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Armando 
1  Fritz Nemitz  Caspar David Friedrich. Die unendliche Landschaft. München: F. Bruckmann, (1938). 
267 x 205 mm. Verguld heellinnen. 64 p. + illustraties. Geïllustreerd (deels in kleur). Eerste druk. Rug 
deels los. € 30 

¶ Ex bibliotheca Armando (1929-2018). 

Gesigneerd in balpen op het schutblad: ‘armando’. 

Caspar David Friedrich was een belangrijke inspiratiebron voor Armando. Beide schilders hielden zich 
op hun eigen manier met het landschap bezig. Op het omslag van Armando’s Dagboek van een dader 
(1973) staat het schilderij Der Chasseur im Walde van Caspar David Friedrich afgebeeld. 

 

Benno Barnard 
2  Herman Portocarero  Het anagram van de wereld. Antwerpen: Manteau, (1984). 198 x 124 mm. 
Paperback. Omslagontwerp Patrick de Ridder. 96 p. Eerste druk. GMP 276. Omslag iets geschaafd. 
Leesvouwen. € 140 

¶ Ex bibliotheca Benno Barnard. 

Barnard, die tot 1985 eindredacteur was bij uitgeverij Manteau, heeft in dit exemplaar met fineliner 
een tiental tekstuele wijzigingen aangebracht, mogelijk ten behoeve van een tweede druk. Daarnaast 
noteerde hij op de blanco pagina (94) drie verbeteringen voor de flaptekst van deze debuutroman. 

Met drie, interessante en uitvoerige brieven van de auteur: 

– handgeschreven brief aan ‘Beste Julien [Weverbergh]‘, 220 x 140 mm, op briefpapier van ‘Herman 
Portocarero’, gedateerd ‘Kingston, 8 februari ’85’ en gesigneerd ‘hp’, drie bladen, recto en verso (2 x). 
Uitgebreid over inhoudelijke aspecten van zijn werk. Met een Frans acrostichon op het laatste blad. 

– handgeschreven brief aan ‘Wel Benno [Barnard]‘, 220 x 140 mm, op briefpapier van ‘Herman 
Portocarero’, gedateerd ‘9-7-85’ en gesigneerd ‘Herman’, twee bladen, recto en verso. Over vrouwen. 

– handgeschreven brief aan ‘Benno [Barnard]‘, 220 x 140 mm, op briefpapier van ‘Herman 
Portocarero’, gedateerd ‘NY 3 oktober ’85’ en gesigneerd ‘HP’, een blad, recto en verso. 

Unieke documenten uit de tijd dat Barnard naast schrijver ook nog redacteur was. De relatie tussen 
Barnard en Portocarero zou bekoelen na de publicatie van Barnards verhaal ‘Tropisch België’ in NWT: 
Portocarero herkende zich in het personage P., ook schrijver en diplomaat.  



 

 

 

C. Buddingh’ 
3  John Lennon  The Penguin. (Middlesex | Victoria): Penguin Books, (1968). 197 x 131 mm. 
Paperback. Omslagontwerp Heather Mansell. 160 p. Gedrukt in blauw, paars en geel. Geïllustreerd 
door John Lennon. Herdruk. Penguin Book 2540. Omslag iets verweerd. Leesvouw. P. 71-74 los. € 280 

¶ Ex bibliotheca C. Buddingh’ (1918-1985). 

Gesigneerd in balpen op de Franse titel: ‘CBuddingh’’. 

Werkexemplaar waarin Buddingh’ bij vijf van Lennons versjes met balpen een volledige vertaling heeft 
geschreven. Van nog eens negentien gedichten vertaalde Buddingh’ de titel en/of enkele woorden 
en/of een strofe. Getuige de weinige doorhalingen kwam Buddingh’s vertaling vlot uit zijn pen. 

In de inhoudsopgave heeft Buddingh’ zevenentwintig gedichten aangestreept. 

Op 10 oktober 1968 schreef C. Buddingh’ aan uitgever Geert van Oorschot dat hij druk bezig was de 
nonsensverzen van John Lennon te ‘vernederlandsen’. Dat deed hij, blijkt nu, in de marge van dit 
exemplaar. In 1969 werden vier door Buddingh’ (nogal vrij) vertaalde verzen, naast de originele van 
Lennon, gepubliceerd in het dubbelnummer 11-12 van literair maandblad Raam. In een voetnoot 
daarbij werd de bundel John Lennon vrijzinnig vernederlandst door Cees Buddingh’ aangekondigd, 
maar die uitgave is nooit verschenen. Er bestaat alleen een dummy van, als Zwart Beertje 1231. 

‘Het taalvernuft van de Beatle had ook zijn eigen activiteiten weer gestimuleerd.’ (Huijser, p. 175-176) 

 

Remco Campert 
4  J. Bernlef  Verzwegen visioen. Tombe voor Pieter Janszoon Saenredam. [Bedum]: Exponent, 1988. 
282 x 184 mm. Cahiersteek met omslag van marmerpapier. (24) p. Gezet uit de Bembo en gedrukt 
door Menno Wielinga in een oplage van 115 exemplaren. Eerste druk. Rug iets verschoten. € 70 

¶ Ex bibliotheca Remco Campert. 

Opdracht van de auteur in blauwe inkt onder het colofon: ‘Voor de andere mompelaar | Henk’. 

Nummer XV van 25 Romeins genummerde exemplaren die gereserveerd waren voor de auteur. 

Bernlef verbeterde met de hand een zetfout op pagina (19), zoals alleen een dichter dat kan: 
‘Gebuikte bronnen’ wordt ‘Gebruikte bonnen’. 
  



