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In de Bonnefant 

1 Soame Jenyns  An Epistle from S.J.Esq. in the Country to Lord Lovelace in Town. Banholt: 
Bonnefant Press, 1986. 180 x 69 mm. Twee vouwbladen in bedrukte envelop. (4) p. Gezet uit de 
Garamont en gedrukt [door Hans van Eijk] op Sheepstor in een oplage van 45 exemplaren. Eerste 
druk. € 30 

¶ Nummer 5 van 45 op de pers genummerde exemplaren. Schaarse uitgave op smal formaat met 
toepasselijke titelpagina in Engelse stijl. 

2 Paolo Ruffilli  Nell’atto di partire. In het vertrek. Serigrafie di Jan Hendrix. Traduzione 
olandese di Willem van Toorn. Banholt: (In de Bonnefant), 2003. 249 x 159 mm. Ingenaaid met 
omslag. (8), 40 p. Gezet uit de Meidoorn en gedrukt door Hans van Eijk in rood en zwart in een oplage 
van 50 exemplaren. Met originele seriegrafieën door Jan Hendrix. Eerste druk. € 60 

¶ Nummer 24 van 34 op de pers genummerde, op Cartiere Magnani gedrukte exemplaren. 
Tweetalige dichtbundel met schitterende seriegrafieën van Jan Hendrix op halfdoorzichtig papier. 

3 Gelett Burgess & Carolyn Wells  The Purple Cow. Banholt: [Bonnefant Press], 2010. 225 x 140 
mm. Cahiersteek. (24) p. Gezet uit de Cochin en de Gill en gedrukt [door Hans van Eijk] in een oplage 
van 36 exemplaren. Met illustraties in kleur. Eerste druk. € 45 

¶ Nummer ‘Buttercup 8’ van 36 op de pers genummerde exemplaren. Humoristische Engelse versjes 
consequent met gekleurde koeien geïllustreerd, gevolgd door een ‘cowlophon’.  
  



 

 

 
Het Gonst 

4 Dick Wessels  Zootje lood & De wet van Lisqwer. Maastricht: Het Gonst, 1995. 185 x 120 mm. 
Karton (Henny den Dekker). 64 p. Gezet uit de Bembo, de Nobel en ‘een flinke hoeveelheid andere 
lettertypen’ en gedrukt door Dick Wessels in oranje en zwart op Zerkall Bütten in een oplage van 60 
exemplaren. Eerste druk. € 60 

¶ Nummer 52 van 60 Arabisch genummerde exemplaren. Vrolijk en origineel typografisch alfabet. 

5 Dick Wessels  Weer druk. Een tiental overwegingen om eindelijk weer eens een boekje te 
maken. Antwerpen: Het Gonst, 2003. 198 x 107 mm. Ingenaaid met omslag. 28 p. Gezet uit de 
Bembo en de Nobel en gedrukt door Dick Wessels in groen, oranje, blauw, geel en zwart op Zerkall 
Bütten in een oplage van 60 exemplaren. Eerste druk. € 50 

¶ Nummer 38 van 60 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren. 

6 Roger Binnemans  Ik heb hier meneer Elsschot in de winkel. Antwerpen: Demian | Het Gonst, 
2007. 241 x 180 mm. Cahiersteek met omslag en buikband. 16 p. Gezet uit de Gill en gedrukt door 
Dick Wessels op Zerkall Bütten in een oplage van 125 exemplaren. Eerste druk. € 35 

¶ Nummer 32 van 125 Arabisch genummerde exemplaren. Bekroond door Mooi Marginaal 2006-2007 

7 Maarten Inghels  Het abattoir van het afscheid. Antwerpen: (Dick Wessels), 2009. 161 x 246 
mm. Ingenaaid met omslag. (24) p. Gezet uit de Clarendon en gedrukt door Dick Wessels op Magnani 
in een oplage van 125 exemplaren. Eerste druk. De Vlaamse Maat 2. € 30 

¶ Nummer 12 van 125 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren. Eerste bibliofiele uitgave 
van Inghels, inmiddels een gevierd schrijver. Met gedrukte uitnodiging voor de presentatie. 

