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1  

Jan van Aken, 
Het Fluwelen Labyrint. 

Amsterdam: Prometheus, 2005. 218 x 143 mm. Karton met stofomslag. 352 p. Eerste druk. 
Blindstempel in titelpagina: ‘MW | Uit de bibliotheek van Menno Wigman’. Ezelsoortje in p. 295. 

€ 25 

Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘Voor Menno, | Bedankt voor de 
‘nachtschade’! | (handtekening) A’dam 2005’. 

Vóór zijn officiële debuut had Menno Wigman twee afleveringen van het eenmanstijdschrift 
Nachtschade uitgebracht. 

 

2  

Hans Andreus, 
De Sonnetten van de Kleine Waanzin. 

Den Haag: A.A.M. Stols, [maart] 1957. 201 x 130 mm. Karton met stofomslag. 48 p. Eerste druk. 
Omslag deels verschoten. Onderzijde van het binnenwerk watervlekkig. 

€ 80 

Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘Voor Agnes en | Ad [den Besten], | 
hartelijk, van | HansAndreus | April 1957’. 

Ad den Besten was met zijn reeks De Windroos de eerste uitgever van de nieuwe, naoorlogse 
poëzie. Onder zijn redactie verschenen de debuutbundels van Hans Andreus, Remco Campert, Jan 
Hanlo, Gerrit Kouwenaar, Paul Rodenko en Simon Vinkenoog. Met Andreus, Hanlo en Vinkenoog 
voerde hij zeer uitvoerige en gedetailleerde correspondenties. 

Van Dijk 984. 

  



 

 

 

 

3  

Joseph Brodsky, 
De herfstkreet van de havik. Een keuze uit de gedichten 1961-1986. Onder redactie van Kees 
Verheul. 

Amsterdam: De Bezige Bij, 1991. 200 x 125 mm. Paperback. 252 p. Tweede, gecorrigeerde druk. 
Mooi exemplaar. 

€ 120 

Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘For | Rick van Dam | with all sorts | of 
positive | sentiments | JosephBrodsky | Dec. 15th 1991 | AmsterDAM’. 

Op het omslag staat een detail van een schilderij van Carel Willink. Dezelfde schilder maakte in 
1976 het portret van Rik van Dam, de levenspartner van uitgever en bibliofiel J.B.W. Polak. 

 

4  

Andreas Burnier (en anderen), 
Werk van nu 4. Samengesteld door Jeroen Brouwers. 

[Brussel]: Manteau, (1969). 179 x 106 mm. Pocket. 160 p. Eerste druk. Marnixpocket 64-65. 
Leesvouwen. Franse titel netjes verwijderd. 

€ 40 

Opdracht van Andreas Burnier in zwarte stift op titelpagina: ‘Voor Reinold en Tine | 24 april 1969 
| eerbiedwaardig maar | vol kunstdrukte | en toch ongedwongen | geschreven aan een fors | 
tafeltje, door AB’. 

Een schitterende opdracht van Burnier aan Reinold Kuipers en Tine van Buul, het 
uitgeversechtpaar bij Querido, in het jaar dat Burniers autobiografische roman Het jongensuur 
verscheen. Vijf jaar eerder hadden Burnier en Kuipers elkaar leren kennen in café Scheltema; 
sindsdien was Querido haar vaste uitgever en Kuipers haar raadgever. 

In deze bundel met nieuw werk staat Burniers verhaal ‘La Argentina’, later opgenomen in Poëzie, 
jongens en het gezelschap van geleerde vrouwen. Tevens bijdragen van onder anderen Herman J. 
Claeys, Heere Heeresma en Lodewijk Henri Wiener.  



 

 

 

 

5  

Simon Carmiggelt, 
Trilogie. 

[Epe]: De Zondagspers [= Frits Stoepman], 1963. 170 x 83 mm. Cahiersteek. (20) p. Met drie 
tekeningen van Paul Schulz. [Gedrukt in een oplage van 80 exemplaren.] Eerste druk. Goed. 

