
BOEKENLIJST GEBR. E. & M. COHEN: 
 

Onderstaande lijst bevat alle boeken die in mijn bezit zijn.  
 

(onderaan bevindt zich een lijst met illustratoren) 
 

VERT. is vertaling; B is bandontwerp; O is omslagtekening; I is illustraties 
 

TIP: als U inzoomt tot de breedte van Uw scherm, ziet U de plaatjes groter. U kunt ook nog 
verder op de plaatjes inzoomen om ze nog meer te vergoten. 

 
(laatst bijgewerkt 17-02-2023) 

 
 

AUTEUR TITEL VERT. JAAR DRUK + DIV. 
(B) BAND 
(O) OMSLAG 
(I) ILLUSTR. 

AFBEELDING 

Abt, Franz Blau ist mein 
Blumlein 

nvt ? bladmuziek uit Bravo-
album VIII 

  

Adlersfeld-Balle- 
strem, Eufemina 
v. 

Witte rozen ? 1925 Cohen-editie no. 35  
 

Agatha (pseudo- 
niem van 
Reinoudina de 
Goeje 

Novellen en 
Vertellingen – 
Schetsen en 
Verhalen 

nvt 1883 met monochrome platen in rode linnen 
band met 
planten- 
motieven 

 

Aimard, Gustave Grijsoog ? 1902 2e druk; in geïll. rode 
linnen band 

B: G.F. van de 
Wall Perné 

 

 
 

Aimard, Gustave El Platero de 
Ures 

H.T. 
Chappuis 

? 2e druk; in geïll. rode 
linnen band; idem in 
papieren omslag met 
kleurenillustratie als 
volgende 

B: idem  

idem als vorige 

Aimard, Gustave De wraak van 
den indiaan 

H.T. 
Chappuis 

? 2e druk; in geïll. rode 
linnen band; idem in 
papieren omslag met 
kleurenillustratie als vorige 

B: idem  

 
 

Aimard, Gustave Kapitein Kild ? 1902 2e druk; in geïll. rode 
linnen band 

B: idem 
idem als “Grijsoog” 

Aimard, Gustave Dona Flor ? ? 2e druk; in geïll. rode 
linnen band 

B: idem 
idem als “Grijsoog” 

Aimard, Gustave De outlaws van 
den Missouri 

? ? 2e druk; in geïll. rode 
linnen band 

B: idem idem als “Grijsoog” 

Aimard, Gustave De kaper 
kapitein 

? ? 2e druk; in geïll. rode 
linnen band 

B: idem idem als “Grijsoog” 

Aimard, Gustave De Voladero ? ? 2e druk; in geïll. rode 
linnen band  

B: idem idem als “Grijsoog” 

Aimard, Gustave De Rancho aan 
de Lianenbrug 

? ? 2e druk; in geïll. rode 
linnen band 

B: idem idem als “Grijsoog” 

Aimard, Gustave Majoor Delgrès ? ? 2e druk; in geïll. rode 
linnen band 

B: idem idem als “Grijsoog” 

Aimard, Gustave De elandsprong ? ? 2e druk; in geïll. rode 
linnen band 

B: idem idem als “Grijsoog” 

Aimard, Gustave Oregano H.T. 
Chappuis 

? 2e druk; in geïll. rode 
linnen band 

B: idem  idem als “Grijsoog”  



 
Andersen, Hans 
C. 

Sproken en 
vertellingen 

naverteld 
door S.J. 
Andries- 
sen 

1880 2e druk; 3 delen in rode 
linnen banden met 
reliëfstempel en titel in 
goud; met monochrome 
platen; idem in blauwe 
linnen banden 

 
? 

 

 
 

Andersen, Hans 
C. 

Sproken en 
vertellingen 

naverteld 
door S.J. 
Andries-
sen 

1883 3e druk; 2 delen met 
monochrome platen 

  

 
 

Andersen, Hans 
C. 

