
Paul Van Ostaijen – Bezette Stad
Voor de ongelovige

Ik kan het niet laten om aan de toch al zeer bijzondere trits Van Ostaijen posthuum in 
luxe exemplaren toe te voegen:
een luxe exemplaar van BEZETTE STAD!



Al zijn er daarvan een 40 gedrukt – en van de Gedichten 1928 - Krities Proza I en II 
elk 25 – het is veel en veel zeldzamer – moet ik in de handel toevoegen?
Dit is ons tweede exemplaar (in al die 60 jaar). Het is – vind ik (en ik sta hierin heus 
niet alleen) een van de belangrijkste boeken in ons taalgebied – een doorbraak ook als 
doorbraak vormgegeven.
Ik kan slechts met verdriet en woede (her)denken, hoewel redelijk lang geleden, aan 
hoe wij toen getracht hebben te bemiddelen om het handschrift van dit 
ontzagwekkende boek veilig te stellen in openbaar bezit. Toen het geld (een schamele 
100.000 gulden – ca. € 45.000) eindelijk met veel moeite bij elkaar was gesprokkeld, 
was het (al) verkocht. 
Wat dit zo ernstig en erg maakt is het volgende.
Van Ostaijen, die dit ‘boek’ in Berlijn schreef, woonde nog in Berlijn toen dit door de 
goede zorgen van vriend Oskar Jespers en jeugdvriend René Victor in België (op 
afstand dus) gedrukt werd. De dichter heeft dus niet het directe toezicht op het drukken 
gehad – er is dus interpretatie door vrienden en drukker mogelijk.
In de jaren ’90 toen ik een vaste radiocolumn had in KRO’s Montaigne heb ik vier 
columns aan Van Ostaijen gewijd – en dit met nadruk herdacht en beide Lage Landen 
deze misser verweten.
Maar wat hier eerlijkheidshalve wel aan toegevoegd mag worden, is dat deze dichter in 
België o.a. werd herdacht in het parlement: de leden daarvan stonden beurtelings op en 
reciteerden hun lievelingsgedicht van hem – kom daar in Holland maar eens om!



  

Bezette Stad. Originaal Houtsneden en Tekeningen van Oskar Jepspers. 
Antwerpen, Het Sienjaal [Constant en Paul van Ostaijen, Floris en Oskar Jespers] 
1921; glimmend wit papieren omslag met decoratie en belettering in verschillende 
tinten blauw en zwart, [papier gelijk aan exx. op Velin Registre]; randen omslag sterk 
gerafeld (zoals veel voorkomt), hapjes uit voor- en achterblad.
Eerste druk; gedrukt in 40 Eks. op Vergé d’Arches en 500 Eks. op Velin Registre;
Luxe Eksemplaar nr. 5 op Velin D’Arches (!).
Toegevoegd: Publiciteitsstrook en Erratablad.
*Bij ontstentenis van de dichter werd de korrektuur, voornamelijk de overeenkomst van het 
typografiese van het manuskript en de aanduidingen, bezorgd door Oskar Jespers en René 
Victor.
€ 8500,-

P.S. een slecht leesbare fotocopie van het handschrift bevindt zich in de UB 
Amsterdam – dat bleef over uit de mislukte transactie.


