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Na de Bevrijding 
I 

 
Schoon en stralend is, gelijk toen, het voorjaar, 

Koud des morgens, maar als de dagen verder 

Opengaan, is de eeuwige lucht een wonder 

Voor de geredden. 

 

In ’t doorzichtig waas over al de brake 

Landen ploegen weder de trage paarden 

Als altijd, wijl nog de nabije verten 

Dreunen van oorlog. 

 

Dit beleefd te hebben, dit heellijfs uit te 

Mogen spreken, ieder ontwaken weer te 

Weten: heen is, en nu voorgoed, de welhaast 

Duldlooze knechtschap - 

 

Waard is het, vijf jaren gesmacht te hebben, 

Nu opstandig, dan weer gelaten, en niet 

Eén van de ongeborenen zal de vrijheid 

Ooit zoo beseffen. 

J.C. Bloem 
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J.C. Bloem, portret door Wim Schuhmacher 

 

 

Sintels.  

’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1945. 

Eerste druk; [oplage 1010 Exx. waarvan 10 Exx. op Hollandsch papier];  

Letter: Lutetia; [typografische verzorging: Jan Vermeulen]; druk: Trio,  

’s-Gravenhage; halflinnen: grijze linnen rug en grijze platten met belettering in  

goud; iets losjes in band; met knipsels en uitgeversprospectus (C.P.J. van der  

Peet) met aankondiging van Bloems Aphorismen (1952).  
Van Dijk 656 

 *  In druk opgedragen ‘aan P.’ [= Puck, de roepnaam van Irene Vorrink, dochter 

van de SDAP-voorman Koos Vorrink. Voor haar koesterde Bloem grote  

 sympathie.]  

 

Sintels.  

’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1945. 

[Tweede druk, niet als zodanig kenbaar]; [oplage 500 Exx]; Letter: Lutetia; 

[typografische verzorging: Jan Vermeulen]; druk: Trio, ’s-Gravenhage; 

halflinnen: grijze linnen rug en grijze platten met belettering in goud; met 

ex libris en aantekeningen in de tekst van dichter en publicist dr. Julius de  

Boer en met op frontispice geplakte krantenfoto van Bloem. 

*  Deze tweede druk verscheen vermoedelijk buiten medeweten van Bloem.  

 Het formaat is kleiner dan de eerste druk (20 x 13,5 cm ipv 22 x 14 cm) en  

 tevens zijn er enkele tekstuele verschillen: de zetfout in r.9 van ‘Slaap der  

 jeugd’ is verbeterd (de i.p.v. die) en in r.14 van ‘Afstand’ is een nieuwe  

 zetfout geslopen: veranderenneen  i.p.v. veranderen neen.  

 Ook de verdeling van ‘Slaap der jeugd’ over de pagina’s is t.g.v. het andere  

 formaat veranderd. 

 

 



Sintels.  

’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1946. 

Tweede [= Derde] druk; [oplage 1000 Exx]; Letter: Caslon; [typografische 

verzorging: Jan Vermeulen]; druk: A.N.D.O., ’s-Gravenhage; halflinnen: 

blauwgrijze linnen rug en grijze platten met belettering in goud.  
Van Dijk 656a 

 * Deze officiële tweede (= derde) druk wijkt in formaat af van de eerste en de  

  tweede druk: 23 x 15 cm. De in de tweede druk ontstane zetfout in ‘Afstand’  

  is hier verbeterd, de zetfout in ‘Slaap der jeugd’ uit de eerste druk is hier -  

  net als in de tweede druk - eveneens verbeterd. De verdeling over de pagina  

  van ‘Slaap der jeugd’ is hier gelijk aan de tweede druk: 5 strofen in plaats  

  van 6 strofen (eerste druk). 

3 exemplaren samen: € 100,- 

 

 

TOE  
een opdrachtexemplaar van de tweede druk 

 

Sintels.  

’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1945. 