 

 

 

Paul Citroen 
5  Palet. Een boek gewijd aan de hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst. Samengesteld (en 
ingeleid) door Paul Citroen. Amsterdam: De Spieghel, [oktober] 1931. 249 x 213 mm. Heellinnen. 152 
p. Rijk geïllustreerd met reproducties en foto’s van schilders. Eerste druk. Platten iets roestig. € 100 

¶ Met door schilder Leo Gestel (1881-1941) geschreven overzicht van ‘inschrijvingen op Palet’, 254 x 
208 mm, gedateerd ‘Blaricum NH | 18 July ‘31’ en gesigneerd ‘LeoGestel’, een blad, recto. 

Met getypt overzicht van ‘Verkoop “Palet” door middel van den Heer Paul Citroen’, 275 x 216 mm, 
gedateerd noch gesigneerd, een blad, recto. Zes verbeteringen in potlood door Citroen (1896-1983). 

De twee lijsten geven samen ruim zestig kopers van deze bekende, nog in 1981 herdrukte uitgave: 
Bendien, Breslauer, Cronheim, Hausbrand, Labouchère, Regnault, Slijper en andere prominenten. Drie 
kopers wensten een op Mellowmatt Art gedrukt luxe-exemplaar. 

Dit exemplaar is mogelijk afkomstig uit het archief van De Spieghel of de bibliotheek van Paul Citroen. 

‘Met dit initiatief was hij [= Citroen] een van de pioniers van de literatuur over contemporaine 
Nederlandse moderne schilderkunst, want er bestond nauwelijks iets over dit onderwerp. Hij toonde 
werk van 53 kunstenaars. Uit zijn keuze bleek een voorkeur voor de modernistische kunst, maar andere 
stromingen kwamen ook aan bod, zoals het neoclassicisme, de Nieuwe Zakelijkheid en het magisch 
realisme.’ (Eenhuis, p. 11) 

 

Hugo Claus 
6  Simon Vinkenoog  Wondkoorts. Amsterdam: Holland, [december] 1950. 194 x 131 mm. Ingenaaid 
met omslag. 40 p. [Gedrukt in een oplage van 750 exemplaren.] Typografie F. Tamminga. Eerste druk. 
De Windroos 1950, deel VIII. Omslag deels verbruind. Miniem scheurtje in linkerbovenhoek. € 280 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Voor Hugo Claus | van Simon Vinkenoog | 
Parijs, jan. 1951’. 

Hugo Claus maakte op pagina 14, dwars door het gedicht ‘samenzijn’, een originele inkttekening. 

Hugo Claus (1929-2008) en Simon Vinkenoog (1928-2009) hadden elkaar in november 1950 voor het 
eerst ontmoet in Parijs. In het openingsgedicht van zijn bundel Tancredo infrasonic, geschreven in 
Parijs en verschenen in november 1952, refereert Claus aan deze uitgave in de regel: 

‘bij gebrek aan haat aan wondkoorts en aan spleen’  



 

 

 

Tom van Deel 
7  Kees Fens  Een gedicht verveelt zich niet. Over poëzie. Amsterdam: Querido, 1987. 200 x 125 mm. 
Ingenaaid. Omslagontwerp Harry N. Sierman. 140 p. Eerste druk. Rug verbleekt. € 35 

¶ Ex bibliotheca Tom van Deel (1945-2019). 

Met handgeschreven brief aan ‘Beste Tom [van Deel]‘, 274 x 181 mm, gedateerd ‘17/2. ’92’ en 
gesigneerd ‘Kees’, een blad, recto. Hartelijke brief, aanvankelijk op rijm, van de ene poëzierecensent 
aan de andere, over een feestje van Tom van Deel en Marjoleine de Vos waarvoor Fens is 
uitgenodigd, maar: ‘Ik kan niet. Vrijdag om 5 uur zit ik nog in Nijmegen, moet daar ook zitten, want 
iets voorzitten’. 

 

8  (Kees Fens)  De eerste stem. Een album voor Kees Fens. Met bijdragen van H.C. ten Berge […] T. 
van Deel […] en Harry Bekkering. Amsterdam: Querido, 1994. 214 x 135 mm. Paperback. 
Omslagontwerp Brigitte Slangen, omslagillustratie Jan Wolkers. 104 p. Eerste druk. Leesvouw. € 45 

¶ Ex bibliotheca Tom van Deel (1945-2019). 

Met handgeschreven brief aan ‘Beste Tom [van Deel]‘, 296 x 210 mm, op briefpapier van ‘Katholieke 
Universiteit Nijmegen’, gedateerd ‘3/11 ’94’ en gesigneerd ‘Kees’, een blad, recto. Bedankbrief voor 
Van Deels bijdrage aan het vriendenboek De eerste stem: ‘Met je stuk over wat ik maar gewoon het 
mooiste schilderij vind, heb je me heel gelukkig gemaakt. De analyse van [William Carlos] Williams’ 
gedicht is schitterend’. 

 

9  Kees Fens  Doorluchtig glas. Vijftig jaar P.C. Hooft-prijs. Den Haag | Amsterdam: Stichting P.C. 
Hooft-prijs voor Letterkunde | Querido, 1997. 210 x 120 mm. Ingenaaid met flappen. Omslagontwerp 
Anneke Germers. 104 p. Geïllustreerd met zwart-witfoto’s. Eerste druk. € 30 

¶ Ex bibliotheca Tom van Deel (1945-2019). 

Met handgeschreven brief aan ‘Beste Tom [van Deel]‘, 296 x 210 mm, op briefpapier van ‘Querido’, 
niet gedateerd en gesigneerd ‘Kees’, een blad, recto. Korte brief die de kopij voor Doorluchtig glas 
begeleidde: ‘Hier alles, op Elisabeth Eybers na. Daar moet ik nog diep over denken […] Alle dank voor 
het lezen’. 

