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ARTISTIEK BUREAU  



Voor mĳn eerste verkoopcatalogus heb ik vĳftien boeken verzameld 
met een interessante provenance. Boekwetenschappers en verzamelaars 
hebben in toenemende mate belangstelling voor de herkomst van 
specifieke exemplaren. Vorige eigenaren en de gebruikssporen die zĳ 
achterlieten worden achterhaald en bestudeerd. Goddank! Een lege 
kantlĳn is een gemiste kans. Een blanco boek is maar een dood boek.  
De uitroeptekens van Kloos, de associaties van Lodeizen en de 
leesaantekeningen van een meedogenloze Hermans worden op de 
volgende pagina’s opgesomd, geciteerd en geduid. Voorts: het 
lievelingsboek van Tepper, de Ulysses van Vinkenoog, de Slauerhoff van 
Reve en een nogal Gronings exemplaar van De lamp van Diogenes. 
Tot mĳn eigen verbazing presenteer ik hier ook drie deeltjes Spinoza uit het 
bezit van Vilmos Huszár: door hem bestudeerd én ingebonden. 
Voor bestellingen, vragen, complimenten: info@artistiekbureau.com. 
Nick ter Wal  



 

JACOB ISRAËL DE HAAN 
Louis Couperus  De stille kracht. Amsterdam: L.J. Veen, [1900]. Twee delen in een band. 
Gebatikt katoen. Bandontwerp Chris Lebeau. (4), 184; (4), 212 p. Niet afgesneden. Eerste druk. 
Rug en rand van voorplat verbruind. Twee recente eigendomsstempels. € 800 

¶ Citaat en opdracht van Jacob Israël de Haan in zwarte inkt op de Franse titel van het eerste 
deel: ‘A thing of beauty is a | joy for ever | Arnold Saalborn | van | Jacob de Haan’. 
Jacob Israël de Haan schonk dit boek eind 1904 aan zĳn jonge vriend voor diens zestiende 
verjaardag. In een begeleidende brief schreef De Haan aan Saalborn: ‘Vooreerst ’t beloofde 
verjaarsboek. Het is veel precieuser dan ik dacht, maar of je ’t nu al lezen moogt, moet je maar 
aan je moeder vragen, die ’t stellig kent. Het is eigenlĳk de eenige Couperus, die ik mooi vind. 
Trouwens ook dit boek is zuiver ’n boek van mooie taal’ (Brieven aan een jongen, p. 51-52). 
Met het citeren van de beroemde regel van John Keats lĳkt De Haan niet alleen zĳn oordeel over 
De stille kracht te willen bevestigen, maar ook zĳn vriendschap met Saalborn te willen 
bekrachtigen. Eerder dat jaar was De Haans Pijpelijntjes (1904) verschenen, maar de schrĳver 
vond het niet verantwoord dat Saalborn de in opspraak geraakte roman zou lezen. 
Aan het begin van de twintigste eeuw voerden De Haan, schrĳver en leraar, en Saalborn, 
gymnasiast, een kleine correspondentie. Op verzoek van Wim J. Simons zou Saalborn de 
‘brievedingen’ van De Haan publiceren onder de titel Brieven aan een jongen (1957), door 
Saalborn voorzien van een waarderend voorwoord. 
De Haan en Couperus, tegenwoordig beschouwd als de twee meest decadente schrĳvers van het 
fin de siècle, hebben elkaar ten minste eenmaal ontmoet. Frederik van Eeden schreef op 28 
februari 1915 in zĳn dagboek dat op een bĳeenkomt bĳ de strafrechtgeleerde J.A. van Hamel 
‘ook Borel, Couperus, Giza, Jaap de Haan’ aanwezig waren. 
Braches 739:5. Van Vliet 206, 2 (‘paars’). Veen 1.2.  