8 Pablo Neruda  LETTERS, ga door met vallen. (Vertaald uit het Spaans door Cees 
Nooteboom.) Antwerpen: (Het Gonst), 2010. 240 x 160 mm. Cahiersteek met omslag. (16) p. Gezet uit 
de Gill en de Quick en gedrukt door Dick Wessels in grijs, geel, roze, groen en zwart op Magnani in 
een oplage van 57 exemplaren. Eerste druk. € 60 

¶ Nummer 28 van 50 Arabisch genummerde en door de drukker gesigneerde exemplaren. Fragment 
uit Neruda’s gedicht ‘Ode aan de typografie’, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfenzestigste 
verjaardag van de drukker. Bekroond door Mooi Marginaal 2010-2011. 

9 Andy Fierens  Nooit worden wij ergens uitgenodigd. [Antwerpen]: (Dick Wessels, 2011). 123 x 
193 mm. Cahiersteek. (20) p. Gezet uit de Gill en gedrukt door Dick Wessels in rood, zilver en zwart op 
Magnani in een oplage van ‘150 à 175’ exemplaren. Eerste druk. De Vlaamse Maat [3]. € 25 

¶ Nummer 75 van ca. 150 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren. Pagina’s poëzie 
afgewisseld met fragmenten uit een huis-aan-huisblad. Verpakt in origineel papieren groentezakje.  



 

 

 
Frans de Jong 

10 J. Slauerhoff  Winter op zee. [Amsterdam: Frans de Jong, 1982.] 182 x 174 mm. Vouwblad in 
omslag gelijmd. (4) p. [Gezet uit de Hollandsche Mediaeval en gedrukt door Frans de Jong in een 
oplage van 50 exemplaren. Met een kleurenillustratie door Frans de Jong.] Eerste druk. € 45 

¶ Fraai en effectief geïllustreerd. De Rook 21. 

11 Frans de Jong  (Bedrukte ansichtkaart.) [Amsterdam]: Frans de Jong, 1995. 155 x 107 mm. 
Plano. Gezet en gedrukt door Frans de Jong in vele kleuren in een beperkte oplage. € 25 

¶ Onbeschreven kaart, op de beeldzijde met ornamenten en clichés in ettelijk drukgangen versierd. 
Leverbaar in drie varianten. 

12 Frans de Jong  (Prent.) [Amsterdam]: Frans de Jong, [ca. 2000]. 315 x 231 mm. Plano. Gezet 
en gedrukt door Frans de Jong in vele kleuren in een beperkte oplage. € 100 

¶ Mooie prent van een paleis, opgebouwd uit ornamenten en deels gedrukt in goud. Door de 
kunstenaar onderaan ‘HC’ gemerkt, voorzien van een opdrachtje en gesigneerd. 
  



 

 

 
Mikado Pers 

13 Alfred Birney  De brave mol. Den Haag: Mikado Pers, (1984). 235 x 158 mm. Ingenaaid met 
omslag. (4), 16 p. Gezet uit de Garamont en gedrukt [door Frans den Breejen] in rood en zwart op 
Hahnemühle in een oplage van 75 exemplaren. Met illustraties door Alfredo Prein. Eerste druk. 
Bovenrand iets gekreukt. € 25 

¶ Nummer 58 van 75 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren. Bibliofiel debuut. 

14 Willem Brakman  Haagse School. (Den Haag): Mikado Pers, 1994. 248 x 143 mm. Gezeefdrukt 
karton met lederen boven- en onderrand en buikband (Frans den Breejen). (4), 20 p. Gezet uit de 
Romulus en gedrukt [door Frans den Breejen] op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 exemplaren. Met 
illustraties door Jack Prince. Eerste druk. Achterzijde buikband gekreukt en gescheurd. € 50 

¶ Nummer IX [van 36 Romeins genummerde exemplaren, luxe gebonden door de drukker]. Met 
handgeschreven kaartje van de drukker aan ‘Beste Tom [van Deel]’. 