Portretten van de laureaten in de periode 1947-1997, geschreven door Kees Fens, met uitzondering 
van het portret van Fens zelf, dat werd geschreven door T. van Deel.  



 

 

 

Bep en Jan Franken Pzn. 
10  W.L. Brusse  Patient. Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1935. 224 x 149 mm. Heellinnen. 176 p. Eerste 
drukk. Rug verbruind. Iets scheefgelezen. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het schutblad: ‘Voor Bep en Jan Franken Pz | 
vriendschappelijk van | Willy Brusse V 18-11 ‘35’. 

Jan Franken Pzn. (1896-1977) was schilder en boekillustrator. Aanvankelijk maakte hij vignetten, 
initialen, portretten en illustraties voor uitgaven van Stols, maar vanaf 1927 kreeg hij ook opdrachten 
van uitgeverij Brusse. 

Modernistische roman van de uitgever W.L. Brusse. 

Van Beest | De Bode 812. 

 

11  Hein von Essen  Samenspraken met Yokita. Den Haag: A.A.M. Stols, [juli] 1947. 252 x 166 mm. 
Verguld halfperkament. 205 p. Niet afgesneden. Gedrukt op geschept papier van Van Gelder Zonen. 
Eerste druk. Nauwelijks storende vlekjes op de rug. € 40 

¶ Opdracht van de weduwe van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘In opdracht van Hein | 
voor Bep en Jan Franken | ter herinnering aan hun trouwe | vriendschap. | ’s Gravenhage, 4 April 1948 | 
Willy von Essen-Horst’. 

Filosofische overpeinzingen van beeldhouwer, dichter en wijsgeer Hein von Essen (1886-1947). In druk 
opgedragen aan zijn tweede vrouw Willy. Laatste bij leven van de auteur verschenen boek: enkele 
uren voor zijn dood op 7 juli 1947 kreeg Von Essen de eerste exemplaren in handen. 

Jan Franken Pzn. en Hein von Essen hoorden allebei bij het Haagse schildersgezelschap De Groep. 

Van Dijk 749. 

 

12  G.H. ‘s-Gravesande  Heer Pierlala. Een moderne doodendans. Den Haag: (‘ten pleiziere van den 
schrijver [= eigen beheer]’), 1945. 248 x 176 mm. Cahiersteek. 16 p. Gedrukt in een oplage van 275 
exemplaren. Geïllustreerd met zeven houtsneden van J.M. Prange. Eerste druk. Enkel scheurtje. € 25 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt onder het colofon: ‘Voor Jan Franken Pzn | vriendschappelijk | 
van | ‘s-Gravesande’. Nummer 57 van 250 Arabisch genummerde exemplaren. 

Verhalend vers, ‘bedacht in den barren winter van 1945 en […] geschreven voor M.C. Escher’.  



 

 

 

Gerrit Groet 
13  Jos. de Gruyter  Hildo Krop. Met teekeningen van den kunstenaar. Amsterdam | Antwerpen: De 
Spieghel | Het Kompas, 1938. 276 x 224 mm. Heellinnen. 36, (96) p. Rijk geïllustreerd met tekeningen 
en zwart-witfoto’s van beeldhouwwerken. Eerste druk. Enkel plekje in het linnen. € 150 

¶ Opdracht van Hildo Krop in blauwe inkt op het schutblad: ‘vriendschappelijk aan | G. Groet – | 1942-
43. de tijd van | tarwe voor appels. f 45.- | voor ’n pond kruimtabak | en boter voor ’n boek; | maar ’t zal 
verkeren’. 

Gerrit Groet (1891-1947) was boer te Warmenhuizen. Door zijn grote belangstelling voor kunst en 
politiek kwam hij in contact met schrijvers en kunstenaars uit Bergen en Amsterdam. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog bood Groet onderdak aan noodlijdende kunstenaars, die hem met gevoelens 
van dankbaarheid en gelijkgestemdheid soms een schilderij of een boek schonken. 

 

14  (Charley Toorop)  Charley Toorop. Voorwoord A.M. Hammacher. Den Haag | Amsterdam | 
Eindhoven: Gemeentemuseum | Stedelijk Museum | Van Abbe Museum, 1951. 242 x 180 mm. Geniet. 
(40) p. Rijk geïllustreerd met zwart-witfoto’s van tekeningen en schilderijen. Eerste druk. Omslag iets 
vuil. Nietjes roestig. Enkel vel los. € 60 

¶ Ex bibliotheca familie Groet. 

Met door K. Groet geschreven verklaring , 296 x 210 mm, op gelinieerd papier, door Charley Toorop 
gedateerd ’12 maart 1950 | warmenhuizen’ en gesigneerd ‘charley toorop’, een blad, recto. Door een 
zoon van Gerrit Groet opgestelde bruikleenverklaring voor een ‘zelfportret, getekend in 1943’ voor het 
Stedelijk Museum te Amsterdam. ‘Verzekeringswaarde ƒ 600.- Ondergetekende zal tevens zorg 
dragen dat het portret weer ten huize van de fam. Groet komt’. 

Groet was de eerste eigenaar van de krijttekening ‘Zelfportret, 1943’ van Charley Toorop, in deze 
tentoonstellingscatalogus te vinden onder nummer 130, als T6 opgenomen in Toorops 
oeuvrecatalogus.  



