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VOORWOORD 
 

In deze eerste catalogus over de Vijftigers ligt de nadruk vooral op bijzondere exemplaren. Complete 
oeuvres, tijdschriftnummers en vertalingen hoeft u niet te verwachten. Van de grote groep auteurs 
rond Vijftig staan Hans Andreus, Remco Campert, Jan G. Elburg, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Bert 
Schierbeek en Simon Vinkenoog hier centraal. 

Tien van de vijftig boeken in deze lijst komen uit de bibliotheek van Ad den Besten, de 
poëzieredacteur van uitgeverij Holland die vanaf 1950 al het aanstormende talent naar zich toetrok. 
‘Het is niets te veel gezegd wanneer men aan Ad den Besten de verdienste toeschrijft belangrijk te 
hebben bijgedragen aan de doorbraak van de nieuwe poëzie,’ schrijft R.L.K. Fokkema in Het Komplot 
der Vijftigers (1979). Aan Den Besten opgedragen exemplaren zijn dus per definitie van belang. 

Andere opdrachten zijn gericht aan collega-auteurs als Ferdinand Langen en Jos Ruting. 

Beslist hors catégorie zijn de exemplaren met een opdracht van een Vijftiger aan een Vijftiger:         
van Remco Campert aan Bert Schierbeek (en vice versa), van Simon Vinkenoog aan Remco Campert 
(en omgekeerd). Op dit soort boeken heb ik altijd gejaagd – en blíjf ik jagen. 

Aan de enkele meters literatuur over de Beweging van Vijftig worden geregeld nog nieuwe studies 
toegevoegd, zoals recent de biografieën van Remco Campert en Lucebert. Op 9 juni a.s. verschijnt het 
veelbelovende boek Niemand is waterdicht. De biografie van Bert Schierbeek door Graa Boomsma. 
Ook zie ik uit naar de (deel)biografieën van Gerrit Kouwenaar door Arjen Fortuin en Wiel Kusters. 

 
  



 

 

 

hans andreus 
1  Hans Andreus  Italië. Gedichten. Den Haag: A.A.M. Stols, [december] 1952. 197 x 121 mm. 
Ingenaaid met flappen. Omslagillustratie Lucebert. 36 p. [Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren.] 
Met twee paginavullende illustraties van Lucebert. Eerste druk. Miniem hapje uit de rug, maar 
overigens mooi. € 120 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Voor Ad [den Besten] en Agnes, | Parijs, Dec., 
’52 | HansAndreus.’. 

Ad den Besten (1923-2015) 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. 

Den Besten reageerde meteen per brief op deze dichtbundel en wees ‘de woord- en 
beeldstapelingen’ af (Fokkema). Hij hoopte dat Italië slechts een ‘experimenteerphase’ was. 

Van Capelleveen 16a. Van Dijk 906. 

 

2  Hans Andreus  De taal der dieren. Amsterdam: De Bezige Bij, [maart 1953]. 210 x 143 mm. 
Ingenaaid. Omslagillustratie Lucebert. 48 p. Gezet uit de Bodoni en gedrukt in 500 genummerde [+ 
enkele ongenummerde] exemplaren. Typografie Han de Vries. Eerste druk. Ultimatumreeks 2, deel 1. 
Rug en achterzijde omslag wat gevlekt. € 160 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Voor Ad [den Besten] en Agnes | Mrt. 53. | 
HansAndreus.’. 

Interessant exemplaar: de auteur bracht op pagina’s 4, 11, 13, 17, 25 en 42 met zwarte inkt 
typografische en inhoudelijke correcties aan. Onder het motto van Henry James, bijvoorbeeld, 
noteerde hij ‘moet als proza’ en op pagina 42 veranderde hij ‘ave mariaas’ in ‘lichte gebeden’. 

Ongenummerd (auteurs)exemplaar. 

Van Capelleveen 22. 
  



 

 

 

3  Hans Andreus  Schilderkunst. Gedichten. Amsterdam: de Beuk, [juni] 1954. 193 x 123 mm. 
Ingenaaid met flappen. 36 p. Typografie Theo Helwig. Eerste druk. Vrienden van de Beuk serie A, deel 
4. Rug verbruind, iets ingescheurd en aan onderzijde met tape verstevigd. € 110 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘Voor Ad [den Besten] en Agnes; | het is 
nog niet zoals | wij willen, maar | wellicht komt dat | eens. | Rome, | 2 Juli, ‘54 | HansAndreus.’. 

Den Besten bracht op pagina’s 6 en 7 met balpen enkele correcties aan. 

Ad den Besten was betrokken bij de samenstelling van deze dichtbundel. ‘Ik sta zeer bij je in een 
schuld die ik vrolijk genoeg draag,’ schreef Andreus hem in een brief van 25 januari 1954. 