15 Alberto Moravia  Zou het waar zijn, zou het niet waar zijn? Vertaling [uit het Italiaans door] 
Rosita Steenbeek. Den Haag: Mikado Pers, 2000. 249 x 151 mm. Ingenaaid met omslag. (4), 20 p. 
Gezet uit de Dante en gedrukt [door Frans den Breejen] in rood en zwart op Zerkall-Bütten in een 
oplage van 70 exemplaren. Met een illustratie. Eerste druk. € 35 

¶ Nummer 65 van 70 Arabisch genummerde exemplaren. De eerste 45 exemplaren waren bestemd 
voor de feestdoos voor Kees Thomassen. 

16 Jan Wolkers  Een spitsmuis met hartritmestoornissen. Den Haag: Mikado Pers, 2000. 231 x 
149 mm. Cahiersteek met omslag. 12 p. Gezet uit de Dante en gedrukt [door Frans den Breejen] in 
bruin en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 75 exemplaren. Eerste druk. € 90 

¶ Nummer 20 van 75 Arabisch genummerde exemplaren. De eerste 25 exemplaren waren bestemd 
voor de feestdoos voor Hester Verkruissen. 
  



 

 

 
mkwadraatpers 

17 Georges Perec  Waarom het moeilijk is je een ideale stad voor te stellen. [Vertaald uit het 
Frans door Rokus Hofstede.] [Groningen]: mkwadraatpers, 2006. 410 x 290 mm. Plano. Gezet uit de 
Bodoni en gedrukt door Maiki Mijnssen in rood en zwart in een oplage van 25 exemplaren. Met een 
illustratie in kleur. Eerste druk. € 45 

¶ Perec’s opsomming op een affiche, getypografeerd in vierkantjes, met ronde gaatjes op de hoeken. 

18 Haruki Murakami  Mandarijntjes pellen. [Vertaald uit het Japans door Jacques Westerhoven.] 
[Groningen]: (mkwadraatpers, 2008). 170 x 110 mm. Ingenieus gevouwen en genaaid op papieren rug 
met flappen. (8) p. Gezet uit de Gill en gedrukt door Maiki Mijnssen in oranje en zwart in een beperkte 
oplage. Met een illustratie in kleur. Eerste druk. € 50 

¶ Fragment uit De olifant verdwijnt (2006), met kartelrandjes of gedrukte stipjes op elke bladzijde. 

19 Lars Gustafsson  Plotselinge ramen in afgelegen huizen. (Vertaald uit het Zweeds door J. 
Bernlef.) [Groningen]: (mkwadraatpers, 2011). 197 x 130 mm. Leporello in papieren hoes. (12) p. Gezet 
uit de halfvette Helvetica en gedrukt door Maiki Mijnssen in een oplage van 15 exemplaren. Eerste 
druk. € 70 

¶ Nummer 3 van 15 Arabisch genummerde exemplaren. Subtiel vormgegeven uitgave met 
uitgesneden ramen in het hoesje en in geel op blauw gedrukte ramen boven de tekst. Bekroond door 
Mooi Marginaal 2010-2011: ‘Een huis voor een gedicht, met aandacht en liefde gemaakt’. 
20 Armando, Rudy Kousbroek, Simon Vinkenoog e.a.  Het onmisbare konijn. Dierbare teksten. 
[Groningen]: (mkwadraatpers, 2011). 190 x 195 mm. Dertien vouwbladen genaaid in karton met 
omslag. Gezet uit diverse corpsen en gedrukt door Maiki Mijnssen in vele kleuren in een oplage van 
22 exemplaren. Met vele illustraties in kleur. Eerste druk. mkwadraatpers deel 1. € 120 

¶ Nummer 12 van 22 Arabisch genummerde exemplaren. Persoonlijk kunstenaarsboek dat door het 
lijnenspel en kleurgebruik meteen doet denken aan het project Bedrukt papier van Hester Verkruissen. 
Bekroond door Mooi Marginaal 2010-2011: ‘Het voelt een beetje aan als een voorrecht om een kijkje 
te mogen nemen in de haar dierbare teksten. Jammer van de erg beperkte oplage – tweeëntwintig 
kleinodiën – voor zo een hebbeding’. 

