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De schilder en zĳn vrouw 

 
Dertien opdrachtexemplaren van Dick Hillenius, K. Schippers en J. Bernlef staan in deze korte lĳst.       
De opdrachten zĳn gericht aan de Amsterdamse schilder en graficus Hans Nahuys en zĳn vrouw Nel. 
Hans Nahuys (1923-1992) maakte veelal non-figuratief werk; schilderĳen maar ook muurschilderingen. 
Al in 1951 vonden zĳn eerste exposities plaats: met Pierre van Soest in de Amsterdamse galerie Le 
Canard en met onder anderen Toon Kelder in Het Prinsenhof te Delft. Voor de bibliofiele Saturnus-reeks 
van W. Jolink maakte Nahuys in 1955 vĳf litho’s bĳ sonnetten van Bredero. In 1976 volgde een 
tentoonstelling van zĳn werk in het Singer Museum te Laren. Met beeldhouwer Jan de Baat deelde 
Nahuys een atelier aan de Lauriergracht. 
De Barbarber-redacteuren Bernlef en Schippers waren goede vrienden van Hans Nahuys, evenals de 
schrĳvende bioloog Dick Hillenius. Nico Scheepmaker beschreef in een van zĳn tv-columns dat hĳ ‘in 
clubverband’ naar een aflevering van de Amerikaanse soap Peyton Place had gekeken. Het vaste clubje 
bestond uit Reinbert de Leeuw, Marga Minco, Bert Voeten, en Bernlef en Nahuys. 
J. Bernlef schreef het gedicht ‘De schilder en zĳn vrouw’ voor Hans en Nel Nahuys. Ook bĳ de eerste 
publicatie in Raster (20/1982) was het vers al in druk opgedragen aan het echtpaar. 
Onbelangrĳke boeken worden door hun eigenaar verbannen naar de bovenste planken, waar ze 
eeuwig ongelezen blĳven. Hans Nahuys had boeken die hem dierbaar waren op zĳn atelier binnen 
handbereik. Alle exemplaren dragen daar, in meer of mindere mate, de sporen van. De vroegste en 
mooiste opdracht van Bernlef aan Nahuys staat in een roman over een schilderĳenvervalser, uitgevoerd 
in een omslag van schilderslinnen. De schilder Nahuys heeft het blanke canvas onbedoeld verfraaid met 
verfvlekken. Het boek is nu een object dat onder een glazen stolp op de schouw niet zou misstaan. 
 
  



 

 

 
 
1  
J. Bernlef, 
De maker. 
Amsterdam: Querido, [maart] 1972. 199 x 129 mm. Paperback met schilderslinnen bekleed. 
[Omslagontwerp J. Tapperwĳn.] 152 p. Eerste druk. Scheefgelezen. Omslag en sneden met verfvlekken. 
Onderzĳde boekblok iets watervlekkig. Marginale aantekeningen op pagina’s 35, 94, 141 en 147. € 45 
¶ Opdracht van de auteur in zwarte balpen op de Franse titel: ‘Voor Nel en Hans | een nageschilderd | 
boek | Henk J. Bernlef | 29.3.1972’. 
Roman over een schilderĳenvervalser. Ab Visser noemde het in zĳn bespreking ‘een in het heden 
getransporteerd vie romancée over het leven van Han van Meegeren’ (Leeuwarder Courant, 8 april 1972). 
 
2  
J. Bernlef, 
Meeuwen. Roman. 
Amsterdam: Querido, [november] 1975. 199 x 127 mm. Paperback. Omslagontwerp Siet Zuyderland en 
Frits Stoepman. 112 p. Eerste druk. Scheefgelezen. Vlek op pagina’s 4-5. € 25 
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Voor Nel | en Hans | een trap in de | goede 
richting | Henk’. 
De opdracht verwĳst naar de foto op het omslag: een houten trap in de duinen. 
Deze roman vol raadsels speelt zich af op een Waddeneiland. 
 
