Uitgaven met beperkte oplage.
A.A.M. Stols en Ursa Minor (1936 – 1939).
In 1936 beginnen J. Geshoff en A.A.M. Stols met bibliofiel M.B.B. Nijkerk de reeks Ursa Minor.
Het doel van de reeks was: ‘goede boeken in uitstekende typografische uitvoering, voor een
grooter publiek’. Alle Ursa-Minor delen werden bij Boosten & Stols in Maastricht gedrukt.
In Ursa Minor zijn twee titels van Vestdijk verschenen.
1. Fabels met kleurkrijt, 1938, gebonden (linnen), oplage 175.
2. Strijd en vlucht op papier, 1939, gebonden (twee varianten: linnen band en linnen rug
met kartonnen platten), oplage 300.
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De Blauwe Schuit.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht uitgeverij De Blauwe Schuit, eind 1940 opgericht door
Adri Buning, August Henkels en Ate Zuithoff, veertig drukwerken in kleine oplagen uit. Deze
worden inmiddels wereldwijd bewonderd en gezien als iconen van het oorlogsdrukwerk. De
uitbundige, kleurige illustraties zijn van drukker/kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman; hij
noemde ze bescheiden ‘druksels’. Ze zijn met gemengde technieken gemaakt, grotendeels met
de hand.
De Blauwe Schuit heeft vijf titels van Vestdijk uitgegeven.
1. Ballade van de twee olmen, augustus 1942, oplage van 20 exemplaren.
De eerste bijdrage van Simon Vestdijk aan De Blauwe Schuit was een vertaling uit het
Frans naar een gedicht van Paul Verlaine, "Ballade des deux ormes qu'il avait".
2. Ascensus ad inferos, december 1942, oplage van 50 exemplaren.
Het boekje is gedrukt op oud Hollands papier van de papierfabrieken van Van Gelder de watermerken laten dat zien. Maar het papier was eerder gebruikt. Op alle pagina's
staan handgeschreven aantekeningen in inkt die inmiddels verbruind is. De bladen zijn
afkomstig uit een kloosteradministratie die werd aangetroffen in het gijzelaarskamp
waar dominee August Henkels en Simon Vestdijk waren geïnterneerd: Kleinseminarie
Beekvliet in Sint Michielsgestel. Dat seminarie bestond van 1733 tot 1969.
3. De terugkomst, oktober 1943, oplage 25 van exemplaren.
Simon Vestdijk schreef een gedicht voor de tweede verjaardag van Herbert Henkels in
1942: De terugkomst. Het werd een jaar later gedrukt bij zijn derde verjaardag.
4. De houtdiefstal, april 1944, oplage 30 van exemplaren.
Deze uitgave van De Blauwe Schuit gaat over een voorval in het kamp waar op de
binnenplaats een voorraad hout gereed lag voor een nieuwe vleugel aan het gebouw.
Gort had zijn ogen erop laten vallen om in hun kamer een keukentje te bouwen. Op een
avond sleepten hij en Vestdijk enkele planken naar dat hol. De houtdiefstal was een feit.
5. De doode zwanen, mei 1944, oplage 60 van exemplaren.
Het gedicht van Simon Vestdijk werd al in 1942 geschreven toen hij gevangen zat in
Sint Michielsgestel en daar medegevangenen werden geëxecuteerd. Zijn collegadichter M. Nijhoff zei: 'Het behoort tot de beste dingen die in Gestel gemaakt zijn'.