[Tweede druk, niet als zodanig kenbaar]; [oplage 500 Exx]; Letter: Lutetia; 

[typografische verzorging: Jan Vermeulen]; druk: Trio, ’s-Gravenhage; 

halflinnen: grijze linnen rug en grijze platten met belettering in goud; band iets 

verkleurd, vlekje rechtsonder voorplat; met op voorste schutblad een opdracht 

van Bloem aan de Amsterdamse boekhandelaar en uitgever A.A. Balkema:  

‘aan a.a. Balkema | van J.C. Bloem | Amsterdam | 16 maart ‘46’. € 250,- 

 

 

- - - - - - - - - - - - -  

 

 

Op vrijdag zijn wij van ca. 11.00 tot ca. 17.00 uur geopend op ons adres: 

Geldersekade 107. Onze buurman Ming Ya, nieuwboekhandel, is geopend van 

11.00 tot 18.00 uur. Deze winkel is gespecialiseerd in alles over China, ook in 

de taal van dit land zelf. Website: mingyabooks.com, tel.: 020 625 8330. 

 

Er is bij ons gelegenheid voor een stagiair(e) voor 2 middagen per week, bij 

voorkeur een student Boekwetenschap of Neerlandistiek. Ook afgestudeerden 

zijn welkom. Brieven of e-mails met o.a. interessegebieden en kwaliteiten, liefst 

voorzien van een foto, naar ons (e-mail) adres. 
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Zolang de (universiteits-) bibliotheken gesloten zijn, geven wij 10% korting op de 
prijzen van boeken in onze Vlugschriften. 
Onze voorraad: in de buurt van zo een 100.000 delen, bestaat voor het leeuwendeel 
uit Nederlandse Literatuur, waarbij het zwaartepunt ligt op de periode 1870-1970. 
Daarnaast veel boeken uit de ‘Herleving der Nederlandse Boekdrukkunst’ verzorgd 
door Van Krimpen, Stols, Nypels en een aardige collectie marginale drukkers: slechts 
een klein deel van onze voorraad is te vinden op Internet. 
 

COBRA 

   
Opgedragen aan Bernard Asselbergs 
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Inleiding 
Een aanvraag maakte dat ik me weer in Cobra verdiepte, terwijl het gauw een 

30-40 jaar geleden is dat wij een catalogus hierover uitgaven. Van wat er van 

toen nog over is - plus uit de nieuwe aanwinsten - zult u hier een selectie vinden. 

 

Als je je weer in dit onderwerp verdiept blijkt het keurig inpasbaar in onze reeks 

75 jaar Bevrijding, het blijkt namelijk dat Cobra al begint tijdens de bezetting in 

de Co van Copenhagen, met het tijdschrift Helhesten (Het Hellepaard) in 1941. 

Daarin naast grafiek van mensen als Jorn (toen nog Jørgensen), Carl-Henning 

Pedersen e.a., artikelen over Kafka (!) en Amerikaanse schrijvers als - als ik me 

niet vergis - Sherwood Anderson en F. Scott Fitzgerald. Dit is voor iemand die 

hier de bezetting heeft meegemaakt een klein mirakel. Bij ons waren dit soort 

publicaties streng verboden, maar wij hadden een Duits burgerlijk (dus Nazi) 

bestuur; men dacht ons op den duur als gouw in te lijven. Denemarken had, voor 

zover ik weet, een militair bestuur, ook met gevolgen voor de Jodenvervolging. 

Trouwens, toen dat daar gebeurde, bracht het Deense verzet hun Joden per 

roeiboot over de Sont naar het neutrale Zweden. Als je langs de Sont rijdt, zoals 

ik in 1948 heb gedaan (liftend van Zweden naar Denemarken) zie je aan de 

overkant Zweden al liggen. 

In Nederland begon het wat later, en het wonderlijke is dat ik ook daaraan een 

soort (keuken-) herinneringen heb, zoals eerder aan voor de oorlog waarin Tante 

Els (Else Berg) een rol speelde. Nu was het zo dat aangrenzend aan de tuin van 

de familie Velleman - waarvan ik het weghalen beschrijf in een vorig 

Vlugschrift - de familie Nieuwenhuys hun tuin had. Zij hadden twee zonen: 

Constant en Jan, van wie ik me vooral de hoeden herinner. Groot zwart en nogal 

plat, ook de rand, eigenlijk net als de hoed van Ton Meyer, die zijn atelier had in 

het huis waar Tante Els woonde. Alleen Ton’s hoed was beige. Was dit een 

soort waarmee een kunstenaar zich, evenals met zijn niet opgeknipte haar, zich 

afficheerde? Dat haar had mijn vader ook, maar zo’n hoed van hem kan ik me 

niet herinneren, wel een strikdasje, dat had bijvoorbeeld Melle ook, maar of die 

ooit een hoed droeg? 

