
Willem Elsschot – Villa des Roses 
 

Een eerste Villa des Roses voor Anna [van der Tak natuurlijk], dat is 
het hoogste op het gebied van exemplaren met opdracht van Elsschot 
dat bestaat – niet alleen in het Debuut, maar ook nog een van de 10 luxe 
Exx., waarvan slechts 5 zoals dit, gebonden in perkament. Het 
belangrijkste is natuurlijk dat het exemplaar aan haar opgedragen is. Het 
is een keer (veiling Polak in 1993) voor 21.000 gulden + opcenten, dus 
ongeveer Hfl. 26.000 op de veiling gegaan – Polak was naast een echte 
verzamelaar: Boutens, Leopold etc. ook een dure-boeken-koper (hij 
verzamelde geen Elsschot) -  teruggegaan? in 2009 voor € 18.500,- en 
heeft nu zijn bijna definitieve plaats gevonden voor een bedrag dat in de 
buurt daarvan ligt. 

Nederig dus hier een Villa van een andere Anna èn – spannender – 
iemand die bij de eerste Anna in de buurt zit. Waarschijnlijk woonde de 
eerste bij de tweede Anna in huis, ze kenden elkaar duidelijk zeer goed. 
In onze Anna Villa haar naam en een brief van A.[lfons] de Ridder 
waarin hij over W.[illem] E.[lsschot] spreekt. Anna II is Anna Cramer 
en de brief gaat, wat datum betreft, wat vooraf aan de boekuitgave van 
Villa des Roses, welke eerder zijn publicatie kreeg in Groot Nederland, 
in de eerste drie nummers van 1913. Het verscheen als boek  in de herfst 
van 1913 bij de uitgever C.A.J. van Dishoeck. Anna Cramer heeft de 
brief in dit exemplaar gelegd. 

Wij kochten dit, tezamen dus, in 1968, op 29 November. Het stond, als 
vele andere ‘bloemetjes’, vele jaren in mijn eigen kast, omdat onze 
voorraad in de eerste plaats is ontstaan uit onze eigen verzamelzucht. 
Max dacht zelfs, toen hij het wat later bekeek, dat het misschien een 
luxe exemplaar was – het papier is gevergeerd, d.w.z. het heeft 
kunstmatig aangebrachte lichte lijnen in het papier, waardoor het op 
Hollandsch papier gaat lijken – dit omdat het vaker gebeurd was, dat 
Van Dishoeck a) de luxe Exx. van zijn uitgaven niet van een bijpassend 
colophon had voorzien en b) dat niet altijd een echt goede kwaliteit, 
doch alleen een wat afwijkend, wel natuurlijk beter papier voor de luxe 
Exx. door deze uitgever gebruikt werd. Je pikt deze eruit (zoals ik pas 
met Van de Woestijne heb gedaan), omdat ze zwaarder zijn. Naast een 
lineaal van doorschijnend plastic dient dus ook een bij voorkeur digitale 
weegschaal tot de uitrusting van een bibliograaf-verzamelaar-liefhebber 
te behoren. We willen immers altijd zo dicht mogelijk bij de beste 
uitvoering van een geliefde tekst staan – dus opdracht, luxe of eerste! 

De brief laat ik hier afbeelden als scan – de tekst is uit ons bezit als brief 7 door Vic 
van de Reijt gepubliceerd in zijn Brievenuitgave in 1993 en wordt ten dele geciteerd 
op p. 97 van Vic’s biographie van Elsschot, verschenen in 2011. 
 
 
 



 
Onze catalogus van werk van Elsschot verschijnt òf dit jaar òf in het volgende, dat 100 
jaar Villa des Roses is! Lang leve Willem Elsschot, onze grote (grootste?) 
prozaschrijver (na Multatuli, zachtjes en Couperus dan? – anders, maar toch: H. D. 
verzamelde beiden). 

 
Villa des Roses | door | Willem Elsschot | 
uitgegeven door C.A.J. van Dishoeck | te Bussum 
in het Jaar 1913. 
Eerste druk; (ongebleekt) lichtgrijs linnen met 
belettering en uitgeversvignet [door Herman 
Teirlinck] in zwart: Villa des Roses | door Willem 
Elsschot | (vignet) | uitgegeven door C.A.J. | van 
Dishoeck te Bussum. 
Op het voorste schutblad: A.M. Cramer (in inkt). 
Schuhmacher A1b 
inliggend: brief (getypt) van A. de Ridder, 
gedateerd 19.3.1913 gericht aan Mevrouw en Anna 
Cramer o.a. over W.[illem] E.[lsschot], zie 
hierover Vic van de Reijt’s biografie Willem 
Elsschot, 2011, p. 47 + citaat uit deze brief en 
uitgave in Brieven als brief Nr. 7, p. 32, 1993. 

        Brief afgebeeld. 
prijs tezamen € 3500,- 
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