 

WILLEM FREDERIK HERMANS 
C. Buddingh’  Dagboeknotities 1967-1972. Amsterdam: De Bezige Bĳ, 1979. Heellinnen met 
stofomslag. Band- en omslagontwerp Walter Nikkels. Leeslint. 584 p. Eerste gezamenlĳke druk 
van Wat je zegt ben je zelf en Verveling bestaat niet. Omslag verkleurd en geschaafd. Kopsnede 
gevlekt. € 300 

¶ Op de Franse titel schreef Hermans met potlood 24 paginanummers en acht steekwoorden, 
‘417 vuilniszakken’ bĳvoorbeeld. Voorts bracht hĳ met potlood zestig marginalia aan: 
onderstrepingen, vraagtekens, verbeteringen en cynische opmerkingen. 
Een jaar voor Dagboeknotities 1967-1972 was Buddingh’s vierde dagboekdeel Een mooie tijd om 
later te worden (1978) verschenen. ‘Bĳzonder aardig; prima, prima’ was de kop boven de 
vernietigende recensie die Hermans op 29 september 1978 in NRC Handelsblad publiceerde. 
Van Buddingh’s taalgebruik liet hĳ weinig heel: tĳdens het lezen had Hermans stopwoordjes 
geturfd (‘bĳzonder’ 43 x, ‘prima’ 24 x). Alinea na alinea somde hĳ taalfouten, slordige citaten en 
slechte formuleringen op. Ook haalde hĳ Buddingh’s status als docent en diens belezenheid 
onderuit. Door de aanval van Hermans, die de geschiedenis in zou gaan als de koelbloedigste 
karaktermoord in de Nederlandse letteren, raakte Buddingh’ in een depressie. 
In dit exemplaar ging Hermans op de ingeslagen weg voort. Naast Buddingh’s mededeling, op 
pagina 13, dat hĳ aan een nieuw boek is begonnen en daarnaar benieuwd is, schreef Hermans: 
‘Dat zĳn wĳ al | lang niet meer!’ Op pagina 58 krabbelde hĳ in de kantlĳn: ‘alweer | zĳn | moeder’. 
En waar Buddingh’, op pagina 304, Hermans’ vermeende uitspraak over het toneelstuk Vrijdag 
van Hugo Claus citeert, zette Hermans een groot vraagteken. 
  



 
Hans van Straten  De omgevallen boekenkast. Amsterdam: De Arbeiderspers, (1987). Ingenaaid 
met flappen. Omslagontwerp Kees Kelfkens en Marjo Starink. 372 p. Eerste druk. Privé-domein 
133. Leesvouwen. Kopsnede iets gevlekt. € 200 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Voor Wim en Emmy | om eens wat terug 
te doen. | Amsterdam, 25 nov. 1987 | Hans van Straten’. 
Hans van Straten en W.F. Hermans leerden elkaar begin jaren vĳftig kennen. Ze zaten beiden in 
de redactie van het tĳdschrift Podium. Tussen 1955 en 1992 wisselden ze honderden brieven. De 
echtparen Hermans en Van Straten waren jarenlang met elkaar bevriend. De Hermansen bleven 
altĳd bĳ de Van Stratens slapen na afloop van het Boekenbal. Ook hun zonen Erik (van Straten) 
en Ruprecht (Hermans) spraken vaak af. 
Hans van Straten is de eerste biograaf van W.F. Hermans. Helaas kreeg hĳ voor Hermans. Zijn 
tijd, zijn werk, zijn leven (1999) geen medewerking van Emmy Hermans-Meurs, omdat haar man 
de vriendschap enkele jaren voor zĳn dood had opgezegd. 
Op de Franse titel van dit presentexemplaar schreef Hermans met potlood 28 paginanummers 
en zeven steekwoorden, zoals ‘233 meticuleus’ en ‘263 Malraux’ „tweede” huwelĳk’. De schrĳver 
heeft dit boek minutieus gelezen en meermaals ter hand genomen. In de kantlĳn maakte 
Hermans met potlood ruim veertig aantekeningen. 
Zo schreef hĳ op pagina 17, bĳ een passage over de stimulerende werking van het lezen van 
andermans dagboeken voor een dagboekschrĳver: ‘Het zĳn dan ook dezelfde soort schrĳvelaars | 
die alleen door andermans gedichten worden | gestimuleerd gedichten te schrĳven.’ Onderaan 
pagina 249, waar Van Straten zich afvraagt of Guy de Maupassant is beïnvloed door J. van 
Oudshoorn, noteerde hĳ: ‘wie zich dat | afvraagt is niet goed wĳs of kent geen Frans’. En naast 
de noot bĳ pagina 232 over de wetenschappelĳke onderbouwing van een stelling krabbelde hĳ: 
‘foei’. Bovendien verwerkte Hermans in groene en rode pen de errata die Van Straten hem later 
per brief stuurde. 
In het citaat van Vic van de Reĳt op de achterflap wordt Hermans bovendien aangehaald.  