3  
J. Bernlef, 
Dichtbĳ. 
(Amsterdam: J. Meĳer, juli 1978.) 199 x 127 mm. Plano in omslag. Met de hand gezet uit de Baskerville en 
gedrukt op Kanzlei-Bütten van Hahnemühle in een oplage van 25 gesigneerde exemplaren. Eerste druk. 
Wat gekreukt, verschoten en gevlekt. € 50 
¶ Opdracht van de auteur in blauwe balpen, onder zĳn signatuur: ‘Voor Nel | 2/9/1978’. 
Bibliografie J. Meĳer 67. 
  



 

 

 
 
4  
J. Bernlef, 
Onder ĳsbergen. 
Amsterdam: Querido, [december] 1981. 199 x 126 mm. Paperback. Omslagontwerp Siet Zuyderland en 
Nico Richter. 168 p. Eerste druk. Scheefgelezen. Sneden iets gevlekt. € 30 
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Voor Nel en | Hans | Een kristal voor | jullie 
boekenkast | Henk J. Bernlef’. 
De opdracht verwĳst naar de tekening op het omslag: een ĳskristal. 
Detective-achtige roman. 
 
5  
J. Bernlef, 
Regen. Een keuze uit de verhalen. 
Amsterdam: Querido, [maart] 1982. 190 x 124 mm. Heellinnen met stofomslag. Omslag- en bandontwerp 
Harry N. Sierman. 180 p. Eerste druk. QED -reeks. Omslag en sneden gevlekt en verschoten. € 25 
¶ Opdracht van de auteur in blauwe balpen op het schutblad: ‘voor Nel | en | Hans | Na Regen.... | Henk J. 
Bernlef’. 
 
6  
J. Bernlef, 
Alles teruggevonden/niets bewaard. 
Amsterdam: Querido, [oktober] 1982. 199 x 125 mm. Ingenaaid. Omslagontwerp Barbara van Dongen 
Torman. 60 p. Eerste druk. Achterzĳde omslag aan bovenrand licht beschadigd. € 40 
¶ Opdracht van de auteur in zwarte balpen op de Franse titel: ‘Voor Nel en Hans | En wat anders kan ik 
dan | zeggen: | aan jullie, aan jullie en de bomen. | Henk J. Bernlef’. 
Op pagina 35 van deze dichtbundel staat het gedicht ‘De schilder en zĳn vrouw’, in druk opgedragen aan 
Hans en Nel Nahuys. Dit vers eindigt aldus: 
kĳk nou toch eens 
jĳ loopt maar altĳd te dromen 
ziet niets waar denk je toch aan 
en wat anders kan ik dan zeggen: 
aan jou, aan jou en de bomen.  



 

 

 
 
7  
J. Bernlef, 
Winterwegen. 
Amsterdam: Querido, [oktober] 1983. 199 x 124 mm. Paperback. Omslagontwerp Barbara van Dongen 
Torman. 56 p. Eerste druk. Achterzĳde omslag iets gevlekt. € 25 
¶ Opdracht van de auteur in blauwe balpen op de Franse titel: ‘Voor Hans en Nel | Ter Herinnering | aan 
het ogenblik | dat we even | stilstonden | in de tĳd | Henk J. Bernlef’. 
 
8  
D. Hillenius, 
Het romantisch mechaniek. 
Amsterdam: De Arbeiderspers, [november] 1969. 207 x 126 mm. Verguld heellinnen. 260 p. Eerste druk. 
Floret-reeks 26. Rug, sneden en schutbladen wat verbruind. € 40 
¶ Opdracht van de auteur in blauwe balpen op het schutblad: ‘voor Hans & Nel | van | Dhillenius’. 
[Dit is een van de enkele in linnen gebonden auteursexemplaren.] 
Persoonlĳke essays over beeldende kunst, literatuur, klassieke muziek (Satie!), taal, dieren, aangevuld met 
dagboekaantekeningen en gedichten. 
 