Terug naar Cobra. Wij dachten dat dit met zijn uitbundigheid, komend vanuit 

een oorlogsperiode, iets kon doen in deze tijd, waarin een andere calamiteit de 

wereld in zijn ban houdt. Niet, zoals Macron zegt, een oorlog, omdat nu het geen 

kwestie van mensen tegen mensen is, maar wij samen. Ook duidelijk gemaakt 

door muziek: het slotkoor uit de 9de van Beethoven, welk op verzoek van de 

Duitse ambassadeur schalt over een vliegveld waarop mensen die gerepatrieerd 

worden (Caroline De Gruyter in NRC doet daar een ontroerend verslag van) en 

als een ander voorbeeld, meer dan 1000 medische studenten die zich opgeven 

om te helpen in ziekenhuizen, verpleeginstellingen enz.  

Handen uitsteken zonder ze te schudden, dat is wat kunst ook doet. 

Wilma Schuhmacher 

 



1. Alechinsky - Poster (31,3 x 20,2 cm) with drawing by Alechinsky for his  

 Exhibion at Galerie Nina Dausset Paris 19 November - 15 December 1954.  

 Together with the announcement for this exhibition with 3 drawings by  

 Alechinsky and text ‘Que se passe-t-il’ by Christian Dotremont; one folded  

 leaf. € 250,- 
 

2. Alechinsky - Invitation for first exposition in New York. 

 New York, Lefebre Gallery 1962 

 ‘For his first New York one man show from February 17 to March 24 1962  

 Pierre Alechinsky has executed the 4 original lithographs on the cover of this  

 invitation’; with a poem by Walasse Ting; rare. € 150,- 

 

3. Alechinsky  

 (Paris, Galerie de France 1962); 2000 copies printed; folio; issued by the  

 Galerie de France on occasion of the Exhibition of paintings and drawings  

 by Alechinsky 2-28 May 1962; Introduction by Jean-Francois Revel;  

 with 9 full-page colour lithographs including cover (across both sides). 

    € 150,- 

 

4 

 

4. Andreus, Hans - Tekening in oost-indische inkt en ecoline op papier,  

 geplakt op stevig beige papier, waarop signatuur ‘Andreus - ‘56’;  

 formaat 19,5 x 24,5 cm. € 475,- 
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5. Appel, Karel & Looten, Emmanuel - Haine. 

 Paris, Michel Tapié 1954; broadsheet folded once, printed in red and black on  

 an off-white stock on the outside cover, inside 1 page text in red and black +  

 1 full-page lithograph in blue and black by Karel Appel; first editon; printed  

 in 120 numbered copies by L’impremerie R. Girard & Cie à Paris, this copy  

 unnumbered; sheet size 417 x 660 mm; lithograph printed by Desjobert;  

 slightely frayed on the edges, fold with a small tear. € 1800,- 



 

6. Appel, Karel & Schierbeek, Bert - Het Bloed stroomt door. 

 Amsterdam, De Bezige Bij 1954; tekst by Schierbeek with 11 full-page  

 drawings (1 on front cover) by Appel. With on separate leaf (folded)  

 translation into French by Henri Deluy; 2 drawings (repeated); cover slightly 

 discolored. € 100,- 

 

7. Appel, Karel - De blijde en onvoorziene Week, Bestelbiljet. 

 Orderform with a drawing  (in photo-copy system) by Karel Appel. € 100,- 

 

8. (Appel, Karel) Jesperson, Gunnar - Musik er min Inspiration,  

 siger K. Appel. 

 [København,] (Galerie Birch 1971); 100 copies printed; oblong; boards; 

 issued on the occasion of Appel’s Exhibition at Galerie Birch; colour plates  

 and black & white reproductions of work by Appel; with introduction of  

 Børge Birch; this copy signed by Appel. € 275,- 

 

9. Appel, Karel - Over Karel Appel. 

 Amsterdam, Triton Pers (1971); first edition; folio; with colour plates and  

 black & white reproductions; signed by Appel. € 175,- 

 

10. Appel, Karel - Fifteen Reproductions in colour.  

 With an Introduction by W.H.B.J. Sandberg. 

 Amsterdam, Strengholt (1971); loose as issued; signed by Appel and Hugo  

 Claus. € 225,- 
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11. Blurb 

 (Paris, Simon Vinkenoog) 1950-1951. 