 

4  Hans Andreus | Simon Vinkenoog  Tweespraak. Gedichten. Den Haag: A.A.M. Stols, [oktober] 
1956. 195 x 126 mm. Karton met stofomslag. (2), 38 p. Eerste druk. Rug verbruind. € 80 

¶ Opdracht van een van de auteurs in balpen op pagina (1): ‘voor Ad [den Besten] en Agnes | 
HansAndreus | Bussum, Nov. ‘56’. 

Dialoog in versvorm. 

Van Dijk 968. 

 

5  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’. 

Van Dijk 984. 
  



 

 

 

6  Hans Andreus  De sonnetten van de kleine waanzin. Amsterdam: Holland, [mei 1964]. 195 x 127 
mm. Karton met stofomslag. 48 p. Tweede druk. Omslag niet helemaal gaaf. € 60 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘Voor Cees [de Jong] | van HansAndreus. | 
Aug. ‘64’. 

Onder de opdracht is een originele zwart-witfoto ingeplakt, waarop Hans Andreus en Cees de Jong 
met twee kleine kinderen staan. De Jong schreef eronder met balpen: ‘wat later met tempo auto | in 
scherpenzeel voor vertrek | naar het zuiden’. 

Cees de Jong (1931-?), dichter en textielagent, was bevriend met Andreus. 

 

remco campert 
7  Remco Campert  Vogels vliegen toch. Amsterdam: Holland, 1951. 191 x 134 mm. Ingenaaid met 
omslag. 48 p. Typografie F. Tamminga. Eerste druk. De Windroos 1951, deel XIV. Opmerkelijk gaaf en 
fris exemplaar. € 45 

¶ Uit de bibliotheek van Ad den Besten, redacteur van De Windroos. 

Eerste echte dichtbundel van Campert, die in Parijs met Rudy Kousbroek in eigen beheer tien 
gedichten onder de titel Ten Lessons with Timothy (1950) had gestencild en verspreid. Den Besten 
ontving begin 1951 een exemplaar van Ten Lessons en adviseerde Campert daarna bij het selecteren 
en ordenen van diens gedichten ten behoeve van deze bundel. 

 

8  Remco Campert  Een standbeeld opwinden. Amsterdam: De Bezige Bij, [november] 1952. 213 x 
133 mm. Ingenaaid. Omslagillustratie Lucebert. 52 p. Typografie Han de Vries. Eerste druk. Omslag 
wat vuil. Roestvlekkig. € 40 

¶ Gesigneerd door de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Remco Campert | Zepperen | 30 nov ‘66’. 

In het Kultureel Centrum van Zepperen vond op 30 november 1966 het festival Dichters in het Dorp 
plaats. Naast Remco Campert namen ook Gust Gils, Jan Hanlo, K. Schippers en Simon Vinkenoog 
hieraan deel. Hanlo, enigszins beschonken, verstoorde de avond met de opmerking: ‘er is geen 
algemeen Vlaams’. 

Van Capelleveen 15. 
  



 

 

 

9  Remco Campert  Dit gebeurde overal. Nieuwe gedichten. Amsterdam: De Bezige Bij, 1962. 180 x 
108 mm. Ingenaaid. Omslagontwerp Karel Beunis en J. Cursto. 96 p. Eerste druk. Literaire Pocket 84. 
Ezelsoortje in achterzijde omslag. € 140 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘[DIT GEBEURDE OVERAL], | ook bij Simon 
[Vinkenoog] en Ilse | Remco | mrt ‘62’. 

Literair-historisch interessant exemplaar met marginalia: Vinkenoog maakte met balpen tijdens het 
lezen aantekeningen op pagina’s 49, 50, 56, 58, 67, 69, 74, 86, 87, 90, 91 en 93. Soms typeerde hij 
een gedicht met een enkel woord, zoals ‘HIP’ bovenaan pagina 67, maar op andere pagina’s was hij 
wijdlopiger. Aan het slot van het laatste gedicht trok Vinkenoog zijn conclusie: ‘en dan gek worden, 
omdat | je het niet kunt zeggen | behalve in 50 pagina’s van | de wonderbaarlijkste benadering | die ik 
van poëzie = alles kan vinden’. 

Ilse Monsanto trouwde in 1958 met Vinkenoog. 

 

10  Remco Campert  Nacht op de kale dwerg. Verhalen. Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. 179 x 108 
mm. Gelijmd. 116 p. Typografie Karel Beunis. Eerste druk. Literaire Pocket 124. Eerste pagina’s 
watervlekkig. € 20 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Evelyn | van | Remco Campert | zondag 
23 mei 65’. 