Sproken en 
vertellingen 

naverteld 
door S.J. 
Andries- 
sen, 
bewerkt 
door Titia 
van der 
Tuuk  

1895 4e druk; 3 delen in 
geïllustreerde rode linnen 
banden: Morgenrood, 
Lenteleven en Zonneschijn  

I: Alfred 
Walter Bayes 
 

 

 
 

Andersen, Hans 
C. 

Sproken en 
vertellingen 

naverteld 
door S.J. 
Andries- 
sen, 
bewerkt 
door Titia 
van der 
Tuuk 

1895 4e druk; 3 delen in 
geïllustreerde grijze linnen 
banden: Morgenrood, 
Lenteleven en Zonneschijn 

I: Alfred 
Walter Bayes 
 

 

 
 

Andersen, Hans 
C. 

Sproken en 
vertellingen 

naverteld 
door S.J. 
Andries- 
sen, 
bewerkt 
door Titia 
van der 
Tuuk 

1895 4e druk; 3 delen in één 
groene linnen band (niet 
origineel); met de originele 
papieren omslagen 
ingeplakt (zeldzaam) – met 
dank aan MK 

I: Alfred 
Walter Bayes 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Andriessen, P.J. Columbus, de 

ontdekker eener 
nieuwe wereld 

nvt ca. 
1895 

3e herziene druk; in geïll. 
groene linnen band; met 
prachtige, anonieme, 
kleuren illustraties 

  

 
 

Andriessen, P.J. Columbus, de 
ontdekker eener 
nieuwe wereld 

nvt ca. 
1930 

3e herziene druk; rode 
linnen band met prachtige, 
anonieme, kleuren 
illustraties uit de reeks 
“oude bekenden en nieuwe 
vrienden”; latere uitgave 

B: Tjerk 
Bottema 

 

 
 

Andriessen, P.J. Het Boek met 
Verhalen en 
Gedichten 

nvt 1878 in originele papieren 
omslag; uitgave van E.G. 
Cohen, Arnhem en Martin 
Cohen, Nijmegen; zeer 
zeldzame uitgave; het 
titelblad vermeld: Het 
groote boek met Verhalen 
en Gedichten; 200 
bladzijden met 44 platen 

diversen  

 
 

Andriessen Koningin 
Wilhelmina en 
haar 
voorgeslacht 

nvt ca. 
1900 

in mooie linnen Jugendstil 
band; identiek aan Huf v. 
Buren's Oranje en 
Nederland. 

  

 
 

Andriessen, Suze Warech. 
Geschiedkundig 
Verhaal 
gedurende den 
eersten 
Kruistocht 

? ca. 
1885 

in groene geïllustreerde 
linnen Jugendstilband; met 
3 kleurenlitho's 

  

 
 

Annesley, 
Charles 

De Tooneelkijker ? 1908 oorspr. uitg. Vincent 
Loosjes, Haarlem 

  

 
 
 
 
 



 
Ansloo, Joh. van Momus op 

Bruiloften en 
Partijen, verz. 
van luimige... 

nvt 1883 "GEBROEDERS E. & M. 
COHEN", opnieuw 
ingebonden met originele 
voorplaat 

  

 
 

Avany, T. de sirene van 
New-York 

? 1930 in witte kartonnen band; 
op het omslag staat T. 
Avani 

 
 

B.B., Louise (zie 
Neve, Louise de) 

      

Balen, Hendrik J. 
van 

De vliegende 
Hollander 
van Zee tot Zee 

  in geïll. grijze linnen band; 
oorspr. uitgave Jacques G. 
Robbers, Rotterdam 

I:  
Ch. Rochussen 

 

 
 

Beecher Stowe, 
H. 

De negerhut C.S. 
Adama 
van 
Schelte-
ma 

? 10e uitgaaf; te (!) Arnhem 
en Nijmegen, groot 
formaat en opnieuw 
ingebonden in 
gemarmerde band 

 

 

Beecher Stowe, 
H. 