 
Jan Wolkers, Hans van Straten, Jan Vermeulen, Reinold Kuipers  Leven in letters. Over Jan 
Vermeulen. Arnhem: Gelderse Culturele Raad, 1992. Ingenaaid met flappen. Omslagontwerp 
Wigger Bierma. 164 p. Geïllustreerd (deels in kleur). Eerste druk. Gelderse Cahiers. Iets 
scheefgelezen. Omslag wat gevlekt. € 60 
¶ Opdracht van Hans van Straten in balpen op de Franse titel: ‘Voor Wim en Emmy Hermans | die 
Jan ook nog hebben gekend. | Hans van Straten | 24 april 1992’. 
Jan Vermeulen was typograaf en hoofd productie bĳ uitgeverĳ Meulenhoff. Hĳ ontwierp de 
‘tweede’ band en het ‘tweede’ omslag van Hermans’ novellenbundel Moedwil en misverstand 
(1948). Vermeulen was tevens redactiesecretaris van het tĳdschrift Columbus. 

 
  



 

VILMOS HUSZÁR 
Benedictus de Spinoza  Ethica op meetkundige wijze uiteengezet en verdeeld in vijf 
hoofdstukken […] Uit het Latijn door W. Meijer. Amsterdam: S.L. van Looy, 1905. 
Heelperkament. (6), xviii, 316 p. Met uitvouwkaart. Tweede druk. Band iets verweerd. Opnieuw 
afgesneden. 
¶ Ex libris Vilmos Huszár, Jeanne Huszár-van Teylingen en Bertie Huszár op de binnenzĳde van 
het voorplat: ‘VHJB’ [originele ets, ontwerp Vilmos Huszár, ± 1910]; naam Jeanne van Teylingen 
in inkt op de Franse titel: ‘J. van Teylingen’. 
Vilmos Huszár kwam in december 1905 voor het eerst in Nederland. In de eerste weken van 1906 
ontmoette hĳ in het Haagse artistieke milieu jonkvrouw Jeanne van Teylingen, met wie hĳ in 1909 
zou trouwen. Dit exemplaar behoorde vermoedelĳk eerst aan haar toe. Op pagina (6) staat een 
citaat uit het Bĳbelboek Johannes dat deel lĳkt uit te maken van een ‘October 1907’ gedateerde, 
maar bĳ het opnieuw binden gedeeltelĳk weggevallen opdracht. 
In 1907 verbleef Huszár enkele maanden in Ommen. Volgens een autobiografie uit de jaren 
dertig wĳdde hĳ zich daar aan een studie van Spinoza. Huszárs Hollandse leermeester, H.P. 
Bremmer, putte voor zĳn ‘kunstleer’ ook uit de ideeën van Spinoza. De enkele tientallen 
potloodstrepen en onderstrepingen in dit boek zĳn dus waarschĳnlĳk van Huszár. 
Vilmos Huszár, medeoprichter van De Stĳl, was niet alleen schilder, maar ook ontwerper van 
logo’s, muurreclames, glas-in-loodramen, meubels, theemutsen, klokken, stoffen en complete 
interieurs. Hĳ kon bovendien boekbinden, al zĳn er van Huszárs banden maar enkele voorbeelden 
overgeleverd, zoals het geïllustreerde omslag van zĳn ANWB-atlas. 
‘Huszár had ook de gewoonte om zĳn boeken in perkament in te binden en met rode inkt van 
een vignet, een monogram of eventueel een tekeningetje te voorzien. Het moet hem per boek 
vele uren hebben gekost, en het geeft aan dat hĳ het idee om kunst toe te passen in het 
dagelĳks leven nooit helemaal had afgezworen.’ (Vilmos Huszár, schilder en ontwerper, 1884-
1960, p. 28) 