 

 

 

Oskar Kokoschka 
15  H.S. Milde  Liebe der Armen. Roman. Leipzig | Wenen: E.P. Tal & Co., 1931. 186 x 123 mm. 
Heellinnen. Bandontwerp Otto Huter. 264 p. Eerste druk. Zeer goed exemplaar. € 240 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het schutblad: ‘Oskar Kokoschka | mit den herzlichsten 
Grüßen | H.S. Milde’. 

H.S. Milde was het pseudoniem van de op 30 augustus 1886 in Wenen geboren schrijver Stefan Tafler. 
Zijn debuutroman Der Krüppel (1921) is opgebouwd uit nagelaten dagboekbladen van een invalide 
jongeman, die zelfmoord pleegde. Het boek is deels autobiografisch: op 13-jarige leeftijd had Tafler 
zelf zijn linkerarm verloren. 

Een van de weinige literaire vrienden van Tafler was de dichter Albert Ehrenstein (1886-1950), die hem 
in een brief aan Hermann Hesse van 19 juli 1939 beschrijft als ‘begaafd maar ongelukkig’, ‘half 
verhongerd’ en ‘een zenuwinzinking nabij’. In een brief van 19 december 1939 betreurt Ehrenstein dat 
zijn Weense vriend Tafler in een kamp in Frankrijk zit. Op 12 augustus 1942 werd Tafler vanuit 
doorgangskamp Drancy gedeporteerd naar Auschwitz (bron: www.ushmm.org). 

Mogelijk belandde dit exemplaar door tussenkomst van Ehrenstein bij de schilder Oskar Kokoschka 
(1886-1980). Ehrenstein en Kokoschka waren goede vrienden. 

Eerste en enige druk. Zeer zeldzaam. 

 
  



 

 

 

Piet en Toos Komrĳ 
16  Mensje van Keulen  Overspel. Roman. Amsterdam: De Arbeiderspers, (september 1982). 200 x 
125 mm. Ingenaaid met flappen. Omslagontwerp Michael Harvey. 228 p. Derde druk. Omslag wat 
verbruind en gevlekt. € 60 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Amsterdam, | 23 december 1982 | Voor 
Piet en Toos Komrij, | liefs, | Mensje van Keulen’. 

Met handgeschreven ansichtkaart aan ‘dus lieve Piet en Toos [Komrij] !’, 104 x 150 mm, gedateerd 
‘Amsterdam, | 29-3-1994’ en gesigneerd ‘Mensje’. Van Keulen is blij dat ze Piet en Toos weer eens 
heeft ontmoet in Winterswijk bij de festiviteiten ter ere van de vijftigste verjaardag van Gerrit Komrij. 

Piet Komrij (1934-2009) was een oudere broer van de schrijver. Toos Komrij-Lammers (1933-1996) was 
zijn echtgenote. 

 

Gerrit Komrĳ 
17  Loesberg  Enige defecten. Amsterdam: De Arbeiderspers, (1974). 207 x 135 mm. Heellinnen. 
Bandontwerp Wim Bischot. 292 p. Eerste druk. Vaag vlekje op de rug. € 120 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op pagina (291), onder de notitie ‘H.C. [= hors commerce]’: 
‘voor Gerrit Komrij | Amsterdam 26 Februari 75 | Loesberg’. 

Van de oplage van 4000 exemplaren werden 50 exemplaren genummerd, gesigneerd door de auteur 
en gebonden in linnen. Dit exemplaar heeft alle kenmerken van een luxe-exemplaar, behalve dat de 
gedrukte colofonpagina, waarop doorgaans nummer en signatuur staan, hier ontbreekt. 

Bij het verschijnen van dit debuut had Gerrit Komrij (1944-2012) het boek in een bespreking voor     
Vrij Nederland (die in 1978 werd herdrukt in Papieren tijgers) aangeprezen als ‘een walgelijk, 
reactionair produkt, met een eigenwijze etter in de hoofdrol, misantroop en destructief’. Mogelijk 
ontving Komrij dit late luxe-exemplaar als dank voor die recensie. 
  



 

 

 

Hans Lodeizen 
18  Lancelot Hogben  Principles of Animal Biology. Londen: George Allen & Unwin, (1945). 189 x 129 
mm. Heellinnen. (4), 416 p. Geïllustreerd. Vierde druk. Iets scheefgelezen. € 140 

¶ Ex bibliotheca Hans Lodeizen (1924-1950). 

Gesigneerd door Lodeizen met plaats en datum van aankoop in helderblauwe inkt op het schutblad: 
‘Hans Lodeizen | London | Jan. ’46’. Enkele potloodstrepen en vraagtekens in de marge. 

Rond de jaarwisseling 1945-1946 was Hans Lodeizen naar Engeland gevlucht, op een zeldzaam visum 
dat hij eerder had gekregen om voor het Leidse Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Londen 
insectennaalden te kopen. In januari 1946 logeerde hij in de hoofdstad eerst in het Imperial Hotel en 
daarna bij een hospita in Bloomsbury. Ook kon Lodeizen terugvallen op familie in Chislehurst. 

Hans Lodeizen – die van jongs af bioloog wilde worden en mieren bestudeerde – kocht dit boek op 
een memorabel moment: in de Londense editie van Vrij Nederland van 26 januari 1946 was zijn 
debuut gepubliceerd, het verhaal ‘Londenvaarder’. 

 

19  Paul Éluard  Capitale de la douleur. (Parijs): Gallimard, (1946). Ingenaaid. 152 p. Niet afgesneden. 
Tiende druk. Rug ontbreekt. Omslag los. Katernen wat losjes. Potloodaantekeningen van de vorige 
eigenaar op het schutblad. € 350 

¶ Ex bibliotheca Hans Lodeizen (1924-1950). 