21 J. Bernlef  Stoel. [Groningen]: (mkwadraatpers, 2013). 189 x 119 mm. Twee vouwbladen, 
verticaal gelijmd, in een hoesje van kalkpapier. Gezet en gedrukt [door Maiki Mijnssen] in oranje op 
ruitjespapier in een beperkte oplage. Met een illustratie. Eerste druk. € 30 

¶ Koppermaandaguitgave van een gedicht van Bernlef. Geïllustreerd met een stoel, gesneden uit 
bruin pakpapier.  



 

 

 
Pers nr. 14 

22 Arjenne Fakkel  De gekke verzameling van juffrouw Kaptein & mevrouw Majoor. Leiden: Pers 
nr. 14, (1995). 325 x 239 mm. Cahiersteek. (20) p. Gezet uit de Futura en gedrukt door Ernst Boissevain 
en Arjenne Fakkel in een oplage van 70 exemplaren. Met originele kleurenhoutsneden door Arjenne 
Fakkel. Eerste druk. € 50 

¶ Nummer 42 van 70 Arabisch genummerde exemplaren. Rijk en speels geïllustreerd verhaal over 
twee buurvrouwen en hun verzameling onderbroeken. 

23 Arjenne Fakkel  Koen. Een versje voor GROOT & klein. Leiden: Pers nr. 14, 1997. 219 x 156 
mm. Cahiersteek. (16) p. Gezet uit de Bembo, de Pascal en de Promotor en gedrukt door Ernst 
Boissevain en Arjenne Fakkel in een oplage van 90 exemplaren. Met originele kleurenlinosneden door 
Arjenne Fakkel. Eerste druk. Zweem van roest. € 45 

¶ Nummer 13 van 90 Arabisch genummerde exemplaren. Met handgeschreven brief van Arjenne 
Fakkel aan een bevriende margedrukker, waarin ze een andere versie van dit oude versje geeft. 

24 J. Norweb  Mietje & het mes. (Leiden: Pers nr. 14, 1998.) 208 x 170 mm. Vouwblad. Gezet uit 
de Gill en gedrukt in een oplage van 250 exemplaren. Met originele kleurenlinosneden door Arjenne 
Fakkel. Eerste druk. € 30 

¶ Uitgave ter gelegenheid van de kunstRAI 1998. 
  



 

 

 
Emile Puettmann 

25 G. Ruttenberg  (Gedicht met beginregel: ‘Gaan tot de sterren keer op keer’.) (Amsterdam: 
De Slof-Pers, kerstmis 1962.) 101 x 65 mm. Tweemaal gevouwen plano. Gezet uit de Garamont en 
gedrukt door Emile Puettmann in een beperkte oplage. Met een illustratie in kleur door Emile 
Puettmann. Eerste druk. Vaag inktveegje boven de prent. € 30 

¶ Uitgave van de familie Puettmann voor kerstmis 1962. Puettmann, Werklijst B 17 (‘typografiek’). 

26 [Emile Puettmann]  (Nieuwjaarswens.) [Amsterdam: Emile Puettmann, 1963.] 186 x 95 mm. 
Plano. Gezet en gedrukt in vele kleuren door Emile Puettmann in een beperkte oplage. Met een 
illustratie in kleur door Emile Puettmann. Plakresten op achterzijde. € 30 

¶ Kleurrijke uitgave van de familie Puettmann voor het nieuwe jaar 1963. Werklijst H 45. 

27 [Emile Puettmann]  Exlibris Amy Bais. Exlibris Jacques Meerman. [Amsterdam: Emile 
Puettmann, jaar onbekend.] 115 x 155 mm. Plano. Gezet uit de Gill en gedrukt door Emile Puettmann 
in een beperkte oplage. Met een illustratie in kleur door Emile Puettmann. € 25 

¶ Twee ex libris op een vel, gescheiden door een kartellijn. Werklijst E 10. 

28 Emile Puettmann  s Exlibris des mes livres galantes Cees Bunnik. [Amsterdam]: (Emile 
Puettmann), [1975]. 210 x 142 mm. Plano. Gezet uit een schrijfletter en een schreefloos en gedrukt 
door Emile Puettmann in een beperkte oplage. Met een illustratie in kleur door Emile Puettmann. 
Taperestje in linkermarge. € 25 

¶ Fraai typografisch ex libris. Werklijst E 25. 