 Written and issued by Simon Vinkenoog; limited ed.; with contributions by  

 Hans Andreus, Ad den Besten, Remco Campert, Hugo Claus, Guillaume van  

 der Graft, Jan Hanlo, W.F. Hermans, Paul Rodenko; illustrations by Jakob  

 Nanninga, Paul Rodenko, Corneille, Simon Vinkenoog; added: stencilled  

 prospectus, signed by Ad den Besten (insert in no. 6). 

 Nos 2-8 (almost complete, only No. 1 is missing) € 750,- 
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12. Braak, Maandelijks Cahier van Proza, Poëzie en Critiek.  

 Amsterdam [published by the editors] May 1950 [-Spring 1951]. Edited by  

 H.R. Kousbroek, Remco Campert, Bert Schierbeek, Lucebert.  

 Contributions by Editors, Gerrit Kouwenaar, Hans Andreus, Bob Westerveld,  

 Simon Vinkenoog, Hugo Claus, James S. Holmes and others. 

 No. 2; cover grubby € 200,- 

 No. 3: with drawings by Lucebert; cover with a drawing by Appel € 195,- 

 No. 5: with (cover)drawing(s) by Lucebert; front cover loose. € 250,- 

 No. 6: with drawing by Lucebert; cover with a drawing across both sides  

 by H. Boekenoogen. € 250,-

 No. 7: cover with drawing across both sides by Nico Lijsen. € 75,- 

 

 

13. Claus, Hugo - (Catalogue Galerie Taptoe, Brussel 16 juni - 3 juli 1956). 

 Catalogue of Claus’ First Exhibition of paintings & gouaches; illustrated. 

    € 175,- 

 



14. Cobra 

 Bulletin par la Coordination des Ivestigations artistiques. Lien Souple des  

 Groupes Experimenteaux Danois (Host), Belge (Surrealiste revolutionaire),  

 Hollandais (Reflex). [København, Bruxelles, Amsterdam,] 1949-1951. 

 Illustrated. Redacteur en chef Chr. Dotremont. Texts by Jorgen Nash,  

 Dotremont, Jorn, P.V Glob, Svavar Gudnason, Michel Ragon, Jean Cleigne,  

 Joseph Noiret, Constant, Marcel Havrenne, Lucebert, Corneille, K.O. Götz,  

 Pol Bury a.o. 

 Single numbers 

 No. 1 € 650,- 

 No. 4 € 300,- 

 No. 7 € 325,- 

 No. 10 € 350,- 

 

15. Constant - Van Cobra tot Nieuw Babylon, Kalender 1967/8. 

 Deventer, Drukkerij ‘de Ijsel’ vh. R. Borst & Co (1967). 

 Calendar for 1967/8 brought together and designed by Han de Vries; texts,  

 black & white and colour reproductions; calendar leaves torn off; 41 x 34 cm; 

    € 350,- 
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16. Corneille - Meilleurs Voeux (New Years Wish). 

 [before 1956]; 12,5 x 19,4 cm.; printed in black, stamped by hand in blue, red  

 and purple; was folded, as usual; with two small holes; mounted on  

 cardboard, in black passepartout. € 250,- 

 

 



17. (Götz, Carl Otto) Hinds, René - Quadriga, Ein Bild-Essay zu einer  

 Ausstellung der Maler Heinz Kreutz, Bernard Schultze, Otto Greis, Carl Otto  

 Götz in der Zimmergalerie Franck.  

 (Frankfurt am Main, Verlag Zimmergalerie Franck 1953); 25 copies printed; 

 Ex. No. I; illustrated (with 4 black and white photographs of paintings);  

 black cloth. € 1200,- 

 

18. Hulten, C.O. - Catalogue Exhibition at Galerie Leger,  

 Malmö 20 Oktober - 8 November 1962. Preface Christian Dotremont. 

 1000 copies printed; Nr. 319 (375 arabic numb. copies + 25 numb. I-XXV);  

 with 5 colour lithographs (including cover across both sides) and 4  

 lithographs by Hulten. € 150,- 

 

19. (Jorn, Asger) Caspari, C. - Friedhof der Maulwürfe (Talpa Europaea)  

 oder Geländegänge in Tagesläufe, Ein Roman, Erster Teil.  

 Acht Originalradierungen von Asger Jorn.  

 [München,] Édition Galerie van de Loo (1959); white boards with cloth spine,  

 in slipcase.  