Gesigneerd door Lodeizen in helderblauwe inkt op het schutblad: ‘Hans Lodeizen’. 

Op acht pagina’s zette Lodeizen potloodstrepen in de kantlijn, terwijl hij in de marge van drie 
gedichten aantekeningen maakte. Onder het vers ‘Entre autres’, op pagina 61, schreef hij: ‘(als een 
middeleeuws schilderij uit Duitsland)’. Het gedicht ‘Dans le cylindre des tribulations’, op pagina 64, 
voorzag hij van allerlei vertalingen en associaties, zoals: ‘het leven maakt | de droom’ en ‘en dit alles 
heb ik kunnen voelen’. 

Met het werk van Paul Éluard maakte Hans Lodeizen al vroeg kennis, dankzij de literaire 
boekenverzameling van zijn vader. Volgens biograaf Koen Hilberdink las Lodeizen in de periode van 
zijn poëtische doorbraak, medio 1948, meer dan daarvoor in het werk van Éluard. 

Éluards gedicht ‘Leda’ verscheen in 1955 in een vertaling van Hans Lodeizen. Deze uitgave en 
Lodeizens exemplaar van Capitale de la douleur worden bewaard in een door Binderij Phoenix op 
maat gemaakte linnen overslagdoos.  



 

 

 

Lucebert 
20  Paul Gallico  Snowflake. Decorations by David Knight. Londen: Michael Joseph, (januari 1953). 
190 x 123 mm. Halflinnen met stofomslag. 64 p. Geïllustreerd. Tweede druk. Scheurtjes in het omslag. 
Roestvlekjes in omslag en platten. € 25 

¶ Ex bibliotheca Lucebert (1924-1994). 

Op het schutblad door Lucebert bestempeld in rode inkt: ‘lucebert | bergen nh | tel. 3551’. 

 

21  Meesters der Spaanse vertelkunst. Bijeengebracht en uit het Spaans vertaald door Dr. G.J. 
Geers. Amsterdam: J.M. Meulenhoff, (1964). Pocket. Omslagillustratie Willem Hussem. 192 p. Derde 
druk. Meesters der vertelkunst V 10. Gebruikt exemplaar. € 30 

¶ Ex bibliotheca Lucebert (1924-1994). 

Gesigneerd door Lucebert met balpen op het schutblad: ‘lucebert’. 

In 1963 begon Lucebert zijn zoektocht naar een pied-à-terre in Spanje. Ter voorbereiding begon hij 
aan de hand van leerboekjes zelf Spaans te leren. Ook las hij, volgens een brief aan zijn vriend Kees 
Groenendijk, ‘spaanse poëziebloemlezingen’. In maart 1965 reisde Lucebert met zijn gezin opnieuw 
naar Spanje. Daar wonen ervoer hij als een bevrijding uit het ‘Kikkerland’. 
  



 

 

 

Emiel van Moerkerken 
22  Willem Frederik Hermans  Drie melodrama’s. Conserve. De Leproos van Molokaï. Hermans is 
hier geweest. Amsterdam: G.A. van Oorschot, [juni] 1957. 210 x 135 mm. Heellinnen. Omslagontwerp 
Montevino [= Nicolaas Wijnberg]. 388 p. Eerste druk. Omslag verknipt en geplakt. € 750 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘Aan E. v. Moerkerken | „Come in and buy 
the | furniture your grandmother | threw away” | W.F.Hermans | Groningen 19 juni ’57’. 

Dit is een van de vijftien door Van Oorschot aan Hermans gestuurde auteursexemplaren, die op 19 
juni 1957 in Groningen arriveerden. In de gedrukte tekst ontwaarde Hermans meteen allerlei zetfouten 
en ongeautoriseerde aanpassingen. Na een wat onverkwikkelijke briefwisseling met zijn uitgever 
besloot deze dan maar een erratavelletje te drukken. 

In dit eerstedagsexemplaar bracht Hermans in blauwe inkt correcties aan op pagina’s 237, 267, (276) 
en 387. Aan de verbetering op pagina 267 voegde hij tussen haakjes toe: ‘veranderd | door | stomme | 
zetter’. 

Het oorspronkelijke stofomslag van dit exemplaar is door Van Moerkerken in stukken geknipt en (een 
kwartslag gedraaid) op de schutbladen geplakt. Bovendien plakte hij op het voorste schutblad een 
uitgeknipte advertentie: ‘GEVR.: Glansapparaat. | Dr. W.F. Hermans, Spilsluizen 17A te | Groningen.’ 

Emiel van Moerkerken (1916-1995) was fotograaf en schrijver, net als Hermans. Van Moerkerken en 
Hermans deelden een belangstelling voor surrealisme, collages en camera’s. In 1951 maakte Van 
Moerkerken een beroemd geworden reeks portretten van Hermans. Wel vaker verrijkte Van 
Moerkerken zijn boeken met knipsels of foto’s, soms voorzag hij ze ook zelf van nieuwe bandjes. 

JS 128. WFH 18.01. 

 

23  Willem Frederik Hermans  Het sadistische universum. Amsterdam: De Bezige Bij, [december] 
1964. 199 x 125 mm. Ingenaaid. [Omslagontwerp Karel Beunis.] 180 p. Eerste druk. Literaire 
Reuzenpocket 122. Leesvouwen. € 300 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘Voor E. v. Moerkerken | hartelijk | 
W.F.Hermans | 5 feb ‘65’. 

JS 211. WFH 24.01. 
  



 

 

 

Top Naeff 
24  Louis Couperus  Eene illuzie. Amsterdam: L.J. Veen, [1892]. 197 x 142 mm. Verguld en verzilverd 
heellinnen. (6), 232 p. Eerste druk. Los in de band. Eerste schutblad afgeknipt. € 50 

¶ Ex bibliotheca Anthonetta (‘Top’) Naeff (1878-1953). 