Dit boek is gevat in een blinde band van soepel perkament. Het ingeplakte ex libris is een ets van 
Huszár. De initialen ‘VHJB’ duiden de leden van het gezin aan: Vilmos Huszár, Jeanne en hun 
zoon Bertie. De letters staan in het centrum van een driehoek, de vorm die in de filosofie van 
Spinoza een belangrĳke functie heeft. Dit ex libris is vermoedelĳk het eerste dat hĳ realiseerde. 
 
Benedictus de Spinoza  Spinozas Briefwechsel. Verdeutscht und mit Einleitung und 
Anmerkungen versehen von J. Stern [&] Abhandlung über die Vervollkommnung des Verstandes 
und über den Weg, auf welchem er am besten zur wahrem Erkenntnis der Dinge geführt wird. 
Neu übersetzt von J. Stern. [&] Der politische Traktat. Neu übersetzt und mit einem Vorwort 
versehen von J. Stern. Leipzig: Philipp Reclam, (1904; 1887; 1906). Heelperkament. 296; 62; 168 
p. Niet afgesneden. Latere drukken. Band iets geschaafd. Rugtitel vervaagd. Negen minieme 
gaatjes in voorplat. 
¶ Dit unieke, door Huszár samengestelde en gebonden boek is gevat in een band van stevig 
perkament met overstekende randen. De op de rug aangebrachte belettering is grotendeels 
verdwenen, maar de versiering op het voorplat is nog goed te zien. In de linkerbovenhoek van 
het voorplat tekende Huszár met rode inkt een rechthoek, die hĳ met zwarte inkt omkaderde en 
van zĳn initialen voorzag: ‘VH’. 
De in Boedapest geboren Huszár was het Duits machtig. Voordat hĳ zich in Nederland vestigde, 
woonde hĳ enkele jaren in München. In dit exemplaar staan enkele potloodstrepen, vermoedelĳk 
van Huszár. Op het schutblad schreef hĳ in blauwe inkt: ‘Haag | 1907 | IV’. 
 
Benedictus de Spinoza  Die Ethik. Neu übersetzt und mit einem einleitenden Vorwort versehen 
von J. Stern. Leipzig: Philipp Reclam, (1887). Heelperkament. 408 p. Niet afgesneden. Latere 
druk. Band iets geschaafd. Rugtitel vervaagd. € 1200 tezamen 
¶ Dit door Huszár gebonden boek is gevat in een band van stevig perkament. De op de rug 
aangebrachte belettering is geheel verdwenen, maar de versiering op het voorplat is nog goed 
te zien. In de linkerbovenhoek van het voorplat bracht Huszár in een rode rechthoek zĳn 
monogram aan: ‘VH’. 
In dit intensief bestudeerde exemplaar staan tientallen en tientallen potloodstrepen, 
vermoedelĳk van Huszár. Op het schutblad schreef hĳ, naast een lĳst met veertien afkortingen, in 
blauwe inkt: ‘Haag | 1907’. 
  



 

WILLEM KLOOS 
J. Hora Adema  Astrale liefde. (Voorafgegaan door ‘Willem Kloos over J. Hora Adema’ en 
‘Kritieken over Thea’). Den Haag: N. Veenstra, [1916]. Heellinnen. xii, 268 p. Tweede, 
‘omgewerkte’ druk van Thea. Rug iets geschaafd. € 150 
¶ Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het schutblad: ‘Aan den Heer Willem Kloos | Ter 
vriendsch: herinnering | van den Schrĳver. | den Haag 18 April 1916 | J. Hora Adema’. 
Deze spiritistische liefdesroman van Johan Hora Adema heeft bĳ wĳze van inleiding een 
geestdriftige passage over de kunst van Hora Adema, overgenomen uit het vierde deel van 
Kloos’ Nieuwere literatuurgeschiedenis (1906). 
In de kantlĳn van dit presentexemplaar maakte Kloos enkele aantekeningen. Zo onderstreepte 
hĳ, op pagina 32, de zin ‘Heel duidelĳk, Thea, volkomen’ en schreef ernaast: ‘waar | slaat dit | 
op?’. Op pagina 61 zette Kloos twee ferme uitroeptekens. Op pagina 66-70 streepte hĳ passages 
aan en noteerde hĳ viermaal: ‘goed’. 
Hora Adema en Kloos waren bevriend en onderhielden vanaf 1909 een briefwisseling. Na Hora 
Adema’s dood in 1928 omschreef Kloos hem als ‘waarachtig kunstenaar en goede vriend’ in een 
in memoriam in De Nieuwe Gids. 
  