De negerhut C.S. 
Adama 
van 
Schelte-
ma 

1892 10e uitgaaf; te (!) Arnhem 
en Nijmegen,  groot 
formaat in geïll. grijze 
linnen band  

I: HEM, Johan 
Braakensiek, 
L.W.R.      
Wenckebach 

 

 
 

Beecher Stowe, 
H. 

De negerhut C.M. 
Mensing 

? 11e druk; in rode linnen 
band met reliefstempel, 
waarschijnlijk niet origineel 

I: Johan 
Braakensiek, 
A.C. Verhees 
e.a. 

 

Beecher Stowe, 
H. 

De negerhut C.M. 
Mensing 

? 11e uitgave als volkseditie; 
in bruine geïllustreerde 
linnen band 

I: Johan 
Braakensiek, 
A.C. Verhees 
e.a. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Beecher Stowe, 
H. 

De negerhut C.M. 
Mensing 

? 12e druk; in geïll. rode 
linnen band (op de band 
staat: 12e uitgave en 
“Vertaling en Bewerking 
van Mensing” – Arnhem 
Nijmegen. 

idem  

 
 

Beecher Stowe, 
H. 

De negerhut C.M. 
Mensing 

? naar den 20sten 
Amerikaanschen druk; in 
geïll. rode linnen band (op 
de band staat: 
Geïllustreerd en “Vertaald 
door C.M. Mensing” - 
Amsterdam 

idem  

 
 

Beecher Stowe, 
H. 

De negerhut C.M. 
Mensing 

? naar den 20sten 
Amerikaanschen druk; in 
geïll. rode linnen band (op 
de band staat: 
Geïllustreerd en “Vertaling 
en Bewerking van 
Mensing” - Amsterdam 

idem  

 
 

Beecher Stowe, 
H. 

De negerhut C.M. 
Mensing 

? 13e druk; in geïll. witte 
linnen band met 2 
geknielde slaven voor 
staande blanke man met 
zweep in linkerhand 
(Arnhem-Nijmegen) 

idem  

 
 

Beecher Stowe, 
H. 

De negerhut C.M. 
Mensing 

? 20e druk; in geïll. witte 
linnen band met 2 
geknielde slaven voor 
staande blanke man met 
zweep in linkerhand 
(Amsterdam) 

idem  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beecher Stowe, 
H. 

De negerhut C.M. 
Mensing 

? 20e druk; rode omslag met 
vrouw met kind; naar de 
20e Amerikaanse druk 

idem  

 
 

Beecher Stowe, 
H. 

De negerhut C.M. 
Mensing 

? 20e druk in geïll. rode 
linnen band; idem in 
papieren omslag uit de 
serie "Oude Bekenden en 
Nieuwe Vrienden" met 
illustratie van kinderen en 
staande man met stapel 
boeken in de armen 

idem  

 
 

Beecher Stowe, 
H. 

De negerhut C.M. 
Mensing 

1918 20e druk; Cohen editie no. 
25; idem met beschadigd 
stofomslag met kleuren-
illustratie van rennende 
vrouw met kind 

O: Johan 
Braakensiek 
I: Rinke,HEM 
(Hendrik Evert 
Michielsen) 

 

 
 

Beecher Stowe, 
H. 

De negerhut C.M. 
Mensing 

1918 20e druk; Cohen editie no. 
25; in rode linnen band 
met stofomslag met 
zwart/wit illustratie van 
staande man met hoge 
hoed (illustratie uit de 
uitgave in rode linnen band 
bladzijde 111) 

O: Johan 
Braakensiek 
I: Rinke,HEM 
(Hendrik Evert 
Michielsen) 

 

 
 

Beecher Stowe, 
H. 

De profeet in de 
wildernis of de 
vloek der 
slavernij 

H.W.B.R. 1877 1e druk; volksuitgave in 
papieren omslag; geïll. 