€ 70 

Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘[Trilogie], voor de collectie | van R. 
Breugelmans. | Houd moedig vol! | Hart groet | S. Carmiggelt | April 1975’. 

 

6  

Adriaan van Dis, 
Familieziek. Een roman in taferelen. 

Amsterdam | Antwerpen: Augustus, (2002). 205 x 140 mm. Karton. 208 p. Eerste druk. Enkele 
schaafplekjes. Vlekje op snee. 

€ 35 

Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina (1): ‘voor Reinbert [de Leeuw], | een 
patiëntenportret | je | Adriaanv Dis | 16 sept 2002’. 

 

7  

Heere Heeresma, 
De vis. Een allegorie. 

Amsterdam | Antwerpen: Contact, (1963). 197 x 122 mm. Ingenaaid. 120 p. Eerste druk. Rug iets 
verbruind. Hoekjes gestoten. € 40 

Opdracht van de auteur in blauwe inkt tegenover de Franse titel: ‘voor Johan Polak | met volstrekt 
vriendschap- | pelijke gevoelens | 30 sep ’63 | heere h.‘. 

Heeresma had bijdragen aan het tijdschrift Cartons voor letterkunde, waarvan Polak een van de 
redacteuren was. Vanaf de derde druk van Heeresma’s roman Geef die mok eens door, Jet! was 
Polak & Van Gennep mede-uitgever.  



 

 

 

 

8  

Ingmar Heytze, 
Brandhout. Gedichten. 

(Utrecht, eigen beheer, 1989.) 210 x 139 mm. Geniet. (20) p. Gefotokopieerd in een beperkte 
oplage. Eerste druk. Mooi exemplaar. 

€ 80 

Opdracht van de auteur [aan J.M.A. Biesheuvel] in blauwe inkt op de titelpagina: ‘4/06 1989 | in de 
hoop dat u het aardig vindt. | (een bewonderaar) | Ingmar’. 

Schaarse en vroege privé-uitgave van de 19-jarige Heytze. In het colofon bedankt hij Hans voor de 
foto en Cocky voor ‘public relations’: dat zijn zijn ouders. 

In de KB is een exemplaar van deze uitgave met een ander omslag (met portret van de auteur) en 
een colofon waarin een oplage wordt genoemd. Het colofon van dít exemplaar is beknopter en de 
foto van de auteur is niet op het omslag maar op de titelpagina gereproduceerd; andere oplage? 

 

9  

F.B. Hotz, 
De vertekening. 

Amsterdam: De Arbeiderspers, (1991). 206 x 130 mm. Heellinnen met stofomslag. 136 p. Eerste 
druk. Zeer goed exemplaar met tabakgeur. 

€ 160 

Opdracht van de auteur in balpen op het schutblad: ‘Voor Ronald en Lizanne, | met dank voor de 
nuttige hulp | inzake de Gele Tram, die hierin | wat heen en weer rijdt, al was het | maar vanwege 
de haltenamen. | van Frits Hotz | Oegstgeest 6 Maart 1991’. 

Ronald Breugelmans was bibliograaf en conservator van de UB Leiden. In die stad woonde hij vanaf 
zijn studietijd tot zijn dood. 

Op pagina 13 van deze roman verschijnt de Gele Tram op het station van Leiden, die vervolgens 
de velden inrijdt, langs de haltes Maaldrift, Den Deyl, Drie Papegaaien, Wildrust, de Kieviet. 

  



 

 

 

 

10  

Adriaan Jaeggi, 
Held van beroep. 

Amsterdam: Bert Bakker, 1999. 199 x 124 mm. Paperback. 224 p. Eerste druk. Sneden iets gevlekt. 

€ 40 

Opdracht van de auteur [aan zijn vader en diens levenspartner] in blauwe inkt op de 
opdrachtpagina: ‘[Voor D en A-G], | en Pappie en Sarah-Jane, | 29 oktober 1999, | met liefde. | 
Adriaan’. 

Met deze tweede roman bereikte Jaeggi een groot publiek. Schrijver en redacteur Adriaan Jaeggi 
stierf in 2008 op 45-jarige leeftijd. 