Privé-opdracht in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Gedenk het Heden | en je collega: | Hermine. | 
Brussel. | 8 April 1896’. Gesigneerd door Top Naeff in zwarte inkt op de titelpagina: ‘A. Naeff’. 

In 1895 en 1896 zat de Dordtse schrijfster Top Naeff op een kostschool in Brussel. 

Naeff zou later ook persoonlijk contact hebben met Louis Couperus. Het was Couperus die haar in 
1915 overtuigde om een bijdrage te leveren aan het reclameboekje Kleeding en De Man. Een 
briefwisseling is helaas niet overgeleverd. 

Van Vliet 140,1. 

 

25  Henriette Roland Holst van der Schalk  Tolstoi. Zijn wezen en zijn werk. Rotterdam: W.L. & J. 
Brusse, 1930. 224 x 145 mm. Heellinnen. 232 p. Met portret van Tolstoi door J. Franken Pzn. Eerste 
druk. Rug aan onderzijde iets gevlekt. € 35 

¶ Opdracht van R.N. Roland Holst, de echtgenoot van de auteur, in zwarte inkt op pagina (1): ‘voor 
Top [Naeff] van Rik | 24 Maart 1931 | met heel veel goede wenschen’. 

Geschenk van de kunstenaar Richard Nicolaüs (‘Rik’) Roland Holst voor Top Naeff op haar 
drieënvijftigste verjaardag. 

 

26  Gerard van Eckeren  De paarden van Holst. Roman. Baarn: Hollandia, 1946. 220 x 150 mm. 
Heellinnen. 432 p. Eerste druk. Band minimaal gesleten. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het schutblad ‘Aan Top Naeff | met hartelijke wenschen 
voor een naar | lichaam en geest voorspoedig 1947 | van den schrijver’. 

Van Eckeren bekendste roman, die ten minste achtmaal herdrukt werd. 

Het eerste hoofdstuk begint in een klaslokaal, waar het op de grond vallen van een exemplaar van    
A. Roland Holsts Uit zelfbehoud beeldend wordt beschreven: ‘[…] naar den vloer geduikeld, waar het, 
zijn schutbladen uitgespreid, als een gevallen soldaat met wijd gestrekte armen was blijven liggen‘. 
  



 

 

 

Richard en Henriette Roland Holst 

27  Vier handschriften. [Utrecht]: (M.R. Radermacher Schorer), [1931]. 255 x 190 mm. Cahiersteek. 
Omslagontwerp R.N. Roland Holst. (8) p. Gezet uit de Bernhard-letter en gedrukt door Lumax in een 
oplage van 60 exemplaren. Geïllustreerd met facsimile’s van vier handschriften. Eerste druk. Omslag 
gevlekt en gescheurd. Omslag los. Enkele vouwen. Ronduit matig exemplaar. € 70 

¶ Nummer 27 van 50 Arabisch genummerde en op Basingwerk Parchment gedrukte exemplaren, 
gedrukt voor (door Schorer uitgeschreven): ‘R.N. en H. Roland Holst van der Schalk’. Gedateerd en 
gesigneerd door de uitgever onder het colofon: ‘9 Mei 1931. | Schorer’. 

Zeldzame privé-editie van de Utrechtse bibliofiel, handschriftenverzamelaar en mecenas Jhr. Dr. M.R. 
Radermacher Schorer (1888-1956). Uitgave van niet eerder gepubliceerd werk van vier Utrechtse 
schrijvers (Jan Engelman, H. Marsman, Albert Helman en Albert Kuyle), ter gelegenheid van een 
tweedaagse tentoonstelling van Nederlandse boekkunst ten huize van Schorer. 

 

Adriaan Roland Holst 
28  Willem Kloos  Verzen II [&] III. Amsterdam: W. Versluys, 1902 [&] 1913. 202 x 170 mm. Verguld 
heelperkament. 288; 372 p. Niet afgesneden. Gedrukt op geschept papier. Eerste drukken. Band II 
flink verweerd en schutbladen verbruind. Band III zeer goed en schutbladen wat verbruind. € 65 

¶ Ex bibliotheca Adriaan Roland Holst (1888-1976). 

Verzen II is gesigneerd door Roland Holst in zwarte inkt op het schutblad: ‘A.Roland Holst | Blaricum 
N.-H.’. Op het schutblad van Verzen III, in hetzelfde handschrift: ‘A.Roland Holst | Blaricum | 1913’. 

 

29  William Shakespeare  Koning Lear. Treurspel in vijf bedrijven. Vertaling [door] A. Roland Holst. 
Amsterdam: Wereldbibliotheek, [maart 1914]. 184 x 119 mm. Geïllustreerd linnen. Bandontwerp Philip 
van Praag. 144 p. Eerste druk. Inktspetters op het voorplat. Aantekeningen in balpen op p. (5). € 90 

¶ Ex bibliotheca Adriaan Roland Holst (1888-1976). 

Roland Holst signeerde dit presentexemplaar van zijn eerste vertaling in zwarte inkt op het schutblad: 
‘A. Roland Holst | Blaricum | Maart 1914’. 

In de Tweede Wereldoorlog schonk A. Roland Holst dit exemplaar, evenals de twee delen Verzen van 
Kloos, aan zijn vriend Gerrit Groet (1891-1947), boer te Warmenhuizen.  



 

 

 

Hélène Swarth 
30  Rainer Maria Rilke  Das Marien-Leben. Leipzig: Insel, zonder jaar. 185 x 123 mm. Karton met 
titeletiket. 32 p. Insel-Bücherei 43. Ruggetje iets beschadigd en verbruind. 