 

11  Remco Campert  Wie doet de Koningin. Amsterdam: De Bezige Bij, 1984. 199 x 126 mm. Gelijmd. 
Omslagontwerp Nico Dresmé met een illustratie van Sempé. 152 p. Eerste druk. Mooi exemplaar. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘voor Bert [Schierbeek] | die al vele 
koninginnen | heeft gedaan | met grote vriendschap | Remco | A’dam 8-3-1984’. 
  



 

 

 

jan g. elburg 
12  Jan G. Elburg  Laag Tibet. Amsterdam: De Bezige Bij, [december 1952]. 210 x 142 mm. Ingenaaid. 
Omslagillustratie Lotte Ruting. 72 p. Typografie Han de Vries. Eerste druk. Omslag met enkele 
schaafplekjes. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘Manuel [van Loggem], | dit was het begin 
v.h. | bombardement | v.d. “plompenvloot” | Jan | Elburg’. 

Manuel van Loggem (1916-1998) was schrijver en psycholoog. 

‘Jan Elburg zag deze bundel als zijn tweede en werkelijke debuut’ (Van der Vegt). 

 

13  Jan Elburg  Slotverklaring. (Heemstede: Galerie De Bleeker, 1999.) 270 x 199 mm. Cahiersteek. (4) 
p. Gedrukt door Avalon Pers in een oplage van 150 exemplaren. Met originele inkttekening van 
Willem Snitker. Eerste druk. € 40 

¶ Nummer 86 van 150 Arabisch genummerde exemplaren. De tekening tegenover het gedicht is 
gesigneerd door de kunstenaar. 

 

gerrit kouwenaar 
14  Gerrit Kouwenaar  Val, bom. Amsterdam: Querido, [november] 1963. 184 x 115 mm. Gelijmd. 
Omslagillustratie W.L. Bouthoorn. 76 p. Tweede druk. Boekvink. Rug iets vergeeld. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Jos [Ruting] | deze oude bom | zonder 
daarmee iets | op lydia te willen afdingen. | vriendschappelijk, | van | Gerrit | A’dam | 9-XII-‘63’. 

Jos Ruting (1909-1987) was schrijver en beeldend kunstenaar. In de opdracht verwijst Kouwenaar naar 
Rutings net verschenen roman Lydia en de zwaan (1963). 

 

15  Gerrit Kouwenaar  Ik was geen soldaat. Amsterdam: Querido, [juni] 1964. 184 x 115 mm. Gelijmd. 
Omslagillustratie Theo Kurpershoek. 192 p. Vierde druk. Salamander 61. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘voor Jos Ruting | deze oude jeugdzonde | in 
nieuw gewaad | als voorschot op iets | meer recents. | zeer vriendschappelijk | van | [signatuur] | A’dam | 
9-11-‘65’. 
  



 

 

 

16  Gerrit Kouwenaar  Zonder namen. Gedichten. Amsterdam: Querido, [juni] 1965. 184 x 115 mm. 
Gelijmd. Omslagillustratie Gérard van den Eerenbeemt. 92 p. Tweede druk. Boekvink. Hol ruggetje, 
cellofaan iets los. € 80 

¶ Opdracht-in-dichtvorm van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘zoals een oudere heer | zich met 
enige zorg maquilleert | om jonger te schijnen || maar er niet over piekert daartoe | wat minder te 
drinken | wat langer te slapen || Voor Manuel [van Loggem] | wederom als oude jongens | Van Gerrit K. 
| 24-1-‘66’. 

 

17  Gerrit Kouwenaar  Val, bom. Amsterdam: Querido, 1973. 184 x 114 mm. Gelijmd. 
Omslagillustratie H. Berserik. 128 p. Derde druk. Salamander 327. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘Dag Remco [Campert]! | omdat wij na 23 jaar | 
nog steeds niet op | de grond beland | zijn! | nu ja! | Hoewel! | 21/12/73 Gerrit’. 

 

18  Gerrit Kouwenaar  Kijk, het heeft gewaaid. Landgraaf: Herik, 1993. 225 x 180 mm. Cahiersteek 
met omslag. 20 p. Gedrukt in een oplage van 231 exemplaren. Met illustratie van David Kouwenaar. 
Eerste druk. Zwarte Reeks 20. Omslag deels verschoten. Buitenmarges binnenwerk iets vergeeld. € 80 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘voor Remco [Campert] | die weet waar de 
wind | vandaan komt | van | Gerrit | 4.5.’93’. 

Nummer 20 van 225 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren. 

De titel van deze bundel is ontleend aan een uitspraak van Remco Campert, ‘gedaan op het Westplein 
te Rotterdam op 20 juni 1992’. Het gelijknamige gedicht op pagina 7 is aan Campert opgedragen. 