Meer opdrachtexemplaren van Jaeggi aan zijn vader en stiefmoeder leverbaar. 

 

11  

Reinold Kuipers, 
Rendez-vous met een Remington. Gedichten. Met een naschrift van A. Marja. 

Bussum: F.G. Kroonder, 1948. 213 x 126 mm. Karton met titeletiket. 48 p. Eerste druk. Bayard 
reeks 22. Ruggetje verbruind. Eerste en laatste pagina’s iets roestvlekkig. 

€ 20 

Opdracht van de auteur [aan Ab en Edith Visser?] in zwarte inkt op het schutblad: ‘voor Hap en 
Eeff | Reinold Kuipers | 14/6/48’. 

Tragikomische poëzie van de latere uitgever. Drie gedichten zijn gericht aan bewonderde collega’s 
J.C. Bloem, Richard Minne en (buurman aan de Korreweg) Hendrik de Vries. 

  



 

 

 

 

12  

Willem de Mérode, 
Gestalten en stemmingen. Gedichten. 

Groningen: P. Noordhoff, 1916 [= eind 1915]. 226 x 182 mm. Ingenaaid. 84 p. Eerste druk. Rug 
beschadigd. Hoekjes iets opkrullend. 

€ 150 

Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘Aan Karel Wasch, | uit bizondere 
hoogachting | van | Willem de Mérode, | 20 Juni 1916’. 

Het zeldzame debuut met een opdracht aan de bevriende dichter en romancier Karel Wasch, aan 
wie De Mérode verschillende gedichten in druk had opgedragen. Met de jongens Bram en Guus 
bezocht De Mérode later de glasfabriek in Leerdam, waarvan Wasch directeur was. 

In deze bundel staat een fragment uit het lange ‘knapenminnaarsgedicht’ ‘Ganymedes’. Dat 
verscheen afzonderlijk in een bibliofiele editie tijdens De Mérodes gevangenschap in Groningen; 
Karel Wasch kreeg nummer 2 van de oplage, omdat hij altijd contact had gehouden met de 
veroordeelde dichter. Van de openhartige briefwisseling tussen De Mérode en Wasch is helaas 
geen snipper bewaard gebleven. 
 

13  

Cees Nooteboom, 
In Nederland. Roman. 

Amsterdam: De Arbeiderspers, (1984). 199 x 125 mm. Paperback. 156 p. Tweede druk. Grote 
ABC 486. Deukje. Tabakgeur. 

€ 50 

Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de titelpagina: ‘Beste Reinbert [de Leeuw] | De 
stukkensmid was prachtig, | en een beetje ijdel, en roddelde | over jouw Antheil + alle anderen. | 
Daarna heb ik tot 3 uur | ’s nachts de Gurrelieder | gedraaid met Jessye Norman. | Dus ik heb ook 
niet geslapen! | Veel plezier hiermee, | hoop ik | cees | 7.1.85’. 

  



 

 

 

 

14  

E. du Perron, 
Mikrochaos. Met een tekening van A.C. Willink. (Met een Voorwoord en Aantekeningen van de 
auteur.) 

Brussel | Maastricht: A.A.M. Stols, [november] 1932. 214 x 140 mm. Ingenaaid. 112 p. Niet 
afgesneden. Eerste druk. Omslag deels verbruind. Rug opnieuw gelijmd en aan onderzijde met strookje 
papier (netjes) verstevigd. 

€ 260 

Opdracht van de auteur, aan zijn vriend en collega Adriaan Roland Holst, in blauwe inkt op de 
laatste pagina: ‘Voor Jany (sans phrase) | van Eddy | Bellevue, Nov. ‘32’. 

Van Dijk 287. 

Niet in Snoek. 

 

15  

(Renate Rubinstein) – Aad Nuis, 
Wisselend weer. 

Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1963. 188 x 121 mm. Ingenaaid met omslag. 40 p. Eerste druk. 
Omslag op de rug verbleekt. 

