10), 344; (6), 448 p. Niet afgesneden. Eerste druk. Minimale 
slijtage aan de rug van het eerste deel. Niet storende lijmsporen op de eerste pagina’s. Mooie banden. 

€ 90 

Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel van het eerste deel: ‘Voor Lodewijk 
Büchmann, | met groote genegenheid van | Is. Querido | ook voor den criticus, door wien de 
symphonische | bedoeling van Menschenwee, zoo prachtig beseft is’. 

De tragische geschiedenis van een Hollands boerengezin in de vier seizoenen. De Telegraaf noemde 
Quérido in een lovende recensie van dit realistische werk de Nederlandse Zola. 

Zeldzaam. 

  



 

 

 

15  

Martin Ros, 
Liefde en ouderdom. 

Amsterdam: De Arbeiderspers, (1993). 194 x 115 mm. Garenloos. 208 p. Eerste druk. 

€ 35 

Opdracht van de auteur, aan zijn uitgever/collega/directeur, in blauwe balpen op de Franse titel:   
‘3-3-’93 | Voor Ronald [Dietz], | een sterke nieuwe | AP-roerganger van het stormjaar ’91, | en 
gangmaker van | deze kabouter-bekentenissen. | In dank voor je | inzet, warmte en | enthousiasme, 
| in vriendschap van | Martin Ros’. 

Autobiografische hoofdstukken, veel over boekenliefde, maar ook over vriendschappen met onder 
anderen Boudewijn Büch, Pé Hawinkels en Gerrit Komrij. 

 

16  

Wim Schouten, 
Een vak vol boeken. 

Amsterdam: De Bezige Bij, 1988. 200 x 125 mm. Paperback. 268 p. Eerste druk. BBalgemeen. 
Lichte leesvouwen in de rug. 

€ 25 

Opdracht van de auteur, aan zijn vriend en fondsauteur Koos Schuur, in blauwe balpen op een los 
inliggende Franse titel: ‘Voor Koos en Tineke [Schuur] | met een vak vol goede | herinneringen, | 
Wim | 1-3-’88’. 

Koos Schuur, die in de beginjaren van De Bezige Bij een rol van betekenis had, komt ook voor in 
deze memoires van oud-directeur Wim Schouten. 

 

  



 

 

 

17  

Koos Schuur, 
Novemberland. 

[Amsterdam: Reinold Kuipers, 1944.] 249 x 186 mm. Cahiersteek met omslag met titeletiket. (16) 
p. Gedrukt [door Wed. J. Ahrend en Zn.] in facsimile van het handschrift in een oplage van 100 
exemplaren. [Tweede druk.] Omslag roestvlekkig. Ex libris R.J. Elburg tegenover pagina (1). 

€ 75 

Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina (1): ‘Voor vader Elburg | ter gelegenheid van | 
zijn verjaardag in | het eerste vredejaar 1944 | deze baedeker voor de | veenkoloniën | van den 
veenkoloniaal | Koosschuur | [tekening van bloemetje]’. 

Betekenisvolle opdracht van de jonge dichter aan de vader van de dichter Jan G. Elburg, met wie 
Schuur sinds 1943 (steeds intensiever en vriendschappelijker) contact had. 

Het fraaie ex libris van Rengert Johannes Elburg is een ontwerp van Lotte Ruting, de geliefde van 
zijn zoon. Er staan een meeuw en een driemaster op: vader Elburg was brugwachter en liefhebber 
van de watersport. 

Een van drie clandestiene oorlogsuitgaven die Reinold Kuipers ‘met het teeken van de Boekvink’ 
zou maken. Van Dijk 750. 

 

18  

M. Vasalis, 
Parken en woestijnen. Gedichten. 

Den Haag: A.A.M. Stols, 1948. 249 x 175 mm. Halflinnen. Bandontwerp Helmut Salden. 32 p. 
Gezet uit de Lutetia van J. van Krimpen en gedrukt door Boosten & Stols. Twaalfde druk. Voorplat 
iets gevlekt. Schutbladen verbruind. 

€ 250 

Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het schutblad: ‘voor Jo Burggraaf | met al mijn beste 
wenschen | voor haar park. | M. Vasalis’. 

Met twee losse, contemporaine zwart-witfoto’s van twee echtparen, staand bij een nieuwe woning 
met een nog kale voortuin. Verwijst de opdracht naar dit park(je)?  



 

 

 

19  

Niek Verhaagen, 
Kort traject. Gedichten. 

Nijkerk: G.F. Callenbach N.V., [1939]. 148 x 173 mm. Ingenaaid met omslag. 36 p. Eerste druk. 
Enkele scheurtjes aan de randen van het omslag. 

€ 30 

Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘Berust in des dichters doem: | dat 
oneindig wordt uitgerekt | de weg naar des dichters roem: | dit boekje heet Kort Traject. | voor 
Ab Visser | van Niek Verhaagen | Groningen 13.8.40’. 

De Groninger Ab Visser was een van de beste vrienden van Niek Verhaagen. Na diens plotselinge 
vroege dood in 1948 trachtte Visser herhaaldelijk Verhaagens werk onder de aandacht te brengen. 

Debuutbundel: christelijke verzen afgewisseld met humoristische kantoorpoëzie. 

Catalogus 6 (augustus 2019) was geheel gewijd aan het oeuvre van Niek Verhaagen (1915-1948). 

 

20  

Ab Visser, 
De corjaal. Novelle. 

Haarlem: De Gulden Pers, 1946. 196 x 138 mm. Soepel (met een corjaal) geïllustreerd karton. 96 
p. Eerste druk. Bandje wat gesleten. 

€ 35 

Opdracht van de auteur in bruine inkt op het schutblad: ‘In oer-oude vriendschap en | ter 
herinnering aan vele uren | watersport bij Paterswolde | en omgeving | voor Rem[ko Watjer] en 
Coos | van | Ab | 12/6/46’. 

Remko Watjer (1911-1989) was een van Vissers oudste vrienden in Groningen. Hij had in 1936 
het omslag van Facetten, de debuutbundel van Ab Visser, ontworpen en zat op Academie Minerva. 

Liefdes- en zeilavonturen. In de jaren 1930 was de corjaal, een zelf te bouwen zeilkano, enige tijd 
populair. 
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