
Paul van Ostaijen - Gedichten. (en) Krities Proza I (en) II. 

Antwerpen, De Sikkel [1928, 1929, 1931], 3 delen in 3 banden, beige papieren 

omslagen met minuscule flappen (beide bedrukt, behalve bij Krities Proza II), met 

vignet en belettering in rood en zwart. 

Eerste drukken; posthuum uitgegeven met Inleiding (Gedichten en Krities Proza I) 

door Gaston Burssens; oplage 525 genummerde exemplaren, waarvan 25 op 

[Hollandsch] papier van Pannekoek: A t/m E en VI t/m XXV. 

Deze complete set van Luxe Exx. op Pannekoek, (alle 3 genummerd XVI, ruggen wat 

verdonkerd, verder zeer goede exemplaren) tezamen  € 4500,-  
*Alle 3 met De Sikkel als enige uitgever, zowel op de titelpagina als op de omslag. 
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Gedichten  bevat een keuze van 8 gedichten uit Music-Hall, uitgegeven in eigen 

beheer 1916, van 12 uit Het Sienjaal, Het Sienjaal 1918 en - voor het eerst naar het 

handschrift: Feesten van Angst en Pijn, en wat Van Ostaijen als zijn definitieve poëzie 

zag: Eerste Boek van Schmoll, dit laatste door Burssens bijeengebracht, die als enige 

van de vader van Paul van Ostaijen het recht tot publicatie had gekregen uit in 

portefeuille liggende en in tijdschriften verspreidde gedichten. 
 

                                                      
1
 Op de veiling van de collectie Henri Dirkx, Beijers 1981, werd vreemd genoeg alleen een luxe exemplaar van 

de Gedichten aangeboden, en van de twee delen Krities Proza een exemplaar op ‘gewoon papier’! 



 
 

 

Uit de inleiding door Burssens blijkt tevens dat Van Ostaijen zelf de gedichten 

gepubliceerd in Music Hall verwierp: ‘hij dacht er soms aan zoveel eksemplaren 

mogelijk terug te kopen om ze te verbranden!’.  

Van Het Sienjaal is volgens Borgers een deel van de oplage vernietigd  – en ook had 

Van Ostaijen zijn Feesten van Angst en Pijn al reeds verworpen. Burssens verklaart in 

zijn inleiding waarom hij zowel de gedichten (zijn keuze!) uit de eerste twee bundels 

evenals het nog nooit gepubliceerde Feesten van Angst en Pijn toch had opgenomen: 

‘vooral om de lezer een volledig overzicht te geven op s'dichters evolutie.’  

 

 

       
 

 

 



Volgens de minuscule flaptekst op de eveneens minuscule voorflap van Gedichten, dat 

als eerste een aantal maanden na Van Ostaijen’s dood verscheen, heeft Krities Proza 

geen deelvermelding (de evenzeer minuscule flap van Krities Proza I wel, daar wordt 

II aangekondigd), er staat daar vermeld ‘Verhalend Proza’, hetgeen in die vorm nooit 

verschenen is. Van deze 3 wel verschenen delen worden exemplaren met titelpagina’s 

en omslagen waarop De Gemeenschap als mede- of zelfs als enige uitgever wordt 

vermeld aangetroffen. 

 

 
 

 

 

Onze catalogus no. 245 aan Paul van Ostaijen gewijd is in voorbereiding. Wij denken erover 

om deze met het eveneens volledige werk (in losse publicaties natuurlijk) van Gaston 

Burssens uit te breiden. 


