
Willem Elsschot 

Een Ontgoocheling. Antwerpen, Lectura 1920 [=1921]; Eerste druk; = titelpagina A.
Eveneens komen voor: Exx. met een aangevulde titel, niet alleen Antwerpen, Lectura, maar 
ook wordt Van Dishoeck, Bussum als uitgever [lees verspreider in Holland] vermeld, is 
titelpagina B – volgens sommigen zijn er maar 250 exx. gedrukt met deze (dubbele) 
vermelding, volgens mij moeten er – op grond van het aantal bekende exx. – veel meer 
geweest zijn.
Er zijn 4 verschillende omslagen te onderscheiden:
lichtgroen papier – met vermelding alleen Lectura (a), 
zelfde papier met vermelding zowel Lectura als Van Dishoeck (b).
bruinig beige papier met vermelding alleen Lectura (c) te dateren 1924, dat om exx. zowel 
met titelpagina A als B wordt aangetroffen, 
hetzelfde is het geval met het speelkaarten-omslag, te dateren 1933 of later, dat soms ook als 
stofomslag aangetroffen wordt.



De eerste druk van De Verlossing, Bussum, Van Dishoeck 1921 bestaat in verschillende 
gedaanten. Als men deze telt – dat is voor zover ik deze gesignaleerd heb – komt men tot 12 
verschillende. 



Dat is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat Van Dishoeck het restant van de oplage 690 (van de 
oorspronkelijke oplage van 1500 exx.) exx. in 1938 verkocht aan P.N. van Kampen, die sinds 
Kaas, 1933, Elsschot’s uitgever was. Van Kampen liet [waarschijnlijk de meeste van] deze 
exx. van een nieuwe titelpagina met zijn naam erop voorzien (men snijdt de oude titelpagina 
op een klein randje na weg en plakt daar de nieuwe op), een zgn. titeluitgave, waarbij hij de 
door Van Dishoeck reeds van band of omslag voorziene exx. – dus waarop de naam Van 
Dishoeck voorkwam – zo liet. Aan de buitenkant lijkt het een Van Dishoeck, terwijl de 
titelpagina Van Kampen zegt. Omdat De Verlossing om allerlei redenen – ook omdat het op           
geplaatst was – bij Van Dishoeck en later ook bij Van Kampen (het was tot in de oorlog bij de 
uitgever verkrijgbaar) geen bestseller was, bestaan er ook vele in kleur of typografie 
verschillende omslagen en banden. Dit is uitvoerig uit de doeken gedaan in:  Willem Elsschot 
in Boek en Band, Een eerste Inventarisatie van Bandvarianten, Amsterdam, Antiquariaat 
Schuhmacher / Willem Elsschot Genootschap 2010.