–  Martin Luther  Geistliche Lieder. Leipzig: Insel, zonder jaar. 185 x 123 mm. Karton met titeletiket en 
omslag van kristalpapier. 66 p. Elfde-vijftiende duizendtal. Insel-Bücherei 144. Ruggetje iets verbruind. 

–  Ostpreußisches Tagenbuch. Leipzig: Insel, zonder jaar. 185 x 123 mm. Karton met titeletiket. 104 p. 
Tweede oplage, elfde-vijftiende duizendtal. Insel-Bücherei 176. Ruggetje iets verbruind. 

–  Li-tai-pe  Nachdichtungen von Klabund. Leipzig: Insel, zonder jaar. 185 x 123 mm. Karton met 
titeletiket en omslag van kristalpapier. 48 p. Insel-Bücherei 201. Ruggetje verbruind. 

–  Jan van Ruisbroeck  Das Buch vond den zwölf Beghinen. Aus dem Flämischen von Friedrich 
Markus Huebner. Leipzig: Insel, zonder jaar. 185 x 123 mm. Karton met titeletiket. 60 p. Insel-Bücherei 
206. Ruggetje onderaan los. 

–  Gottfried Keller  Gedichte. Ausgewählt und eingeleitet von Albert Köster. Leipzig: Insel, 1922. 185 
x 123 mm. Karton met titeletiket en omslag van kristalpapier. 84 p. Insel-Bücherei 320. 

–  Rainer Maria Rilke  Briefe an einen jungen Dichter. Leipzig: Insel, zonder jaar. 185 x 123 mm. 
Karton met titeletiket. 56 p. Insel-Bücherei 406. Iets scheefgelezen. € 120 tezamen 

¶ Ex bibliotheca Hélène Swarth (1859-1941). 

Deze zeven Insel-boekjes behoorden alle toe aan de dichteres Hélène Swarth, die ze op zeker moment 
(mogelijk aan het eind van haar leven) weggaf. In vijf exemplaren heeft zij haar adresstempel gezet, 
een exemplaar is gesigneerd. Zes exemplaren hebben een handgeschreven opdracht van Swarth aan 
haar vriendin ‘Willy’: ‘Voor mijn lieve Willy’ of ‘Voor Willy | van | Hélène Swarth’. 

 
  



 

 

 

Simon Vinkenoog 
31  Jan Cremer  Ik Jan Cremer. Amsterdam: De Bezige Bij, (augustus) 1964. 198 x 127 mm. Ingenaaid. 
Omslagontwerp Jan Cremer. 352 p. Zevende druk. Literaire Reuzenpocket 64. Rug hol. Omslag 
beschadigd. Voorplat los. Enkele ezelsoren. € 110 

¶ Ex bibliotheca Simon Vinkenoog (1928-2009). 

De oorspronkelijke titel op de titelpagina is door Vinkenoog uitgebreid: ‘[IK JAN CREMER], | Jezus | 
Christus? | of | de | Duivel?’. Bovendien signeerde hij met hetzelfde rode potlood de Franse titel: 
‘Simon Vinkenoog’. 

Simon Vinkenoog verbleef in 1961 en 1962 enige tijd op Ibiza, waar Jan Cremer op dat moment op 
een gehuurde schrijfmachine zijn debuutroman Ik Jan Cremer uittikte. Voor de redactie van het 
typoscript was Cornelis Bastiaan Vaandrager ingehuurd, maar toen Cremer ongeduldig werd ging hij 
met het dikke pak papier naar Vinkenoog toe. Ten huize van Vinkenoog hebben zij samen in juni 1963 
de chronologie van het verhaal bepaald en de hoofdstukken genummerd. 

Overigens was Simon Vinkenoog ook betrokken bij het tijdschriftdebuut van Jan Cremer. Op 10 april 
1962 had Cremer het verhaal ‘Operatie Kogelwond’ (het latere hoofdstuk 132 van Ik Jan Cremer) aan 
Vinkenoog toegestuurd, met het oog op publicatie in Gard Sivik. 

 

Jan Vogelaar 
32  J.K. Rensburg  Sita. Een cyclus van inter-asteraal naturalisme. Amsterdam: Weekblad De Kunst, 
[1912]. 203 x 139 mm. Ingenaaid. 48 p. Eerste druk. Wat verbruind en roestvlekkig. € 60 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op pagina (2): ‘Van | J.K. Rensburg | aan | mijn vriend | Jan 
Vogelaar’. Eronder een opdracht in blauwe inkt: ‘Gekregen van Oom Jan Vogelaar | voor z’n neef | 
HvanKrieken’. Hieronder een aantekening in potlood: ‘gekocht op het Waterlooplein | bij „Jos” Albers 
| Woensdag 22-9-’82 | Louis Putman’. 

De Joodse dichter en utopist J.K. Rensburg (1870-1943) was bevriend met de landschapsschilder Jan 
Vogelaar (1865-1935). Zij ontmoetten elkaar in de jaren 1910 vaak in het Panopticum aan de 
Amstelstraat, toen tevens de stamkroeg van Herman Gorter, Arthur van Schendel en Piet Wiedijk. 

Opdrachten van Rensburg zijn schaars. 
  



 

 

 

Gerard Walschap 
33  Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. 
Nieuwe reeks, aflevering 1. Gent: KANTL, 1978. 252 x 163 mm. Ingenaaid. 148 p. Niet afgesneden. 
Rug verbruind. Ezelsoortjes. € 50 

¶ Ex bibliotheca Gerard Walschap (1898-1989). 