 Only edition; printed in 200 numbered copies (: I - XXX, 31 - 200) on  

 Hahnemühle ‘velin Bütten-Kupferdruck’ paper in Garamond-Antiqua type by  

 F. Bruckmann KG München, all copies signed by Jorn and Caspari,  

 copy no. 153; illustrated with 8 full-page etchings with sugar aquatint by  

 Asger Jorn. € 1500,- 
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20. Jorn, Asger - Abstrakt Kunst i Danmark, Udstillingen (catalogue).  

 København, Tokantens Kunsthandel [1947]; grey wrappers decorated across  

 both sides with a lithograph in blue and green (by Asger Jorn). 

 First edition; introduction by L.R. Bøyesen; printed [in 500 copies] by  



 Nørrebros Centraltrykkeri A./S.; 14 full-page reproductions of work by Jorn,  

 Pedersen, Mathiesen, Jacobsen, Mellerup a.o.; cover printed by J. Chr.  

 Sørensen & Co. A/S. 

 This catalogue was issued with 2 different covers, both with lithographs by  

 Jorn, resembling each other. Extremely scarce [and very striking!].  
 Van de Loo 96, 97. 

 A. With a more complicated litograph on the cover. € 850,- 

 B. with a more simple lithograph on the cover. € 750,- 

 Together   € 1350,- 
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21. (Jorn, Asger) Hvedekorn. Nr. 2, Februar 1954. 

 illustrated; with lithograph by Jorn, printed by Permild & Rosengreen. 

 Werkverzeihnis Druckgrafik 183 € 225,- 

  

22. (Jorn, Asger) Erestica, Bolletina d’Information de Movimento  

 internationale per una Bauhaus immaginista, No. 2 (Luglio)  

 [last. No. issued]. 

 Alba, Giuseppe Gallizio 1956; with 5 woodcuts vignettes [by Jorn] and  

 (colour-)reproductions after works by Jorn, Matta Echauren and the Dutch  

 ‘Experimentelen’ Appel and Corneille; pp.18; wrappers decorated with a  

 woodcutt [by Jorn] heightened with watercolours [only few copies were  

 coloured by Jorn]. € 850,- 
 Not in Van de Loo. 

 

23. Jorn, Asger - Guldhorn og Lykkehjuyl. 

 (Copenhagen [published by the author 1957]); first edition; 

  Illust.; frontcover: lino & woodcut (Werkverzeichnis Druckgrafik 131).  

 With translation into French: La Roue de la Fortune, Methodologie des Cultes  

 by Matie van Domselaer and Michel Ragon; bound in art. leather. € 450,- 



 

24. (Jorn, Asger) Dotremont, Christian - Jorn Leve. 

 (Tervuren, published by the author 1964); first edition; printed in 100  

 numbered copies. € 175,- 

 

25. (Jorn, Asger) Schade, Virtus - Asger Jorn. 

 Copenhagen, Stig Vendelkaer 1965; 750 English copies + 750 Danish copies  

 printed on Ingres and other paper, this copy with English text; with plates and  

 4 fullpage colour lithographs by Jorn; pp. 180; cloth decorated by Jorn, in  

 sleeve. € 225,- 
 Van de Loo 268-271.  

 

26. (Jorn, Asger) Domselaar, J. van - Concerto I for Piano and Orchestra. 

 (København, Wilhelm Hansen 1969); [ca. 300] copies printed; pp.136;  

 wrappers decorated on frontcover with a colour lithograph by Jorn. 

 Van de Loo 340. € 225,- 
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27. Lucebert - Original Drawing, used as illustration (page 29) in his  

 collection of poems De Amsterdamse School.  

 Original pen drawing (21 x 14,5 cm) in passe-partout, signed; drawing with  

 some creases; added a copy of De Amsterdamse School (’s-Gravenhage,  

 A.A.M. Stols 1952).  € 1750,- 

 

28. De gebroken Rietlijn.  

 (Amsterdam, Instituut voor Kunstnijverheids Onderwijs 1959); first edition;  

 30 numb. & sign. copies printed; folio; anthology of his poems;  

 with 3 + 1 colour lithographs by Lucebert; dust jacket slightly damaged.  