 

19  Gerrit Kouwenaar  Er is geen elders waar het anders is. Een gedicht met foto’s van Pier 
Pennings. Amsterdam: Querido, 1993. 250 x 249 mm. Karton. 56 p. Geïllustreerd. Eerste druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘voor Sybe en Cora [Polet] | die niet altijd 
op reis zijn | van Gerrit | 1.12.’93’. 

Sybren Polet, pseudoniem van Sybe Minnema (1924-2015), was experimenteel dichter en schrijver. 
Cora Polet (1930-2016), zijn echtgenote, was vertaler. Gerrit Kouwenaar en Sybren Polet kenden elkaar 
al sinds 1948; zij waren beiden redacteur van het tijdschrift Podium. 
  



 

 

 

20  Gerrit Kouwenaar  Helder maar grijzer. Gedichten 1978-1996. Amsterdam: Querido, 1998. 191 x 
123 mm. Heellinnen met stofomslag. 152 p. Eerste druk. Iets scheefgelezen. € 70 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘voor Guus en Rietje [Sötemann] | in 
vriendschap | en met ruggengraat | van | Gerrit | 13.11.’98’. 

A.L. (‘Guus’) Sötemann (1920-2002) was neerlandicus en hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde 
aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1975 publiceerde hij regelmatig over de poëzie van Gerrit 
Kouwenaar; in Verzen als leeftocht (1998) zijn zijn essays over Kouwenaar verzameld. 

 

21  Gerrit Kouwenaar  Helder maar grijzer. Gedichten 1978-1996. Amsterdam: Querido, 1998. 191 x 
123 mm. Heellinnen met stofomslag. 152 p. Eerste druk. Omslag wat bepoteld. € 100 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘voor Deb[orah Wolf] & Rem[co Campert] | 
ik hou van jullie | van | Gerrit | 27.12.’98’. 

Deborah Wolf is de echtgenote van Remco Campert. 

Prozaïsche opdracht, en daarom des te ontroerender. 

 

lucebert 
22  Lucebert  Apocrief. De Analphabetische naam. Gedichten van – . Amsterdam: De Bezige Bij, [juni] 
1952. 242 x 158 mm. Ingenaaid. Omslagillustratie Lucebert. 84 p. Gezet uit de Baskerville en gedrukt 
in een oplage van 500 genummerde [+ enkele ongenummerde] exemplaren. Met twee paginavullende 
illustraties van Lucebert. Eerste druk. Ultimatumreeks 1, deel 3. Omslag minimaal verbruind. Kreukje, 
vlekje. € 300 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘voor andré louis boekenoogen schol | in 
vriendschap | van lucebert | 1 juni 1952 | ‘itsing the itching world’ ’. 

Hendrik Schol Boekenoogen (1926-?), ook wel: Hein Schol, was beeldend kunstenaar, aanvankelijk 
gevestigd te Amsterdam, later in Bergen (N.-H.). Hij maakte in 1951 voor het zesde nummer van Braak 
een omslagillustratie. In 1953 woonden Lucebert en Boekenoogen korte tijd in hetzelfde pand op 
Bethaniënstraat 21 te Amsterdam. 

Ongenummerd (auteurs)exemplaar. 

Luceberts ‘historisch debuut’. 
  



 

 

 

23  Lucebert  De Amsterdamse school. Den Haag: A.A.M. Stols, [november] 1952. 198 x 121 mm. 
Ingenaaid met flappen. Omslagillustratie Lucebert. 48 p. [Gezet uit de Futura en gedrukt in een 
oplage van 500 exemplaren.] Met twee paginavullende illustraties van Lucebert. Eerste druk. Enkele 
minieme scheurtjes in het tere omslag. € 700 

¶ Opdracht van de auteur in paarse inkt tegenover de titelpagina: ‘voor Bert Schierbeek | van Lucebert 
| november 1952’. 

Uniek en belangwekkend exemplaar: de auteur bracht op pagina’s 7, 15 en 41 met paarse inkt 
inhoudelijke correcties aan. In het gedicht ‘plaats’ verving hij een enkel woord: ‘harde’ ogen worden 
‘starre’ ogen. In het openingsvers ‘Lied tegen het licht te bekijken’ bracht Lucebert niet minder dan zes 
ingrijpende wijzigingen aan: de twaalfde regel ‘Met een baard van lila tranen’, bijvoorbeeld, wordt bij 
nader inzien ‘Boven een baard van ijzige tranen’. 

Bert Schierbeek (1918-1996) leerde Lucebert eind september 1948 kennen. Schierbeeks bovenhuis op 
Van Eeghenlaan 7 te Amsterdam was een ontmoetingsplaats voor schrijvers en schilders. In 1950 en 
1951 vond de zwervende Lucebert onderdak bij Schierbeek en diens echtgenote Frieda Koch. Al gauw 
ontstond er een moeilijke driehoeksverhouding, waarna Schierbeek zijn eigen woning verliet. In maart 
1952 liep ook de relatie tussen Lucebert en Koch stuk. 