 
GERRIT KOMRIJ 
Hans M. Wolff  Goethe in der Periode der Wahlverwandtschaften (1802-1809). Bern: A. Francke, 
1952. Heellinnen. 272 p. Eerste druk. Rug licht verbruind. Hoekjes iets gebutst. € 40 
¶ Naam van Gerrit Komrĳ in balpen op het schutblad: ‘Gerrit Komrĳ’. 
Als scholier had Gerrit Komrĳ maar één idool: Goethe. Naar eigen zeggen kende hĳ op zĳn 
veertiende de volledige Faust uit het hoofd. Komrĳs toneelstuk Het chemisch huwelijk (1982) is 
een homoseksuele variant op Goethes roman Die Wahlverwandtschaften (1809). Voor de 
Nederlandse vertaling van Die Leiden des jungen Werthers schreef Komrĳ een prĳzend nawoord. 
In een ongepubliceerde brief aan Martin Ros, redacteur bĳ De Arbeiderspers, van 30 april 1967 
stelde Komrĳ voor een vertaling te maken van Goethes Venezianische Epigramme (1790) en 
Römische Elegien (1795). Toen Komrĳ naar Portugal emigreerde, nam Ros diens Goethe-collectie 
over. Martin Ros is inderdaad de vorige eigenaar van dit exemplaar. 
  



 

HALBO C. KOOL 
H. Marsman  De lamp van Diogenes. Utrecht: De Gemeenschap, 1928. Ingenaaid met omslag. 
Omslagvignet Jozef Cantré. 110 p. Geïllustreerd met zwart-witfoto’s. Eerste druk. Prisma-Reeks 
1. Rug iets geschaafd. Enkel vlekje. € 500 
¶ Ex libris Halbo C. Kool op pagina (3): ‘Exlibris | halbo kool’ [boekdruk, ontwerp H.N. Werkman, 
± 1930]; ex librisstempel F.R.A. Henkels in het midden van Kools ex libris: ‘Ex Libris | Friedrich 
Robert August | Henkels’; naam J.Th. van Veenen in inkt en datum in potlood onder Henkels’ ex 
libris: ‘thans van | Jan van Veenen - 12.5.30 -’; naam A.J. Zuithoff en datum in inkt onderaan Kools 
ex libris: ‘sinds Augustus 1935 | van Ate Zuithoff’. Ex libris A.J. Zuithoff op pagina (5): ‘A.J. 
Zuithoff | exlibris’. 
Deze bundel essays over dichters en gedichten heeft kort na verschĳnen veel verschillende 
eigenaren gehad. De jonge dichter Halbo Kool, die in contact stond met Marsman en zĳn debuut 
De Tooverformule (1930) aan hem opdroeg, kocht het boek en plakte er zĳn ex libris in. Hĳ 
schonk het aan August Henkels, zĳn buurjongen in de Stoeldraaierstraat in Groningen, die het 
vervolgens gaf aan Jan van Veenen, net als Henkels student theologie aan de Rĳksuniversiteit 
Groningen. Vĳf jaar later kwam dit exemplaar in bezit van Ate Zuithoff, jeugdvriend van Henkels, 
die vanwege ruimtegebrek zĳn scheikundig ex libris op de volgende pagina moest plakken. 
Henkels en Zuithoff, twee van de drie ‘schippers van De Blauwe Schuit’, zouden gedurende de 
Tweede Wereldoorlog veertig uitgaven met H.N. Werkman maken. Daaronder was ook De zee 
(1942), een gedicht van H. Marsman, gedrukt voor de zesendertigste verjaardag van Henkels. 
Dekkers G-156. Hot Printing 29/39-g1 (ex libris Halbo C. Kool).  