In agris occupatis.
Clandestiene uitgeverij van A.Th. Mooij (A. Marja), W.H. Nagel (J.B. Charles) en W.H. Overbeek
(Marten Drossaard). De uitgeverij bracht in 1944 de 12-delige bibliofiele Volière-reeks uit,
bestaande uit 11 bundels (waarvan één, nr. 9/10, een dubbelnummer was). Als drukker en
vormgever van deze reeks trad doorgaans H.N. Werkman op. De boekjes werden onder meer
door de Groninger boekhandelaar Godert Walter onder de toonbank verkocht.
In agris occupatis heeft één titel van Vestdijk uitgegeven.
1. Allegretto Innocente, Volière reeks, nummer 5, 1e druk, 1944, genummerde oplage
110/10, met omslag, zeven-kleurendruk van Hendrik Nicolaas Werkman. De tekst werd
gedrukt door E.Th. Zoeteweij te Yrseke.
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De Bayard Pers.
George Kroonder was in 1940 een kleine uitgeverij annex leesbibliotheek begonnen in de
Maritzstraat in Amsterdam-Oost, uitgeverij F.G. Kroonder. Het bedrijf was najaar 1941 verhuisd
naar Bussum. Vóór de instelling van de Kultuurkamer heeft hij vier boeken legaal uitgegeven.
Daarna gaf hij clandestien boeken uit. De meeste van Kroonders clandestiene uitgaven
verschenen onder een "pers"-naam, Bayard Pers, Homerus Pers, Kameleon Pers en Odyssee
Pers.
De Bayard Pers heeft twee titels van Vestdijk uitgegeven.
1. De uiterste seconde, 1944, ingenaaid, oplage 500, waarvan 50 genummerde en
gesigneerde exemplaren, gedrukt op Oud-Hollandsch Velijn.
2. Het schuldprobleem bij Dostojewski, 1945, ingenaaid. Vijftig exemplaren werden
gesigneerd en genummerd.

Quellinus-Pers.
De Quellinus-Pers heeft één titel van Vestdijk uitgegeven.
1. Het Veer, met medewerking van de Stadsdrukkerij van Amsterdam, verzorgd door Harry
Tuinhof, 1959, gebonden met omslag.

Stichting De Roos.
Stichting De Roos werd in juni 1945 opgericht door Chris Leeflang, Charles Nypels en G.M. van
Wees. De naam werd mede gekozen als een eerbetoon aan de boekverzorger en
letterontwerper S.H. de Roos. Het doel van de stichting is het uitgeven van (geïllustreerde)
literaire uitgaven voor bibliofielen in een oplage van 175 exemplaren.
Stichting De Roos heeft drie titels van Vestdijk uitgegeven.
1. Barioni en Peter, 1974, linnen, oplage 175 exemplaren, met 7 tekeningen door Mart
Kempers, gedrukt in donkerbruin op Hahnemühle. - Typografische verzorging Mart
Kempers.
2. De bruine vriend, 1982. Linnen. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Van Dijck
en gedrukt door Alberts' drukkerijen op Hahnemühle in een oplage van 175
genummerde exemplaren, met vijf etsen van Simon Koene.
3. De verdwenen horlogemaker, 1983, linnen, typografie Françoise Berserik, tekeningen
van Jack Prince, gezet uit de Monotype Fournier series 185 en gedrukt door Geuse &
Co’s Drukkerij te Dordrecht, in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
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Eliance Pers.
Eén van de fraaiste persen uit de jaren zeventig is de Eliance Pers van Peter Muller in
Zandvoort. Hij was als drukker/uitgever actief van 1968-1980. De eerste vijf jaar drukte hij zelf
op de handpers, daarna liet hij de meeste uitgaven volgens zijn aanwijzingen drukken bij
professionele drukkerijen, onder meer bij Enschedé in Haarlem. De oplagen bedroegen meestal
tussen de 12 en 125 exemplaren en in totaal verschenen er 49 titels waarvan 30 in de Eliance
reeks.
Eliance Pers heeft twee titels van Vestdijk uitgegeven.
1. De persconferentie, (oktober) 1973, ingenaaid, onafgesneden, oplage 100 exemplaren.
2. Deernis met de wegen, (oktober) 1974, ingenaaid, onafgesneden, oplage 100
exemplaren.

Cornamona pers.
Geert Lubberhuizen, geboren te Schoten op 15 maart 1916 en overleden te Cornamona
(Ierland) op 18 juli 1984, was uitgever en oprichter van de Bezige Bij. In 1944 was het
verzetsgedicht "De achttien doden", door Jan Campert de eerste uitgave van De Bezige Bij. Met
de opbrengst van deze ondergrondse publicaties boden Lubberhuizen en anderen hulp aan
joodse kinderen. Lubberhuizen zette vanaf 1945 de uitgeverij Bezige Bij op als co-operatieve
vereniging. Na zijn pensionering stichtte hij in 1981 de Cornamona Pers voor bibliofiele
uitgaven.
De Cornamona pers heeft vier titels van Vestdijk uitgegeven.
1

Het dagboek van het witte bloedlichaampje, 1981, ingenaaid met omslag, oplage 500
exemplaren.