Al in december 1950 had Schierbeek tijdens een bestuursvergadering van De Bezige Bij gelobbyd 
voor Lucebert – vergeefs, want Luceberts eerste dichtbundel verscheen bij Stols. 

Van Dijk 914. 
  



 

 

 

24  Lucebert  Val voor vliegengod. Gedichten van – . (Met een Voorwoord en Aantekeningen van de 
auteur.) Amsterdam: De Bezige Bij, [mei] 1959. 179 x 108 mm. Ingenaaid. Omslagillustratie Lucebert. 
80 p. Met vijf paginavullende illustraties van Lucebert. Eerste druk. Literaire Pocket 25. Randen iets 
verbruind. € 280 

¶ Opdracht-in-dichtvorm van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Kasper [Niehaus], de 
Arcadiaan | deze gezangen van een echte Swaan | niet harmonisch dus, niet mediterraan | maar 
schorre redeloze poëzie | oh, niets à la je vriend & meester Valéry || maar een stevige arcadiaan | kan 
heus wel eens iets sterkers aan | dan een vers van Valeriaan || lucebert | 29 X ‘59’. 

Kasper Niehaus (1889-1974) was beeldend kunstenaar en kunstcriticus voor De Telegraaf. In dit 
dagblad brak hij op 5 februari 1955 een lans voor de schilder Lucebert: ‘hij heeft onmiskebaar talent, 
of, bij afwezigheid daarvan, genie’. Hij bracht het werk van Lucebert vervolgens onder de aandacht 
van Willem Sandberg, die in het Prentenkabinet van het Stedelijk Museum in 1959 een solo-
tentoonstelling van Lucebert organiseerde. Op 29 november 1959 vierde Niehaus zijn zeventigste 
verjaardag. Van 1943 tot zijn dood woonde hij in Bergen (N.-H.). 

 

25  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. Ooievaarpockets 247-248. 
Leesvouwen. Rug gesleten. € 150 

¶ Opdracht van de auteur 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. 

 

26  Lucebert  Dames en Heren. Tekst Bert Schierbeek. Samenstelling Ad Petersen. Den Haag: Galerie 
Nouvelles Images, [juni] 1976. 287 x 227 mm. Heellinnen met stofomslag in heellinnen cassette. 
Omslagillustratie Lucebert. (100) p. Gedrukt in een oplage van 50 exemplaren. Met 81 paginavullende 
illustraties van Lucebert. Typografie Frits Stoepman. Eerste druk. Enkele vegen op de cassette. € 100 

¶ Nummer 16 van 40 Arabisch genummerde en door Lucebert en Schierbeek gesigneerde 
exemplaren, voorzien van twee originele tekeningen van Lucebert. Bij dit exemplaar zijn beide 
tekeningen niet meer aanwezig. 
  



 

 

 

bert schierbeek 
27  L.R. Schierbeek  Terreur tegen terreur. Amsterdam: De Bezige Bij, 1945. 196 x 136 mm. 
Halflinnen. 216 p. Eerste druk. Voorste kneep gebroken. Eerste opdrachtregel deels weggekrast. € 40 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het schutblad: ‘Voor Henk en Maria | Van Bert. | 24 Nov. 
1945’. 

Debuutroman van Bert Schierbeek. 

 

28  Bert Schierbeek  Gebroken Horizon. Roman. Amsterdam: G.W. Breughel, (1946). 230 x 150 mm. 
Halflinnen. 256 p. Eerste druk. Band deels ernstig verbruind. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in groene inkt op het schutblad: ‘voor Ferdinand Langen | in vriendschap. | 
Bert Schierbeek’. 

Ferdinand Langen (1918-2016) was schrijver. Hij leerde Schierbeek kennen, toen deze in 1946 toetrad 
tot de redactie van het door Langen met Koos Schuur opgerichte tijdschrift Het Woord. 

 

29  Bert Schierbeek  Gebroken Horizon. Roman. Amsterdam: G.W. Breughel, (1946). 230 x 150 mm. 
Halflinnen met stofomslag. Omslagillustratie ‘libra’. 256 p. Eerste druk. Hapjes uit het omslag. € 30 

¶ Exemplaar met het zeldzame stofomslag. 