9  
D. Hillenius, 
Een klein apparaat tegen rechtlĳnigheid. Gedichten. 
Amsterdam: De Arbeiderspers, [april] 1975. 220 x 141 mm. Ingenaaid. Omslagontwerp Wim Mol met een 
illustratie van Jaap Hillenius. 60 p. Eerste druk. Omslag wat beduimeld. € 20 
¶ Opdracht van de auteur in zwarte balpen op de Franse titel: ‘voor Hans en Nel | t.g.v. de opening van | 
het seizoen | 5 oct. 1975 | DH’. 
  



 

 

 
 
10  
D. Hillenius, 
Het principe van nieuwsgierigheid. 
(Amsterdam: De Arbeiderspers, 1978.) 200 x 123 mm. Paperback. Omslagontwerp Alje Olthof met een 
illustratie van P.P. Rubens en J. Breughel I. 232 p. Eerste druk. Synopsis-reeks. Intensief gelezen en 
gebruikt exemplaar. € 25 
¶ Opdracht van de auteur in blauwe balpen op de Franse titel: ‘voor Nel | een appel om in te | bĳten | van 
DHillienius | 3 sept 1978’. 
De opdracht verwĳst speels naar het schilderĳ op het omslag: Eva die de appel van de boom van de 
kennis van goed en kwaad aan Adam geeft. 
Persoonlĳke essays over literatuur (Bernlef, Hanlo, Mulisch) en klassieke muziek (Cage, Copland, Ives). 
 
11  
D. Hillenius, 
De hersens een eierzeef. 
(Leiden | zonder plaats): Martinus Nĳhoff | Vereniging voor Onderwĳs, Kunst en Wetenschap, 1986. 210 x 
135 mm. Ingenaaid. Omslagontwerp R. Buschman. VI, 106 p. Eerste druk. Rug verschoten. € 25 
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘voor Hans de Schilder | van de bekĳker | 
Dhillenius | 3 II 1987’. 
Twee openbare lezingen die Hillenius hield tĳdens zĳn gastschrĳverschap aan de Rĳksuniversiteit 
Groningen, een lezing voor biologen en een interview met Niko Tinbergen. 
 
12  
D. Hillenius, 
Wat kunnen wĳ van rĳke mensen leren? 
Amsterdam: Van Oorschot, (oktober 1986). 200 x 126 mm. Ingenaaid. Omslagontwerp Gerrit Noordzĳ. 
264 p. Geïllustreerd. Eerste druk. Leesvouwen. Randen van het omslag iets gesleten. € 25 
¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘voor Hans & Nel | die dat allemaal | al weten | 
van | DH | 13 nov 1986’. 
Essays over evolutie, biologie, beeldende kunst (Chr.J. van Geel, broer Jaap, Melle), aangevuld met een 
afdeling poëzie. Het titelessay is nog altĳd actueel. 
  



 

 

 
 
13  
K. Schippers, 
Holland Dada. 
Amsterdam: Querido, [april] 1974. 264 x 197 mm. Ingenaaid. Omslagontwerp Ary Langbroek met een 
illustratie van Kurt Schwitters. 192 p. Deels gedrukt op blauw papier. Rĳk geïllustreerd. Eerste druk. 
Intensief gelezen en gebruikt: door waterschade plakken enkele pagina’s aan elkaar. € 40 
¶ Opdracht van de auteur in blauwe balpen op de Franse titel: ‘voor Nelly en Hans, | als blĳk van een | 
dadaistische | vriendschap | Amsterdam, 21.4.74 | Gerard’. 
De opdracht is bĳzonder vroeg: het boek werd officieel gepresenteerd op 26 april 1974, bĳ de opening 
van de gelĳknamige tentoonstelling in het Coopmanshûs te Franeker. 
Veelgeprezen en invloedrĳk boek met portretten van de belangrĳkste dadaïsten, gevolgd door drie 
katernen met correspondentie. In druk opgedragen aan Nelly van Doesburg. 
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