2

Negen jeugdverhalen, 1981, gebonden in cassette, oplage 475 exemplaren. Van deze
475 exemplaren werden 175 exemplaren werden gedrukt op Hollands Druk van Van
Gelder Papier te Apeldoorn. Hiervan werden 25 exemplaren, genummerd van I tot en
met XXV, gebonden in halflederen band en 150 exemplaren, met de hand genummerd
van 1 tot en met 150, in halflinnen met handgemarmerde platten. 300 exemplaren, met
de numeroteur genummerd van 1 tot en met 300, werden gedrukt op Simili Japon. Deze
exemplaren werden gebrocheerd en voorzien van een handgemarmerd stofomslag.

3

Blauwbaard en reus. Vier verhalen, 1982, gebonden in cassette, oplage 175 exemplaren.
Van deze 175 exemplaren werden 50 exemplaren, genummerd van I tot en met L,
gebonden in halflederen band en 125 exemplaren, genummerd van 1 tot en met 125, in
halflinnen band, beide edities met handgemarmerde platten.

4

Het litteken, Twee verhalen, 1984, gebonden in cassette, oplage 150 exemplaren. Van
deze 150 exemplaren werden 50 exemplaren, genummerd van I tot en met L, gebonden
in halflederen band en 100 exemplaren, genummerd van 1 tot en met 100, in halflinnen
band, beide edities met handgemarmerde platten.
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De Zondagsdrukker(s) en Jaap Meijer
De Zondagsdrukker(s).
Een van de bekendste figuren uit de boekenwereld in de tweede helft van de 20e eeuw is
Reinold Kuipers. Als jong typograaf en reclameschrijver kwam hij in de jaren dertig vanuit
Groningen (waar hij onder meer contact had met Werkman) naar Amsterdam. Daar werd hij ook
de secretaris van het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden en de redacteur van het
Verbondstijdschrift Imp.(1940-1942) waarvoor hij regelmatig bijdragen over typografische
vormgeving schreef. Hij werkte mee aan een verzetsblad, maakte enkele rijmprenten voor het
verzet, drukte drie eigen dichtbundels onder het imprint De Boekvink, verrichtte hand- en
spandiensten voor De Vijf Ponden Pers en was betrokken bij een aantal clandestiene
uitgeverijtjes.
Na de oorlog werd hij directeur van uitgeverij De Arbeiderspers. In 1960 stapte hij over naar
uitgeverij Querido waar zijn vrouw Tine van Buul mededirecteur was.
Geïnspireerd door The Dolmen Press van Liam Miller in Dublin waar hij in 1953 op bezoek was,
begon Kuipers zelf met een private press. In de drukkerij van de Gebroeders Jesse zette en
drukte hij samen met Simon Carmiggelt in 1954 het eerste boekje van De Zondagsdrukkers,
een dichtbundeltje van hen beiden, Twin set geheten.

In 1965 kocht Kuipers een eigen pers; hij zette zelf maar liet de eerste tijd nog drukken bij
Jesse, zoals Het strikken van een das van J. Bernlef. Toen Carmiggelt geen tijd meer had om
mee te werken, werd het De Zondagsdrukker zonder -s, maar door zijn eigen drukke
werkzaamheden was de productie niet hoog. Na zijn pensionering bij Querido in 1979
veranderde dat. Er verschenen jaarlijks twee uitgaven, hij drukte plano’s en plaquettes, allerlei
literair werk, dat misschien anders niet zou zijn verschenen. In de jaren tachtig kreeg hij
assistentie van Jaap Meijer en keerde de -s weer terug.
Jaap Meijer.
Jaap Meijer had in de loop van 1972 gastvrijheid gekregen in de drukkerij van Jesse en in
december 1972 kwam zijn eerste boekje uit: Paul van Ostaijens Zelfbiografie. In 1976 werd
Jesse opgeheven, de bibliografie van Jaap Meijer telde toen 55 nummers. In 1985 waren dat er
100. Zijn de boeken niet altijd hoogstandjes van typografie, Meijer had een uiterst fijnzinnig
gevoel voor de tekstkeuze.
Jaap Meijer heeft zeven titels van Vestdijk uitgegeven.
1. Tuinen, 1975, ingenaaid, oplage 25 exemplaren.
2. Rondgang door het jaar, 1977, gebonden, oplage 35 exemplaren.
3. Meer dan tot ’s kweeken van gedachten…., 1978, plano in omslag, oplage 25
exemplaren.
4. Feuilles Mortes, 1980, ingenaaid, oplage 35 exemplaren.
5. Arcadisch pansbeeldje, 1981, gebonden, oplage 35 exemplaren.
6. Aktaion en andere gedichten, 1985, gebonden, oplage 50 exemplaren.
7. Gracht, 1985, oplage 25 exemplaren, uitgegeven t.g.v. de promotie van H.T.M. van Vliet,
twee formeel verschillende, versies van het gedicht.