 

30  Bert Schierbeek  De derde persoon. (Amsterdam): De Bezige Bij, ([april] 1955). 201 x 138 mm. 
Ingenaaid met flappen. Omslagillustratie Lucebert. 176 p. Gezet uit de Garamont en gedrukt op 
blauwgrijs, geel en blauwgroen papier. Met vier paginavullende illustraties van Lucebert. Typografie 
Han de Vries. Eerste druk. Voorzijde omslag los. Naam en datum op Franse titel. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘voor Joekie [Broedelet]. | op de draaiende 
trommel | schrijft de aarde zijn naam | ik huid van de mens | ademend over de ruilvoet | de bloem van 
het licht | dat met de hand op het | water slaat | en zegt: zie de spiegel is stuk | Bert’. 

Joekie Broedelet (1903-1996) was de moeder van Remco Campert. 
  



 

 

 

31  Bert Schierbeek  De Blinde Zwemmers. (Den Haag: L.J.C. Boucher, 1955.) 142 x 202 mm. 
Geïllustreerd karton met doorzichtig omslag. (64) p. Met 57 gravures van Jean-Paul Vroom. Typografie 
Jean-Paul Vroom. Eerste druk. Folemprise 15. Omslag met scheurtjes. Band iets beschadigd. Beetje 
roest. € 40 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de binnenzijde van het voorplat: ‘voor Anti [Sillevis], | 
jarige Anti | wat zwemmers | blind zoals wij zijn | en vele jaren | Bert en Margreetje | 5 Juli ‘56’. 

Ant, ook wel: Anti, Sillevis (1915-2003) was vertaler uit het Spaans, onder meer van de boeken van 
Jorge Luis Borges. 

 

32  Bert Schierbeek  Het dier heeft een mens getekend. (Gevolgd door ‘Bomen’. Een gesprek tussen 
John Vandenbergh en Bert Schierbeek.) Amsterdam: De Bezige Bij, 1960. 199 x 125 mm. Gelijmd. 
Omslagontwerp Karel Beunis. 148 p. Eerste druk. Literaire Reuzenpocket 8. Cellofaan van omslag 
opkrullend en met scheurtjes. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Rudy [Kousbroek] | en Ethel [Portnoy]. | 
een dier | in vriendschap | zijn poot omhoog | en zegt ja | en stroomt door. | Bert S.’. 

 

33  Bert Schierbeek  Het dier heeft een mens getekend. Tekeningen Gerry Beuling. Zonder plaats, 
eigen beheer, (juni 1964). 300 x 416 mm. Met linnen tape geplakt, in omslag. (30) p. Handgeschreven 
en gezeefdrukt door Gerry Beuling bij Instituut Kunstnijverheid Onderwijs Amsterdam in een zeer 
kleine oplage. Met vier kleurenzeefdrukken van Gerry Beuling. Omslag wat geschaafd en gescheurd. 
Enkele ezelsoren. € 300 

¶ Opdracht van de kunstenaar aan de auteur in balpen op pagina (1): ‘ten geschenken [sic] aan bert 
schierbeek en zijn vrouw | van gerry beuling’. Gesigneerd en gedateerd door de kunstenaar op de 
achterzijde van het omslag: ‘G. Beuling ’64 juni’. 

Indrukwekkend boekwerk waarin woord en beeld door elkaar lopen. Gerbrandine Marie (‘Gerry’) 
Beuling (1940-1994) werd volgens Scheen ‘de vrouwelijke Lucebert’ genoemd. 

Geen andere exemplaren getraceerd. Mogelijk uniek. 
  



 

 

 

34  Bert Schierbeek  De deur. Amsterdam: De Bezige Bij, 1972. 199 x 161 mm. Ingenaaid. 
Omslagontwerp Michiel Schierbeek. 72 p. Typografie Frits Stoepman. Eerste druk. Literaire 
Reuzenpocket 417. Enkel kreukje in het omslag. € 40 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘voor Remco [Campert] | en Debbie [Wolf] | een 
deur | om door | te gaan. | Bert Schierbeek | Sept 1972’. 

Op pagina 8 van deze dichtbundel staat het vers met de beginregels: ‘de dood, zei Remco | is een 
ontroering’. 

 

35  Bert Schierbeek  Hollen en stilstaan. (Alkmaar: Fizz-Subvers Press, juli 1973.) 160 x 119 mm. 
Geniet. (24) p. Met zes illustraties van Jef Diederen. Typografie Leo Bankersen. Eerste druk. FS 07. 
Omslag deels iets verbruind. € 35 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op titelpagina: ‘voor Remco [Campert] en Debby [Wolf] | zo stil | 
te staan | en toch | achter adem | van Bert S. ‘73’. 

 

36  Bert Schierbeek  Vlek. (Heemstede: Galerie De Bleeker, 1993.) 269 x 197 mm. Cahiersteek met 
omslag. (8) p. Gezet uit de Gill en gedrukt door Avalon Pers in een oplage van 100 exemplaren. Met 
drie originele inkttekeningen van Willem Snitker. Eerste druk. € 70 

¶ Nummer 58 van 75 Arabisch genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren, 
die voor de handel bestemd waren. 