I: HEM 
(Hendrik Evert 
Michielsen) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Beecher Stowe, 
H. 

De profeet in de 
wildernis 

H.W.B.R. ? in geïll. rode linnen band I: HEM 
(Hendrik Evert 
Michielsen) 

 

 
 

Beets, Nicolaas Verpoozingen op 
letterkundig 
gebied 

nvt 1883 3e druk; in versierde bruine 
linnen band 

 
 

Bellamy, Edward Gelijkheid voor 
allen 

? 1934 nieuwe bewerking naar de 
Amerikaan- 
sche uitgave "Equality" 
door H.N.; in rode linnen 
band met stofomslag 

O:                
J. Bouwman 

 

 
 

Bellamy, Edward Gelijkheid voor 
allen 

? 1940 nieuwe bewerking naar de 
Amerikaan- 
sche uitgave "Equality" 
door H.N.; in witte 
kartonnen band met titel in 
kader; idem met 
stofomslag 

O:                
J. Bouwman  

idem als 1934 

Bellamy, Edward In het jaar 2000 F. van 
der Goes 

1919 5e druk; Cohen-editie no. 
17 in rode linnen band 

  

Bellamy, Edward In het jaar 2000 F. van 
der Goes 

1919 5e druk; Cohen-editie no. 
17 

  

Bellamy, Edward In het jaar 2000 F. van 
der Goes 

1919 5e druk; Cohen-editie no. 
17 met papieren omslag 

O: André 
Vlaanderen 

 

 
 

Bellamy, Edward In het jaar 2000 ? ? 6e druk; in rode linnen 
band met stofomslag 

O: Fré Cohen  

 
 

Bellamy, Edward In het jaar 2000 ? 1937 9e druk; in rode linnen 
band met stofomslag 

O: Fré Cohen idem als 6e druk 

 
 
 
 
 
 
 



 
Bellamy, Edward rigardante 

malantaŭen  
(en la jaro 2000) 

C.M. 
Hamaker 

? in originele rode linnen 
band met goudstempeling. 
Vertaling van “in het jaar 
2000” in het Esperanto. 
Uitgegeven door: Eldonis 
Fratos E. & M. Cohen, 
Amsterdam 
Heerengracht 326 - 
Nederlando 

  

 
 

Bhikschoe, 
Subhadra 

de leer van 
Boeddha 

S. van 
Houten 

1906 3e druk; in gedecoreerde 
blauwe linnen band (niet 
origineel) 

  

 
 

Bilderdijk, Mr. 
Willem 

De dichtwerken nvt 1884 2e druk; gerangschikt en 
met aanteekeningen door 
Dr. J. van Vloten en 
inleiding door Nicolaas 
Beets; in 3 (van 4?) geïll. 
bruine linnen banden 

  

 
 

Bilderdijk, Mr. 
Willem 

De dichtwerken nvt 1884 2e druk; gerangschikt en 
met aanteekeningen door 
Dr. J. van Vloten en 
inleiding door Nicolaas 
Beets; in 4 geïll. rode 
linnen banden 

  

 
 

Bilderdijk, Mr. 
Willem 

De dichtwerken nvt 1895 3e druk; gerangschikt en 
met aanteekeningen door 
Dr. J. van Vloten en 
inleiding door Nicolaas 
Beets; in rode linnen 
banden met portret in 
medaillon; 4 delen 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilderdijk, Mr. 
Willem 

De dichtwerken nvt ? gerangschikt en met 
aanteekeningen door Dr. J. 
van Vloten en inleiding 
door Nicolaas Beets; in 
geïll. linnen band met 
klimop op goudbruine 
achtergrond   

B: L.W.R. 
Wenckebach  

 

 
 

Bom, Emmanuel 
de 

Nieuw 
Vlaanderen, 
Kunst en Leven 

nvt 1925 oorspr. uitg. Brussel – 
Samenwerkende 
Maatschappij – De Wilde 
Roos en Amsterdam – N.V. 
Uitgeversmaatschappij 
Ontwikkeling (hier 
overheen is een strook 
papier geplakt met de tekst 
Gebr. E. & M. Cohen – 
Amsterdam. (zeer curieus) 
Door Cohen uitgegeven 
zeer waarschijnlijk na 
1936. In dat jaar ging de 
socialistische uitgeverij De 
Wilde Roos failliet. 