Reflex Utrecht.
Reflex Utrecht heeft één titel van Vestdijk uitgegeven.
1. Droom, 1979, ingenaaid met omslag, oplage 250 exemplaren.

De Beugelpers Vreeswijk.
De Beugelpers Vreeswijk heeft één titel van Vestdijk uitgegeven.
1. Gestileerde waarnemingen, 1983, ingenaaid met omslag, oplage 175 exemplaren.

Avalon pers.
De Avalon Pers van Jan Keijser te Woubrugge bestaat sinds 1974.
De Avalon Pers heeft twee titels van Vestdijk uitgegeven.
1. Dichtkunst als magie. Bij de poëzie van Achterberg, 1983, ingenaaid met omslag,
oplage 275 exemplaren.
2. Zeer Geachte Heer Van het Reve, 2006, gebonden in linnen band, oplage 110
exemplaren.
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Kalamos Pers.
De Kalamos Pers heeft één titel van Vestdijk uitgegeven.
1. Bericht uit het hiernamaals (fragment), 2016.
Het drukwerk is de bijdrage van Dick Jalink, eigenaar van Kalamos Pers, aan de 'kist
voor Kees' met bijdragen voor de overleden collega-drukker Kees Thomassen.
Kees Thomassen was jarenlang conservator na-middeleeuwse handschriften van de
Koninklijke Bibliotheek. Naast zijn werk was Kees Thomassen actief als
amateurdrukker en lid van de vereniging Drukwerk in de Marge. Hij overleed op 8
december 2015.
De Oude Bisschopstad uitgeverij.
De Oude Bisschopstad uitgeverij heeft één titel van Vestdijk uitgegeven.
1. Philosofie der anti-philosofie, 1986, ingenaaid met omslag, oplage 20 exemplaren.
De Lange Afstand uitgeverij.
De Lange Afstand uitgeverij heeft één titel van Vestdijk uitgegeven.
1. De Kaars van S. Vestdijk toegelicht door Tom van Deel, 1990, ingenaaid met omslag,
oplage 50.

Hans Rombouts en de Augustijn Pers.
De Augustijn Pers heeft één titel van Vestdijk uitgegeven en een briefwisseling van Vestdijk.
1. Op een gekleurden stuiter, november 1992, oplage 45 exemplaren (voor leden van ‘Het
Beschreven Blad’).
2. Brieven aan Henriëtte van Eijk, ‘Verder is alles hetzelfde, d.w.z. niet goed’, 2011,
ingenaaid, oplage 115 exemplaren waarvan 15 exemplaren Romeins genummerd,
uitgegeven voor de 22e Litteraire Salon Kennemer Gasthuis.

De Donder Pers.
De Donder Pers heeft één titel van Vestdijk uitgegeven.
1. Twee limericks (bevat: ‘Op Simon’; ‘Op Wim’), 1992, oplage van 45 genummerde
exemplaren.

Uitgeverij Meulenhof Amsterdam.
Uitgeverij Meulenhof heeft één titel van Vestdijk uitgegeven.
1. Villanelle, 1992, vertaling door Dolf Verspoor, oplage 75, uitgegeven ten gevolge van de
75e verjaardag van Dolf Verspoor.

De Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst.
Bij de oprichting in 1938 stelde de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst zich
ten doel ‘boekwerken, die in hun uiterlijke verschijning aan hoge typografische eischen
voldoen’ uit te geven.
De Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst heeft één titel van Vestdijk
uitgegeven:
1. Feuilles Mortes, april 2007, ingenaaid.

E. du Perron Genootschap.
Het E. du Perron Genootschap heeft één titel uitgegeven met een bijdrage van Vestdijk.
1.

De zwanen van Gistoux, 2008, bijdrage Vestdijk: gedicht ‘Het Beeld’/’La statue’.
Bibliofiele uitgave in het Nederlands en Frans verschenen ter gelegenheid van de aan
Du Perron gewijde studiedag, die op 17 mei 2008 is gehouden op het kasteel van
Gistoux onder auspiciën van de Association des Néerlandistes de la Belgique
francophone et de la France (ANBF) en het E. du Perron Genootschap.