De drie originele tekeningen zijn zorgvuldig geplaatste en secuur gespatte inktvlekken. 

 

37  (Bert Schierbeek) – Siegfried Woldhek  Originele inkttekening van Bert Schierbeek. 
Beeldformaat 213 x 145 mm. Gesigneerd ‘siegfried woldhek’. Gedateerd ‘1983’. Onder passe-partout. 
Randen van tekening en passe-partout iets verbruind. € 300 

¶ Portret en face van Schierbeek, door Woldhek getekend met een kroontjespen in Oost-Indische inkt 
en een Rotring rapidoliner. Schitterend lijnenspel. 
  



 

 

 

simon vinkenoog 
38  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 iets verbruind. € 80 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op een inliggend visitekaartje van Simon Vinkenoog: ‘voor mijn 
vriend Piet [Meertens]’. 

De gedrukte opdracht (‘aan Judic | aan Barabbas †’) op pagina (4) verduidelijkte Vinkenoog op een 
later moment met een tekeningetje en de woorden: ‘de kat! | S.V.’. 

Debuutbundel. 

P.J. (‘Piet’) Meertens (1899-1985) was letterkundige en volkskundige, nu nog bekend van het Meertens 
Instituut en de romancyclus Het Bureau van J.J. Voskuil. Meertens had enige tijd instensief contact met 
Vinkenoog en was ook geabonneerd op diens eenmanstijdschrift Blurb. 

 

39  Simon Vinkenoog  Land zonder nacht. Gedichten. Amsterdam: Querido, 1952. 210 x 134 mm. 
Ingenaaid met omslag. (2), 50 p. Niet afgesneden. Eerste druk. Rug iets verbruind. € 70 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op pagina (1): ‘Voor Ad [den Besten], | vriend & uitgever - | 
Hartelijk, Simon V. | Febr. 53’. 

Met Ad den Besten onderhield Vinkenoog vanaf 1950 een uitgebreide briefwisseling over de poëzie 
van Vinkenoog en het literaire klimaat in Nederland. Vinkenoog bracht Andreus en Campert aan bij 
Den Bestens reeks De Windroos. 

 

40  Simon Vinkenoog  Zolang te water. Een alibi. Amsterdam: De Bezige Bij, [december] 1954. 209 x 
125 mm. Heellinnen met stofomslag. Omslagfoto Ed van der Elsken. 126 p. Typografie Karel Beunis. 
Met foto van Ed van der Elsken als frontispice. Eerste druk. Omslag iets gehavend. Naam en datum 
van aankoop op schutblad. € 45 

¶ Gesigneerd door de auteur in balpen op het schutblad: ‘Simon Vinkenoog | Boekenmarkt 1955’. 

Exemplaar met het zeldzame stofomslag. 

Prozadebuut. 
  



 

 

 

41  Simon Vinkenoog  Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten. Amsterdam: De 
Bezige Bij, 1955. 209 x 136 mm. Ingenaaid met omslag. 48 p. Eerste druk. Omslag deels minimaal 
verbruind. € 60 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Ad den | Besten | ter herinnering | aan 
een | mary evening | 23 feb. 1956 | Simon Vink’. 

 

42  Simon Vinkenoog  Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten. Amsterdam: De 
Bezige Bij, 1955. 209 x 136 mm. Ingenaaid met omslag. 48 p. Eerste druk. Omslag iets vuil. € 180 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Corneille | die in een zelfde klasse | zit. 
Vriendschappelijk, | Simon V. | Parijs, maart 1956’. 

In deze dichtbundel staat op pagina 30 het gedicht ‘Corneille’, met de beginregel: ‘Toen ik nog 
Corneille was’. 

Met losse, originele zwart-witfoto van Corneille, Vinkenoog en een derde man door Henny Riemens, 
op de achterzijde voorzien van haar stempel en door Vinkenoog gedateerd: ‘feb. 1954’. 

Corneille (1922-2010) was schilder en lid van CoBrA. Met fotograaf Henny Riemens (1928-1992) 
woonde hij van 1950 tot 1968 in Parijs. Corneille en Vinkenoog maakten samen diverse bibliofiele 
uitgaven, waarvan de handgekleurde nieuwjaarswens Driehoogballade (1950) de eerste was. 

 

43  Simon Vinkenoog  Zolang te water. Een alibi. (Gevolgd door Liefdesverklaringen [= bloemlezing 
uit de kritieken].) Amsterdam: De Bezige Bij, (februari [= juni]) 1957. 180 x 108 mm. Ingenaaid. 
Omslagfoto Ed van der Elsken. 144 p. Typografie Karel Beunis. Tweede druk. € 45 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘voor Ad den Besten | en de belangstellende | 
Agnès. | Simon V. | juni ‘57’. 
  