Het in deze bundel op pagina 39-46 geplaatste artikel ‘Wat gebeurt er in „Hagedooren” (1897) van G. 
Gezelle?’ door Christine D’haen las Walschap met zijn vulpen in de hand. In de marge maakte hij één 
korte opmerking (‘????? dat | zie ik allemaal | niet’) en schreef twee kritieken van zes resp. negen 
regels: ‘[…] Welk belang heeft deze door Christine D’Haen ontdekte, tweede, onbewuste belijdenis 
van Guido Gezelle? Is zij mooier dan de bewuste, het gedicht zoals iedereen het verstaat? […]’. 

In 1969 was Christine D’haen (1923-2009) begonnen het Gezelle-archief van de stad Brugge te 
inventariseren. In 1988 verscheen haar biografie van de dichter. 

 

34  Tom Lanoye  Het cirkus van de slechte smaak. Antwerpen: Dedalus, (zomer) 1986. 202 x 127 mm. 
Ingenaaid. Omslagontwerp Pjotr & Meynen. 120 p. Eerste druk. Rug verschoten. € 80 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Voor G. Walschap, | in bewondering | & | 
van harte, | Tom Lanoye | Leuven, 6/10/’86’. Eronder, in blauwe inkt door een onbekende: ‘en met de 
groeten van’ gevolgd door een stempel van Behoud de Begeerte. 

Met losse, originele kleurenfoto van Johan Anthierens, Gerard Walschap en Tom Lanoye, alle drie in 
de lens kijkend. Ook met een Walschap-ansichtkaart en twee Walschap-boekenleggers. 

Tom Lanoye heeft zijn waardering voor Gerard Walschap nooit onder stoelen of banken gestoken.     
In 1993 ging Lanoye’s toneelbewerking van Walschaps roman Celibaat in première. Het Nieuwsblad 
noemde Lanoye eens ‘de literaire kleinzoon van Gerard Walschap’. 
  



 

 

 

Paul Witteman 

35  L.H. Wiener  Bomen die te mooi zijn moeten worden omgezaagd. Amsterdam: De Bezige Bij, 
1980. 199 x 122 mm. Paperback. Omslagontwerp Leendert Stofbergen en L.H. Wiener. 144 p. Eerste 
druk. Omslag iets gesleten. Sneden en eerste en laatste pagina’s wat roestig. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Amsterdam, 21-11-’80 | Voor Paul Witteman, | 
omdat hij “in zijn tijd” | ook een groot toeper was. | Lodewijk’. 

Bundel met tien verhalen en tien gedichten. Het eerste verhaal, ‘Ik sloop hem op zeker’, gaat over het 
kroegspel ‘toepen’ en ‘Haarlem toepstad’. 

Rabou 22-23. 
  



 

 

 

Jan Wolkers 
36  Auguste Bréal  Rembrandt. A Critical Essay. (Vertaald uit het Frans door Clementina Black). 
Londen | New York: Duckworth & Co. | E.P. Dutton & Co., [1902]. 152 x 105 mm. Verguld heelleder. 
Vergulde kopsnede. 168 p. Rijk geïllustreerd. Eerste druk. The Popular Library of Art. Bandje verweerd. 
Rug incompleet. Voorplat los. € 110 

¶ Ex bibliotheca Jan Wolkers (1925-2007). 

Door Wolkers op het schutblad in zwarte inkt gesigneerd, op het moment dat dit boekje in zijn bezit 
kwam: ‘Jan Wolkers | October 1943’. 

In de herfst van 1943 besloot de zeventienjarige Jan Wolkers om onder te duiken, omdat hij in het 
ouderlijk huis een oproep voor de Arbeidseinsatz had gekregen. Hij trok zich terug op een 
zolderkamer op Lange Mare 110, tegenover de Hartebrugkerk, en volgde (tot november 1944) lessen 
aan de Leidse tekenacademie Ars Aemula Naturae. ‘Rembrandt ging door mijn bloed als koorts’, 
vertelde Wolkers in 1992. Tijdens de Tweede Wereldoorlog adoreerde Wolkers Rembrandt en maakte 
hij zijn eerste tekeningen naar voorbeeld van Rembrandts zelfportretten. 

Rembrandt heeft Wolkers nooit losgelaten. Hij schreef meerdere boeken over de schilder. In 2005 
werd Wolkers’ sculptuur Ode aan Rembrandt geplaatst op het plein voor station Leiden Centraal. 

Klein boekje van grote betekenis. 

 

37  Prof. dr. August Vermeylen  Van de catacomben tot Greco. Geschiedenis der Europeesche 
plastiek en schilderkunst in de Middeleeuwen en de Renaissance. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 
1946. 277 x 209 mm. Heellinnen. Bandontwerp Georg Rueter. 504 p. Rijk geïllustreerd. Tweede, 
herziene en uitgebreide druk. Band deels verschoten. Schutbladen verbruind. € 70 

¶ Ex bibliotheca Jan Wolkers (1925-2007). 

Door Wolkers op het schutblad in zwarte inkt gesigneerd, op het moment dat het boek in zijn bezit 
kwam: ‘Jan Wolkers. | Wijnmaand [= oktober] ’47’. 

Wolkers heeft het boek grondig gelezen en bestudeerd. Bij enkele tientallen afbeeldingen noteerde 
hij met potlood jaartallen. Sporadisch voegde hij er nog iets aan toe: ‘1364 | Andre Beauneveu uit | 
Valenciennes’ op pagina 101, ‘onthuld | 1453’ op pagina 212. 

Vanaf 1 oktober ging Jan Wolkers naar de dagopleiding van de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Het is mogelijk dat dit naslagwerk verplichte kost was voor de studenten. 
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