29 [Emile Puettmann]  Exlibris F.J. de Visser. Boymans van Beuningen. [Amsterdam: Emile 
Puettmann, jaar onbekend.] 123 x 97 mm. Plano. Gezet en gedrukt in rood en zwart door Emile 
Puettmann in een beperkte oplage. Met een illustratie in grijs door Emile Puettmann. Miniem kreukje 
linksboven. € 25 

¶ Typografisch ex libris. Werklijst E 93. 

30 Emile Puettmann  Exlibris F.J. de Visser. Boymans van Beuningen. [Amsterdam]: Emile 
Puettmann, ‘1975 of eerder’. 123 x 97 mm. Plano. Gezet en gedrukt in zwart door Emile Puettmann in 
een beperkte oplage. € 30 

¶ Typografisch geometrisch ex libris. Gesigneerd in potlood: ‘Emile P’. Werklijst E 94. 
  



 

 

 

Purper Pers 
31 Lydia Hendriks  Spoorboekje. (Groningen): Purper Pers, (1994). 200 x 115 mm. Leporello met 
rug van velours en platten van spoorbielshout. (10) p. Gezet uit de diverse schreefloze letters en 
gedrukt door Lydia Hendriks op twee soorten ‘kringlooppapier’ in een oplage van 24 exemplaren. Met 
originele linosneden (of druksels?) door Lydia Hendriks. Eerste druk. € 80 

¶ Nummer 12 van 24 Arabisch genummerde exemplaren. Beschrijving van een treinreis in de vorm van 
concrete poëzie. De beeldschone, ruwe band is verpakt in blauw crêpepapier, waaromheen een 
buikband met de tekst: ‘*Pas op: van dit boek kunt u vieze handen krijgen!’ 

32 Lydia Hendriks  Het jaar van de tuin. (Groningen: Purper Pers, 1995.) 65 x 110 mm. Ingenaaid. 
(22) p. Gezet uit de Albertus en gedrukt door Lydia Hendriks in verschillende kleuren op moerbei-
papier in een oplage van 60 exemplaren. Met originele linosneden (of houtsneden?) door Lydia 
Hendriks. Eerste druk. € 20 

¶ Nummer 13 van 60 Arabisch genummerde exemplaren. Lief boekje over de vier seizoenen in de 
achtertuin. 

33 Charles Baudelaire  Le serpent qui danse. Het dansend serpent. Vertaald [uit het Frans] door 
Petrus Hoosemans. Groningen: Purper Pers, 1996. 105 x 243 mm. Twee sluitpinnen met omslag. Zes 
dubbelbladen. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Lydia Hendriks in een oplage van 52 exemplaren. 
Met originele getekende vignetten in binnenwerk en letters op omslag door Lydia Hendriks. Eerste 
druk. € 60 

¶ Nummer 34 van 52 Arabisch genummerde exemplaren. Tweetalige uitgave van dit bitterzoete vers, 
met de hand gedecoreerd in rood, zwart en goud en voorzien van een omslag van slangenhuidpapier. 
Met prospectus. 
  



 

 

 
De Uitvreter 

34 Rutger Kopland  Under the apple tree and other poems. Translated [uit het Nederlands] by 
James Brockway. Leiden: (De Uitvreter), 1994. 235 x 185 mm. Cahiersteek met omslag. (16) p. Gezet 
uit de Garamont en gedrukt [door Kees Thomassen] in groen en zwart op Haesbeek Oud Hollandsch 
in een oplage van 60 exemplaren. Met een illustratie in kleur door Lonneke N. Eerste druk. € 35 

¶ Zes gedichten in Engelse vertaling. De Uitvreter A 70. 

35 Kees van Kooten (als) Koos Koets  Twee Versies. Versie 1: ‘Highlied’; versie 2: ‘Even geen 
bal’. [Zoeterwoude]: (De Uitvreter, 1999). 212 x 150 mm. Twee cahiersteken. (8), (8) p. Gezet uit de 
Volta en gedrukt door Kees Thomassen en Dick Welsink in paars, roze, oranje en rood op Hollandsch 
in een oplage van 75 exemplaren. € 50 

¶ Omkeerboekje. Jemig de pemig! Uitvreter B 27. 