    € 1950,-  

 

29. Lucebert - Lithologie: Tien Gedichten, Tien Litho’s. 

 Hilversum, Steendrukkerij De Jong en Co (1959); first edition; 1000 copies 

 printed; [typography poems & cover: Sandberg]; 4to; 10 lithographs by  

 Lucebert together with 10 of his poems. € 400,- 

 

 

 
30. Meta. 

 (Frankfurt am Main, Meta-Verlag); Editor: Karl-Otto Götz;  

 [Vol. 1] Nr. 6, Juli 1951, Junge Maler und Poeten in Holland;  

 contributions by Lucebert, Jan Elburg, Bert Schierbeek; illustrated:  

 reproductions of works by Constant, Theo Wolvekamp, Appel, Eugène  

 Brands, Anton Rooskens; title page with woodcut by Ger Gerrits. € 750,- 

 also available: 

 [Vol.1] Nr. 5, März 1951, Junge Maler u. Poeten in England € 450,- 

 [Vol. 1] Nr. 8, April 1952, Kunst und Poesie aus Österreich und  

 Dänemark.  € 550,- 
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31. Pedersen, Carl Henning - Drømmedigte. 

 København, Helhestens Forlag (1945); 300 numbered copies printed;  

 illustrations by Pedersen; decorated boards; No.1a; initialed and dated by  

 Pedersen in ink. € 750,- 

 

32. (Pedersen, Carl-Henning) Virtus Schade - Carl-Henning Pedersen. 

 København, Stig Vendelkaer 1966; 1000 numb. & sign. copies printed; 4to;  

 209 pp; cloth in slipcase; with plates and 6 colour lithographs. 

 With original drawing by Pedersen on the title-page, dedication by both  

 Pedersen & Virtus to Jens August Schade [poet] father of Virtus S. on  

 opposite page (torn); not quite fresh € 850,- 

  

33. (Pedersen, Carl-Henning) Jespersen, Gunnar - Fantasiens Slot. 

 English translation by Paula Holstrup-Jenssen. 

 12 Lithografien: Carl-Henning Pedersen. 

 (Copenhagen,) Hans Reitzels Forlag (1968); 500 numb. & sign. copies +  

 100 neither numb. nor sign., 60 of these belonging to the artist; folio; 

 (lithographed) boards; first edition; unnumbered copy; with 12 full-page  

 colour lithographs by Pedersen; with decorated panels. € 450,- 

 

34. Le Petit Cobra. Bulletin d’Informations Artistiques. 

 (Bruxelles) Printemps 1950; Nr. 3; Illustrated; contains text by Dotremont  

 about Jorn; cover (lino) & design: Pierre Alechinsky. € 225,- 
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35. Reflex, Orgaan van de Experimentele Groep in Holland. 

 Nrs. [1] - 2 (Amsterdam,) [September 1948 - February 1949, all published] 

 Of this periodical of the Dutch Experimental Group, that mergid into Cobra  

 later, only 2 numbers were published; illustrated; folio; texts by Constant  



 (Manifesto), Corneille, Brands, Lucebert, Elburg, Kouwenaar, Dotremont;  

 full-page lithographs by (Nr. 1) Constant, J[an] N[ieuwenhuys], C.K. Appel,  

 Corneille & (Nr. 2) Corneille, Brands, R[ooskens] & [Wolvekamp]; cover  

 Nr. 1: lithograph by Corneille; cover Nr. 2: Jacques Doucet; somewhat worn  

 & torn copies, Nr. 2: spine repaired, but all 8 lithographs intact and in good  

 condition. € 850,- 

 

36. Rooskens, Anton - Poster. 

 (35,8 x 23,8 cm) printed in black & yellow, for Rooskens’ Exhibition at  

 Galerie Le Canard 23rd of February - 15th of March 1952. 

 together with New Years Wish (32,4 x 10,4 cm); woodcut in black and  

 yellow [almost identical to figure on poster for exhibition at Galerie Le  

 Canard in 1952]; With ‘een voorspoedig en gelukkig 1965 | Anton Rooskens’. 

    € 450,- 

 

37. Le Surrealisme Revolutionnaire, Revue bimestrielle publiée par le Bureau  

 international du Surréalisme Revolutionnaire. (Nr. 1, Paris Mars-Avril 1948). 

 [all published]; directors: Noël Arnaud, Christian Dotremont, Asger Jorn,  

 Zdenek Lovenc; contributions by: Dotremont, Jaguer, Tzara, Jens August  

 Schade, Istler, Queneau and many others; illustratios by Jorn, Mortensen,  

 Bacaille, Doucet and 6 others. € 275,- 