 

 

Boon, B. iedereen tuinier 
in oorlogstijd 

n.v.t. 1917 papieren omslag O: Daan 
Hoeksema 

 

 
 

Boon, B.  iedereen tuinier 
in oorlogstijd 

n.v.t. 1918 3e druk; papieren omslag, 
uitg. J. Vlieger, Amsterdam 

 idem 

Boon, B. iedereen tuinier n.v.t. 1938 4e druk; grijze kartonnen 
geïllustreerde band 

 idem 

Borger, E.A. Gedichten n.v.t. ? 7e druk; Cohen-editie no. 
45 met stofomslag 

  

 
 

Bos, P.R. De landen en 
Volken der 
geheele Aarde 

n.v.t. ? halflinnen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bosboom-
Toussaint 

Langs een 
omweg 

? ? deel uit reeks (?) in groene 
linnen band 

  

Bosboom-
Toussaint 

Romantische 
werken 

? ? deel 2 uit reeks met 
groene linnen band 

  

Bosboom-
Toussaint 

Romantische 
werken 

nvt ? in rode versierde linnen 
banden; de delen 1, 3, 4 
en 5  uit een reeks 

  

 
 

Bosboom-
Toussaint 

de Delftsche 
Wonderdokter 

nvt ? oorspr. uitgave           
W.H. Kirberger, 
Amsterdam 1883 

  

 
 

Bosboom-
Toussaint 

Romantische 
werken; de 
Delftsche 
Wonderdokter 

nvt ? deel 7 uit reeks in blauwe 
linnen band; idem in rode 
band 

 

 

Bose, C.M.E.R.C. 
von 

Een en ander 
over het eiland 
Amboina 

nvt 1898 in originele papieren 
omslag; met 8 platen naar 
origineele photographieën 

I: P. Najoan 
(foto’s) 

 

 
 

Brink, Helene ten onze kleine 
gepluimde 
vrienden 

nvt ? oorspr. uitg. Sijthoff, 
Leiden 

I: Ch. Votteler  

 
 

Broughton, 
Rhoda 

Nancy ? ca. 
1880 

in groene linnen band met 
goudopdruk en 
druivenrank motieven in de 
hoeken 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bruin, Servaas 
de 

Encyclopaedie nvt ca. 
1915 

zakformaat met 
Jugenstilband 

B: Anton 
Kristians 

 

 
 

Bruin, Servaas 
de 

De practische 
encyclopaedie 

nvt ? nieuwe uitgave; 
zakformaat in zwarte 
linnen band 

 
 

Bruin, Servaas 
de 

De practische 
encyclopaedie 

nvt ? nieuwe uitgave; 
zakformaat in rode linnen 
band 

  

 
 

Bruins, F. Atlas van 
Nederland en 
zijne 
overzeesche 
bezittingen in  
17 gekleurde 
kaarten 

nvt 1895 opnieuw ingebonden, niet 
in de originele band 

 

 

Brunings, P.F. Twee 
Hollandsche 
jongens en 
andere verhalen 

nvt ca. 
1885 

in geïllustreerde rode 
linnen band; met twee 
gekleurde platen 

I: G.J. Bos  

 
 

Brunings, P.F. In de 
sneeuwvelden 
van Rusland 

nvt ? in geïllustreerde rode 
linnen band; met drie 
anonieme gekleurde 
platen; op de band staat 
als uitgever: Gabriël 
Devreese, Antwerpen 