36 Ingmar Heytze  Heden geen gedicht. Woold - ’t Harkel: De Uitvreter, 2007. 283 x 193 mm. 
Ingenaaid met omslag en titeletiket. (20) p. Gezet uit de Walbaum en gedrukt [door Kees Thomassen] 
in blauw en zwart op handgeschept Losin en Bugra-Bütten in een oplage van 85 exemplaren. Met 
twee zwart-witfoto’s. Eerste druk. € 40 

¶ Nummer 16 van 45 Arabisch genummerde exemplaren. Met gesigneerd opdrachtje (‘liefs’) van de 
dichter onder het frontispice. Uitvreter A 219. 

37 Theo van Doesburg (als) I.K. Bonset  Vijf gedichten (1914-1916). Woold - ’t Harkel: De 
Uitvreter, 2012. 233 x 150 mm. Cahiersteek. (12) p. Gezet uit de Helvetica en gedrukt door Kees 
Thomassen in blauw, rood en zwart op Simili Japon in een oplage van 50 exemplaren. € 25 

¶ Typografische weergave van vijf ‘woordbeeldingen’ van Theo van Doesburg. Uitvreter A 272. 
  



 

 

 
Water Leaf Press 

38 Pien Rotterdam  Between the Lines. (Assen): Water Leaf Press, 2009. 138 x 125 mm. 
Ingenaaide leporello met kartonnen platten. (18) p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt door Pien 
Rotterdam op ‘gampi, flax, and milweed seedfluff’ in een oplage van 14 exemplaren. Met illustraties in 
kleur door Pien Rotterdam. Eerste druk. € 90 

¶ Nummer 10 van 14 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren. De illustraties zijn niet 
alleen in boekdruk uitgevoerd, maar ook gestanst, met lucifers uit de pagina gebrand en met 
naaigaren aangebracht. Verrassende uitgave van de tamelijk onbekende private press van Pien 
Rotterdam, die elk aspect van de boekproductie zelf doet. Bekroond door Mooi Marginaal 2008-2009: 
‘Een knap bedacht en uitgevoerd boekje’. 

39 Pien Rotterdam  Stones. (Assen): Water Leaf Press, 2010. 143 x 136 mm. Gelijmd met 
kartonnen platten. (4) p. Gezet uit de Nobel Antiek en de Egyptienne en gedrukt door Pien Rotterdam 
op ‘flax and cotton paper’ in een oplage van 20 exemplaren. Eerste druk. € 50 

¶ Nummer 12 van 20 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren. Deze korte prozatekst over 
stenen is geïllustreerd met steenvormen in (niet: op) de platten, door tijdens het scheppen van het 
grijze papier zeer fijne pulp van licht katoen toe te voegen en te vormen. 

40 [Pien Rotterdam]  Quilts. [Assen]: (Water Leaf Press, 2008 | 2011). 300 x 211 mm. Plano. Gezet 
en gedrukt door Pien Rotterdam op vezelig papier in een oplage van 18 exemplaren. Met illustraties in 
kleur door Pien Rotterdam. Eerste druk. € 20 

¶ Nummer 4 van 18 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren. Verschillende vierkante 
stukjes papier (kaarten, verpakkingen) vormen bij wijze van illustratie een quilt. Elk exemplaar is uniek. 
  



 

 

 
Toegift 

41 (Jan Wolkers) – Rainer Maria Rilke  Das Stundenbuch. (&) Die Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge. Zürich: Niehans & Rokitansky, (1948). 185 x 118 mm. Twee delen. Soepel linnen. 136; 
268 p. Latere drukken. Ruggen licht verschoten. € 80 
¶ Ex bibliotheca Jan Wolkers (1925-2007). 

Door Wolkers op het schutblad van beide delen gesigneerd in zwarte inkt, op het moment dat de 
boeken in zijn bezit kwamen: ‘Jan Wolkers | Kerstfeest 1948’. 

In een van de brieven aan zijn jeugdvriend Wim de Kler haalde Wolkers Rilke al aan. ‘Kerstfeest’ is 
overigens een echt Wolkers-woord: hij gebruikt het geregeld in zijn romans en verhalen.  
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