 

HANS LODEIZEN 
Paul Éluard  Capitale de la douleur. (Parĳs): Gallimard, (1946). Ingenaaid. 152 p. Niet 
afgesneden. Tiende druk. Rug ontbreekt. Omslag los. Katernen wat losjes. € 350 
¶ Naam van Hans Lodeizen in blauwe 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. ‘Hĳ hield 
van de dichter Éluard […] Als dichter liet hĳ zich beïnvloeden door Paul Éluard, maar anders dan 
bĳ P.C. Boutens eigende hĳ diens werk creatiever toe’ (Hans Lodeizen. Biografie, p. 156). 
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. 
  



 

GERARD REVE 
J. Slauerhoff  Verzamelde gedichten. Den Haag: A.A.M. Stols, 1947. Twee delen. Heellinnen. 
Bandontwerp Helmut Salden. 440; 440 p. Tweede druk. Ruggen gevlekt. Vage vochtvlek in 
binnenwerk. € 500 
¶ Opdracht van Hanny Michaelis in zwarte inkt op de schutbladen van beide delen: ‘voor Gerard 
van Hanny | 14 December 1947’. 
Hanny Michaelis schonk deze uitgave aan Gerard Reve, haar nieuwe geliefde, op diens 
vierentwintigste verjaardag. In november 1947 was De avonden verschenen, in de nacht van 4 op 
5 december hadden Reve en Michaelis voor het eerst het bed gedeeld. De tweedelige Slauerhoff 
was het eerste verjaardagscadeau dat Reve ontving van Michaelis, de dichteres met wie hĳ van 
1948 tot 1959 getrouwd was. 
Het is niet moeilĳk om een verwantschap voor te stellen tussen Reve en Slauerhoff. In het 
damesblad Eva van 2 april 1960 somde Gerard Reve zĳn favoriete boeken op: naast De boeken 
der kleine zielen van Couperus, Mene Tekel van Nescio en de Bĳbel was dat ook de uitgave van 
‘de gedichten van Slauerhoff’. Deze bewuste editie van Slauerhoffs Verzamelde gedichten, 
verschenen in december 1947, bleef tot Reve’s dood in zĳn bezit. 
Reve noteerde met potlood paginanummers in de rechterbovenhoek van de schutbladen. In het 
eerste deel schreef hĳ: ‘blz 250 | 322’, in het tweede deel: ‘blz 11 | 120’. Daar staan de gedichten 
‘Liefde’ en ‘De Profundis’, respectievelĳk ‘Chrysanten in den oostelĳken Tuin’ en ‘Het Einde’. 
Op pagina 357-358 van het eerste deel staat het bekende vers ‘Brief in een Flesch gevonden’: 
dezelfde titel gaf Reve aan een van zĳn reisbrieven, opgenomen in Op weg naar het einde (1963). 
Op pagina 360 staat ‘Zeekoorts’, Slauerhoffs vertaling van ‘Sea-Fever’ van John Masefield, 
waarvan Reve het derde kwatrĳn koos als motto voor zĳn in eigen beheer uitgegeven debuut 
Terugkeer (1940). 
Van Dĳk 781b.  