 

 

 

44  Simon Vinkenoog  Onder (eigen) dak. Gedichten. Den Haag: A.A.M. Stols, [november] (1957). 206 
x 129 mm. Ingenaaid met omslag. Omslagontwerp Th. de Haan. (2), 78 p. Eerste druk. Omslag deels 
verbruind. € 75 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Ad [den Besten] | met excuses voor het 
omslag | Simon V. | okt. 1957’. 

Op de rug van het omslag ontbreekt een auteursnaam of een titel: Vinkenoog schreef er zelf met 
balpen: ‘onder (eigen) dak’. 

Bovendien heeft de auteur op pagina 9 en in de inhoudsopgave bij elkaar drie zetfouten 
doorgestreept. 

Van Dijk 1007. 

 

45  Simon Vinkenoog  Wij helden. Verhaal. Amsterdam: De Bezige Bij, 1962. 179 x 107 mm. 
Ingenaaid. 152 p. Tweede druk. Literaire Pocket 88. € 50 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Remco [Campert], die | het wel weet | 
Simon’. 

 

46  Simon Vinkenoog  Spiegelschrift_gebruikslyriek. Gedichten. Amsterdam: De Bezige Bij, 1962. 180 
x 108 mm. Garenloos. Omslagontwerp Karel Beunis en J. Cursto. 128 p. Eerste druk. Literaire Pocket 
95. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor | Esteban López, de meest | prozaïsche 
dichter, van | de meest – amitiés | Simon Vinkenoog | dec. 1962’. 

Esteban López (1931-1996) was schrijver en tijdschriftredacteur. 

 

47  Simon Vinkenoog  Hoogseizoen. Amsterdam: De Bezige Bij, [april] 1962. 200 x 124 mm. 
Garenloos. Omslagontwerp Karel Beunis en J. Cursto. 160 p. Eerste druk. Literaire Reuzenpocket 31. 
Iets scheef. Sneden roestig. € 30 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de titelpagina: ‘voor Estéban [López] | die mijn hoogseizoen | 
niet nodig heeft - | gesigneerd, zij het | zorgelijk (“ik word er | vrolijk van – als ik | die misère hier zie”) | 
Simon’. 
  



 

 

 

48  Simon Vinkenoog  Gesproken woord. (Met een voorwoord van de auteur.) [Amsterdam: eigen 
beheer, februari 1964.] 210 x 136 mm. Geniet. (20) p. [Gedrukt in een oplage van 100 exemplaren 
naar het zetsel van de publicatie in het tijdschrift Podium (november/december 1963).] Eerste druk. 
Omslag verbruind. € 60 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op pagina (1): ‘voor Remco [Campert] & Lucia [van den Berg] | 
overal thuis | Simon’. 

Uitgave in eigen beheer, in de handel gebracht om de kosten te dekken van het marihuanaproces. 

 

49  Simon Vinkenoog  Hartslag. Verkenningen van een experimenteel 1949-1960. Samenstelling en 
nawoord Laurens Vancrevel. Bloemendaal: Brumes Blondes, [juni] 2009. 175 x 115 mm. Ingenaaid met 
flappen. 136 p. Gedrukt in een oplage van 200 exemplaren. Eerste druk. € 65 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de Franse titel: ‘voor Remco [Campert] | Que Dire? | Simon 
| 19 06 09’. 

De laatste van vele opdrachten aan Remco Campert. Simon Vinkenoog zou drie weken later, op 12 
juli, overlijden. 

 

50  Simon Vinkenoog  Hartslag. Verkenningen van een experimenteel 1949-1960. Samenstelling en 
nawoord Laurens Vancrevel. Bloemendaal: Brumes Blondes, [juni] 2009. 175 x 115 mm. Ingenaaid met 
flappen. 136 p. Gedrukt in een oplage van 200 exemplaren. Eerste druk. Iets scheefgelezen. € 40 

¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op de titelpagina: ‘Beste Ferdinand [Langen], | dank voor je | 
aardige brief. | In dit uitgaafje tref je | 2 stukken aan, vanuit | Parijs voor jou geschreven, | waarvoor 
alsnog dank. | Long ist’s been… | Met warme | gevoelens, je | Simon Vink | OLVG 25.06.09’. 

Op de binnenzijde van de achterflap schreef Vinkenoog het adres van Ferdinand Langen. Tegenover 
de titelpagina schreef Langen: ‘Simon overleed 12.07.09’. Op de binnenzijde van de voorflap en 
tegenover de inhoudsopgave plakte hij twee knipsels in. 

Ferdinand Langen leerde Vinkenoog omstreeks 1948 kennen via diens toenmalige vriendin Juc Cohen. 
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