€ 25 

Opdracht van Renate Rubinstein, de echtgenote van de auteur, in balpen op de titelpagina: 
‘[WISSELEND WEER] | warm aanbevolen, | Renate Rubinstein’. 

Deze debuutbundel is in druk opgedragen aan Renate. In december 1963 werd het huwelijk tussen 
Aad Nuis en Renate Rubinstein ontbonden. 

  



 

 

 

 

16  

Bert Schierbeek, 
Vallen en opstaan. 

Amsterdam: De Bezige Bij, 1977. 209 x 133 mm. Paperback. 76 p. Eerste druk. Rug en kopsnede iets 
beschadigd. 

€ 25 

Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Heinz Schneeweiß | 1978 | 
vriendschappelijk | Bert S.’. Deze opdracht staat onder een in 1977 gezette schrijverssignatuur; 
was dit misschien een auteursexemplaar? 

Heinz Schneeweiß was een in Oostenrijk geboren schrijver en vertaler. In Nederland was hij 
werkzaam als leraar en als bibliothecaris bij het Goethe-Institut. Hij vertaalde poëzie en proza van 
Buddingh’, Campert, Kouwenaar, Polet, Vinkenoog en anderen. In 1974 verscheen in Akzente. 
Zeitschrift für Literatur zijn Duitse bloemlezing uit het werk van Schierbeek. 

 

17  

Graham Swift, 
Waterland. Vertaling [uit het Engels door] Rien Verhoef. 

Amsterdam: De Bezige Bij, 1984. 200 x 125 mm. Paperback. 354 (= 352) p. Eerste druk. BBliterair. 
Omslag egaal verbleekt en vergeeld. 

€ 150 

Opdracht van de auteur, aan zijn Nederlandse uitgever, in zwarte inkt op de titelpagina: ‘for Dolf 
Hamming: | To the man who showed | me Waterland from the | man who wrote it - | With Best 
Wishes and | Thanks for a Happy Time | in Amsterdam - | Graham Swift | April ‘84’. 

Opdracht van Candice Rodd, de vrouw van de auteur aan wie deze roman in druk is opgedragen, 
in balpen tegenover de titelpagina: ‘To Dolf | with warmest thanks for the | best possible 
introduction to the | friendly city of Amsterdam. | Candice 13.iv.84’. 

Dolf Hamming was van 1982 tot 1993 directeur van De Bezige Bij, de uitgeverij die tot 2013 de 
boeken van Graham Swift op de Nederlandse markt bracht.  



 

 

 

 

18  

Hans Verhagen, 
Eeuwige Vlam. Verzamelde gedichten 1958-2003. (Gevolgd door Aantekeningen van de auteur.) 

Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, (mei) 2003. 231 x 155 mm. Heellinnen. 560 p. Typografie Nanja 
Toebak. Eerste druk. 

€ 40 

Opdracht van de auteur in blauwe inkt op pagina (2): ‘voor Remco [Campert] | zeer vereerd | 
Hans Verhagen | 23 mei, Den Haag’. 

 

19  

Victor van Vriesland, 
Herhalingsoefeningen. 

Amsterdam: Querido, [november] 1935. 222 x 161 mm. Heellinnen. 44 p. Niet afgesneden. Eerste 
druk. Band en schutbladen iets verbruind. 

€ 35 

Opdracht van de auteur aan Adriaan Roland Holst in zwarte inkt op het schutblad: ‘Voor Jany | van 
Vic. | Nov. ‘35’. 

In deze dichtbundel staan ook drie (vrij) vertaalde verzen van Paul Valéry. 

 

20  

Rogi Wieg, 
Dagen in Budapest. 

(Bergen op Zoom): WEL, (1985). 207 x 146 mm. Garenloos. 48 p. Eerste druk. WELpoëzie 068. 
Achterzijde omslag gevlekt. 

€ 30 

Opdracht van de auteur [aan René Stoute] in balpen op het schutblad: ‘voor R.S. | van Rogi Wieg | 
Amsterdam 19-7-1985’.  
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