De Hynsteblom (Karel F. Gildemacher).
De Hynsteblom heeft één titel van Vestdijk uitgegeven:
1. Marche funèbre, 2015, 2 plano's, oplage 49 exemplaren.
Toelichting website drukwerkindemarge.org: ‘Speciale eigenzinnig aangepaste
grafische uitgave van Vestdijks ‘nonsense klankgedicht’ op rouwbriefpapier.’

Roofdruk.
De knaap, Utrecht, 1984, 7 exemplaren.
Zie: Jean Brüll, Vestdijkiana extrachronica – 4, Vestdijkkroniek 1984, nummer 44-45, pagina
118:|
“Het colophon van deze roofdruk luidt: ‘De knaap’, een priapee-met-een-luchtje van S. Vestdijk,
werd op zaterdag 3 juni 1984 door een onbekend gebleven Utrechtse roofdrukker gedrukt in
een oplaag van zeven exemplaren op 100 grams handgeschept Batavo Post, genummerd van 1
tot en met 7. Buiten de handelseditie werden speciaal ten gerieve van enkele liefhebbers drie
romeins genummerde exemplaren gebonden in origineel zwijnsleder.
In de Haagse Post van 2 juni 1984 (p. 67) schreef Hansmaarten Tromp onder de titel ‘Priapische
grap: Bang voor de weduwe’. In dit artikel is het gedicht ‘De knaap’ gepubliceerd.
Het is zeer de vraag of hier wel sprake is van een gedicht van Vestdijk. Op geen enkele wijze
wordt het bewijs daartoe geleverd. Mijns inziens is er inderdaad sprake van een ‘Priapische
grap’. De drie romeins genummerde exemplaren, gebonden in zwijnsleder, zijn niet
verschenen.”.

Roofdruk.
Chronos, “Ter gelegenheid van de jaarwisseling 1985 – 1986 sturen Willem Huberts en Rita
Wormveer het vers ‘Chronos’” van Simon Vestdijk aan familie, vrienden en kennissen.
Zie: Guus Middag, Lopende receptie – 3, Vestdijkkroniek 1986, nummer 53, pagina 58 en 59:
“Natuurlijk is het voor een roofdrukker nog leuker om een tekst uit te geven die nog nooit in
druk is verschenen. Dat deed Willem Huberts, toen hij ter gelegenheid van de jaarwisseling
1985-1986 een uitgave bezorgde van Vestdijks gedicht ‘Chronos’. Van een roofdruk kun je hier
eigenlijk niet spreken. Het is een roofprint: de 25 exemplaren werden met een tekstverwerker
aangemaakt en vervolgens in dossiermappen van Esveha-Rijam verspreid. ‘Chronos’ is
volgens Huberts een niet eerder gepubliceerd gedicht van Vestdijk, geschreven eind
oktober/begin november 1942 te Sint Michielsgestel. Vestdijk zou het geschreven hebben voor
de cyclus ‘Vader en zoon’.
De vraag naar Huberts' editie moet enorm zijn toegenomen na het verschijnen van Vestdijks
Nagelaten gedichten, want in die uitgave (die pretendeert in principe alle niet eerder
gepubliceerde gedichten van Vestdijk te bevatten) is geen gedicht onder die titel te vinden.
Daar is ook wel een reden voor. ‘Chronos’ is namelijk geen gedicht van Vestdijk, maar een uit
12 regels bestaande, later doorgehaalde aanzet tot een gedicht, door Huberts met 13 niet
onverdienstelijke regels van zichzelf aangevuld. Dat laatste vermeldde hij overigens niet. De
uitgave is in dubbel opzicht een roofdruk: hier werd niet alleen ongevraagd tekst van Vestdijk
geroofd, maar ook nog eens zijn naam gezet onder 13 regels van een ander.”.