 

idem als vorige 

Brunings, P.F. Lotgevallen van 
Twee echte 
Hollandsche 
jongens – twee 
verhalen 

nvt ? met twee gekleurde platen I: G.J. Bos  

idem als vorige 

Buffalo Bill (titel) diverse titels ? ca. 
1925 

zgn. pulpblaadjes 
uitgegeven in het Frans 
i.s.m. uitgeverij Hachette, 
Parijs 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bulthuis, H.J. leerboek 
"Esperanto" 

nvt 1938 3e uitgave; paperback met 
afb. van Zamenhof 

  

 
 

Burdo, A. Stanley, zijn 
jeugd, leven... 

D.C. van 
Neck 

1891 1e druk ?; in geïllustreerde 
rode linnen band 

I: CH. Clérice; 
MC of CM;  
A. Forestier 

 

 
 

Buren Schele, 
A.D. van 

Keur van 
gedenkwaardig-
heden uit de 
geschiedenis der 
Nederlandsche 
Oost- en West 
Indische 
Bezittingen 

? 1892 2e druk; in versierde rode 
linnen band 

 

 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord Dr. C.S. 
Jolmers 

? 2e druk; in geïll. witte 
linnen band waarop Cedric 
te paard 

I: A.J. van     
't Hoff 

 

 
 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord Dr. C.S. 
Jolmers 

? 2e druk; opnieuw 
ingebonden met 
opgeplakte omslagtekening 
van schrijvende Cedric op 
grote fauteuil 

I: A.J. van     
't Hoff 

 

 
 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 6e druk; in rode linnen 
band met illustratie 

I: R.B. Birch  idem als 8e druk 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 7e druk; in grijze linnen 
band met illustratie 

I: R.B. Birch   

 
 

 
 



 
Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 8e druk; in zwarte linnen 
band met bloem- en vogel 
motief in blinddruk 

I: R.B. Birch  
 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 8e druk; in rode linnen 
band met illustratie 

I: R.B. Birch   

 
 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 9e druk; in witte linnen 
band met illustratie van 
marktkraam met vrouw in 
de regen 
(Arnhem – Nijmegen) 

I: R.B. Birch   

 
 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 12e druk; in witte linnen 
band met  illustratie van 
marktkraam met vrouw in 
de regen (Amsterdam) 

I: R.B. Birch   

 
 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 12e druk; opnieuw inge-
bonden met originele 
afbeelding van omslag op 
voorplat geplakt – uit de 
serie "Oude Bekenden en 
Nieuwe Vrienden" – idem 
als Beecher-Stowe “de 
Negerhut” – 20e druk. 
Oorspronkelijk uitgegeven 
door K. van der Zande, 
1891, 4e druk.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 13e druk; in groene linnen 
band met illustratie; groter 
formaat; idem in rode 
band 

I: R.B. Birch  

 
 

 
 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 14e druk; in rode linnen 
band met illustratie 

I: R.B. Birch  idem als 8e druk 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 15e druk; in rode linnen 
band met illustratie 

I: R.B. Birch idem als 8e druk  

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 15e druk; in linnen band 
met kleuren illustratie van 
voorlezende man die op 
tafel zit (idem als Perrault 
“vertellingen van moeder 
de gans” 7e druk) 

I: R.B. Birch   

 
 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 16e druk; in rode linnen 
band met illustratie 

I: R.B. Birch  idem als 8e druk 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 17e druk; in roodbruine 
linnen band met 
opgeplakte illustratie van 
Cedric te paard 

I: R.B. Birch   

 
 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? ? 20e druk; in blauwe linnen 
band met illustratie 

I: R.B. Birch   

 
 

 
 
 
 
 



 
Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? 1927 20e  druk; in witte linnen 
band met ill. in gouddruk; 
geïll. door B.J. Midderich-
Bockhorst; idem met 
stofomslag 