 

NANNE TEPPER 
J.B. Schuil  De A.F.C.-ers. Geïllustreerd door Rein van Looij en H. Peperkamp. Amsterdam: 
H.J.W. Becht, [1971]. Karton. 256 p. Negende druk. Scheefgelezen. Rug onderaan enkele 
centimeters ingescheurd. € 70 
¶ Naam van Nanne Tepper in balpen op het schutblad: ‘Nanne’. 
Dit inmiddels klassieke jongensboek over voetbal en vriendschap was de absolute favoriet van 
Nanne Tepper. Na zĳn verhuizing van Hoogezand naar Veendam in 1972 ging Tepper bĳ FC 
Veendam voetballen, wat hĳ — volgens een klasgenoot — ‘echt goed’ kon. Het mooiste 
fragment uit De A.F.C.-ers vond Tepper in het negentiende hoofdstuk, wanneer ‘Eddie en Kitty 
het bolle vriendje achterlaten tĳdens het schaatsen, en prompt — de hand van God — door het 
ĳs zakken’ (De kunst is mijn slagveld, p. 31). 
In een brief aan Marc Kregting van 6 april 1993 meldde Tepper trots dat hĳ bĳna alle boeken van 
Schuil in zĳn bezit had en omschreef hĳ de schrĳver als ‘een beetje een racist, maar dat had hĳ 
zelf ook niet helemaal in de smiezen’ (De kunst is mijn slagveld, p. 29). Schuil was nooit ver weg. 
In Teppers recensie van de maffiafilmtrilogie The Godfather deed een vergadering van de 
Corleones hem denken aan ‘een clubje kostschooljongens uit een van de jeugdboeken van J.B. 
Schuil’ (De Groene Amsterdammer, 27 april 2002). 
  



 

F.C. TERBORGH 
Gabriel Audisio  Ulysse ou l’intelligence. (Parĳs): Gallimard, (1946). Ingenaaid. 192 p. Elfde druk. 
Voorzijde omslag verstevigd. € 50 
¶ Dit boek over een dolende komt uit de bibliotheek van een doorgewinterde reiziger. De 
schrĳver F.C. Terborgh was in het dagelĳks leven, onder zĳn geboortenaam Reĳnier Flaes, 
diplomaat te Bern, Madrid, Peking, Londen, Warschau, Buenos Aires, Mexico en Lissabon. 
Met potlood noteerde Terborgh op het schutblad: ‘op opruiming gekocht | 3.V.52 voor een 
kroon | gelezen 3-4.V.52 | overweeg: | „Odysseus’ Terugkeer” | voor het Phaeakenland’. 
De Griekse mythologie was een van de fascinaties van F.C. Terborgh. In het tĳdschrift Raster 
(1967) publiceerde hĳ het gedicht ‘Circe’s eiland’, over Odysseus’ aankomst op Aeaea. 
Terborghs novelle Odysseus’ laatste tocht (1970) is losjes gebaseerd op de Odyssee van 
Homerus. 
  



 

SIMON VINKENOOG 
James Joyce  Ulysses. Londen: The Bodley Head, (1949). Heellinnen. (8), 768 p. Latere druk. 
Band gevlekt. € 70 
¶ Naam van Simon Vinkenoog in balpen op de Franse titel: ‘Simon Vinkenoog | Paris 30-5-1950’. 
Aantekening van Vinkenoog in oranje stift op verso schutblad: ‘1968 J.J.club | dr. G. de Leeuw. 
monomaan’. 
Simon Vinkenoog, van 1948 tot 1957 woonachtig in Parĳs, kocht dit grote boek uit de 
wereldliteratuur niet alleen, maar hĳ las het ook. Hĳ schreef althans vier jaar na aanschaf aan 
Hugo Claus, in een brief van 28 januari 1954, dat hĳ ‘weer 29 paginaas in Joyces Ulysses’ had 
gelezen (Laat nooit deze brief aan iemand lezen, p. 256). 
De Haarlemse advocaat G.J.H. de Leeuw was in 1968 de drĳvende kracht achter een Nederlands 
Joyce-genootschap. De bĳ De Leeuw thuis gehouden discussieavonden werden meermaals 
bĳgewoond door Joyce-vertaler John Vandenbergh en ook eens door de twee Haarlemse 
gymnasiasten Geerten Meĳsing en Kees Snel, die niet veel later het collectief Joyce & Co. 
begonnen. Volgens een portret in Het vrije volk van 6 juni 1969 had Gerard de Leeuw veertig 
Joyce-studies op de plank staan, een ‘unieke verzameling grammofoonplaten met teksten van 
Joyce’ en een ‘bak correspondentie met Joyce-kenners’. 
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