Roofdruk.
Kermisorgels & smetteloze helden, Uitgeverij Innocente, roofdruk, 1986, typograaf Hester
Verkruissen, oplage 55 (60?) genummerde exemplaren, waarvan de eerste 20 in linnen
gebonden en waarvan 5 romeins genummerd en in half-perkament gebonden.
Zie: Guus Middag, Lopende receptie – 3, Vestdijkkroniek, nummer 53 (1986), pagina 59 – 61:
“Hetzelfde geldt in feite voor Kermisorgels & Smetteloze Helden, een in augustus 1986 bij
uitgeverij Innocente in een oplage van 55 exemplaren verschenen roofdruk van dertien
‘ongepubliceerde’ gedichten van Vestdijk. Dat het hier om ongepubliceerde gedichten zou
gaan is niet helemaal waar, want een van de dertien was al, met een facsimile van het
handschrift, te vinden in Nieuw Letterkundig Magazijn (jrg. 1, nr. 2, december 1983, p. 29 + 30),
en van een ander was al een handschrift afgedrukt in het Schrijvers Prentenboek over Vestdijk.
Maar goed: door Vestdijk zelf zijn ze nooit gepubliceerd. Ze zijn zelfs geen van alle door
Vestdijk geschreven, althans niet in deze vorm. In elk gedicht zit wel één fout, in de meeste

meer dan één. Ik telde er ruim dertig, variërend van een punt die als een komma gelezen moet
worden tot het mislezen of zelfs weglaten van woorden.”.

Roofdruk.
Het zonnetje in huis, Bosbespers, 1989, illustraties van Marjolein Leinweber (zeefdrukken naar
aanleiding van linoleumsneden), oplage 100 exemplaren.
Zie het interview met Mieke Vestdijk in de Volkskrant van vrijdag 19 april 1985:
“Jean Brüll kwam onlangs aan met een tekst van Vestdijk over zijn kat Humpie. “Het was”, zegt
mevrouw Vestdijk, “gewoon een leuterverhaaltje over zijn kat. Dat had hij geschreven voor een
blaadje van de dierenbescherming. Jean Brüll wilde er een bibliofiele uitgave van maken, maar
dat gaat me toch te ver. Simon deed dat wel meer, dan schreef hij voor het blaadje van de
lucifermerkenverzamelaars, of voor een blad over oud papier, van vodden gemaakt papier, dat
deed hij omdat hij het grappig vond of omdat hij die mensen wilde helpen, maar moet je dat
allemaal gaan herdrukken?”.”.
Roofdruk.
Voor Nol, Pressa Datura, 1999, ingenaaid met omslag, oplage 30 exemplaren.

Uitgeverij Mycena Vitilis.
Dan zijn er ook nog de uitgeverij van Mieke Vestdijk, Uitgeverij Mycena Vitilis (daarvoor
Copyright Foundation Simon Vestdijk en Stichting A.K. Auteursrechten Simon Vestdijk), en
boekhandel Binkhorst in Doorn, die uitgaven in beperkte oplagen verzorgden. Een aantal foto’s
van uitgaven staan hieronder.
In de KB-catalogus van de Koninklijke Bibliotheek is een compleet overzicht van de uitgaven
van de uitgeverij van Mieke Vestdijk opgenomen.

Enige uitgaven over (werk van) Vestdijk.
Menno ter Braak, De Duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk.
Den Haag, K.C. van Boeschoten en L.J. Zimmerman, 1e druk, 1943, Astra Nigra-reeks, nummer
1, oplage 50 exemplaren.

Xaviera Hollander - Interview met Simon Vestdijk.
Begijnenpers, Stampersgat, 1984, oplage 20 exemplaren.

Herman de Man, De erotiek in onze letteren. Over pornografie en Vestdijk.
Utrecht - Bunnik, Sjaalmanpers, Klein Literair Museum deel 18, 1986, ingenaaid met omslag,
oplage: 120 genummerde exemplaren.

Willem Huberts – De vierde oubliëtte.
Flanor, Hilversum, 1988, Flanorreeks 4, oplage van 30 genummerde exemplaren.
De neerlandicus Willem Huberts geeft in het vierde deel van de Flanorreeks een vergelijking
tussen Vestdijks gedicht 'De oubliëtte' en de gelijknamige novelle.

Gerben Wynia – Narcissus tussen de mensen. Over S. Vestdijk als dichter en romancier.
Flanor, Hilversum, 1988, Flanorreeks 5, oplage van 30 genummerde exemplaren.

Willem Brakman - Vestdijk en Pantoufles.
Mikado Pers, Den Haag, 1999, in een vormgeving van Frans den Breejen, blauw en groen
geruite stoffen omslag (pantoffelstof), oplage 45 exemplaren.