B + I: B.J. 
Midderich - 
Bockhorst 

 

 
stofomslag 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? 1932 21e  druk; in witte linnen 
band met ill. in gouddruk; 
geïll. door B.J. Midderich-
Bockhorst 

B + I: B.J. 
Midderich - 
Bockhorst 

idem als 22e druk 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? 1935 22e  druk; in witte linnen 
band met ill. in gouddruk; 
geïll. door B.J. Midderich-
Bockhorst 

B + I: B.J. 
Midderich - 
Bockhorst 

 

 
 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? 1918 Cohen-editie voor jongeren 
no. 1; met stofomslag 

  

 
 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Lord ? 1921 Cohen-editie voor jongeren 
no. 1; met stofomslag 

 idem als vorige 

Burnett, Frances 
Hodgson 

De kleine Prinses J.L. van 
der Moer 

1920 Cohen-editie voor jongeren 
no. 7 

  

 
 

Burnett, Frances 
Hodgson 

Een vrouw van 
karakter 

? 1918 Cohen-editie no. 24   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Caine, Hall Israel de 

Zondenbok 
? 1923 Cohen-editie no. 42; met 

stofomslag 
  

 
 

Caldine, Daniel Jeanne D'Arc  
de Maagd – 
Heldin 
van Vaucouleurs 

Jan Nells ca. 
1885 

2 delen in versierde rode 
linnen band; 
oorspr. uitg. van              
J. Verhoeven,  
Edward Pecherstraat 37, 
Antwerpen 

I: Willem 
Seghers; Jos 
Ratinckx 

 

 
 

Calisch Nieuw Fransch 
woordenboek; 
Nieuw 
Hoogduitsch 
woordenboek 
Engels 
woordenboek 

nvt ? 8e druk; in groene linnen 
banden; in groen gekleurd 
blikken trommel met 
informatie over post-
tarieven, maten en 
gewichten, tafel der 
vreemde munten en een 
kaart van Nederland 

  

 
 

Calisch Nieuw Fransch 
woordenboek; 
Nieuw 
Hoogduitsch 
woordenboek 
Engels 
woordenboek 

nvt ? 10e druk; in donkerrode 
linnen banden; in rijk 
versierde gekleurde blikken 
trommel  

  

 
 

Calisch Nieuw Fransch 
woordenboek; 
Nieuw 
Hoogduitsch 
woordenboek 
Engels 
woordenboek 

nvt ? 10e druk; in donkerrode 
linnen banden;  in 
bruinrode blikken trommel 
met Jugendstil motief 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Carlyle, Thomas De Fransche 
Omwenteling 

? ca. 
1890 

in geïllustreerde rode 
linnen banden; voorwoord 
door W.J. Hofdijk; 3 delen 

  

 
 

Carlyle, Thomas De Fransche 
Revolutie 

? ? 5e uitgave; in prachtige 
Jugendstil banden; 
voorwoord door           
W.J. Hofdijk (noemt 2e 
druk); 3 delen 

B: Anton 
Kristians 

 

 
 

Carlyle, Thomas De Fransche 
Revolutie 

? ? 5e uitgave; in prachtige 
blauwe linnen banden met 
vlammen-motief; 3 delen 

  

 
 

Charles, 
Elisabeth Rundle 

De Familie 
Schönberg-Cotta 
of het leven van 
Maarten Luther 

? 1901 
+ ? 

Vijfde herziene druk; 
opnieuw gebonden in niet 
originele band (ex bib. 
exemplaar) 2x 

 

 

Clercq, G. de Electriciteitsleer nvt 1920 oorspr. uitg. Maatschappij 
voor goede en goedkoope 
lectuur te Amsterdam – 
1920. In papieren omslag. 

  

 
 

Conscience, 
Hendrik 

De 
meesterwerken 
van Hendrik 
Conscience 

nvt ? deel 4 uit een reeks, in 
rode geïll. linnen band met 
staande krijger 

 

 

Corbeau, Maître Voor den 
Rechter 

? ? in geïllustreerde omslag; 
oorspr. uitg. door Joh. G. 
Stemler Cz. – Amsterdam 
1902 

O: Anton 
Kristians 

 

 
 

 
 
 



Cremer, J.J. Gedichtjes nvt 1881 in groene linnen band;                     
Gebr. E.G. & M. Cohen 

  

 
 

Crusius, G. Ch. 
en Pol, Hm 

Grieks-
Nederduitsch 
woordenboek 
voor de 
gedichten van 
Homerus 

nvt 1884 nieuwe uitgave; in rode 
linnen band (vermoedelijk 
niet origineel) 

 

 

Dahn, Felix Een strijd om 
Rome 

G. ten 
Brink 

? 3e druk; drie delen in grijze 
geïllustreerde linnen 
banden 

  

 
 

Dahn, Felix Een strijd om 
Rome 

G. ten 
Brink 

? 3e druk; drie delen in rode 
geïllustreerde linnen 
banden 

  

 
 

Dahn, Felix Een strijd om 
Rome 

G. ten 
Brink 

? 5e druk; in mooie geïll. 
rode linnen banden met 3 
staande figuren in paleis;  
3 delen 

I:  
J.H. Speenhoff 

 

 
 

Dahn, Felix Een strijd om 
Rome 

G. ten 
Brink 

? 6e druk; 2 delen in geïllu-
streerde linnen banden 

 idem als “Julianus de 
Afvallige” 

Dahn, Felix Een strijd om 
Rome 

G. ten 
Brink 

? 6e druk; in kartonnen 
band; 2 delen 

  

Dahn, Felix Een strijd om 
Rome 

G. ten 
Brink  

? 7e druk; 2 delen in 
geïllustreerde linnen 
banden 

B: Daan 
Hoeksema 

 

 
 



Dahn, Felix Een strijd om 
Rome 

G. ten 
Brink 

1916 8e uitgave; Cohen-editie 
no. 6, 7 en 8; 3 delen met 
stofomslag 

O+I: Poussin  

 
 

Dahn, Felix Een strijd om 
Rome 

? ? deel 2 in kleine rode linnen 
band 

  

Dahn, Felix Ebroïn Gerard 
Keller 

? 2 delen in rode 
geïllustreerde banden 

 idem als “Gelimer” 

Dahn, Felix Gelimer A.J. van 
Dragt 

? in blauwe linnen 
Jugendstilband, 2 delen 

  

 
 

Dahn, Felix Gelimer A.J. van 
Dragt 

? in mooie geïll. rode linnen 
banden; 2 delen 

  

 
 

Dahn, Felix Fredigundis A.J. van 
Dragt 

1888 in groene linnen band;      
2 delen; snelpersdruk van 
Gebr. E. & M. Cohen, 
Arnhem; idem in rode 
geïllustreerde linnen band 
als Odin’s troost 

  

 
 

Dahn, Felix Odin's troost Delta-
Lambda 

1887 2e druk; in blauwe linnen 
banden; 2 delen; idem in 
zwarte linnen banden; 
beiden tweede druk 

  

 
 

Dahn, Felix Odin's troost Delta-
Lambda 

? 3e druk; in rode 
geïllustreerde linnen 
banden  

  

 
 

Dahn, Felix Odin's troost / 
Odin's wraak en 
Skirnir 

Delta-
Lambda / 
Marie ten 
Brink 

? 4e en 2e druk; 2 boeken in 
één rode linnen band 

 
idem als “Julianus de 

Afvallige” 



Dahn, Felix De kruisvaarders J. van 
Loenen 
Martinet 

? 3e druk; in geïll. linnen 
band 

 idem als “Julianus de 
Afvallige” 

Dahn, Felix Felicitas A.J. van 
Dragt 

1887 2e druk; in blauwe linnen 
band; snelpersdruk van 
Gebr. E. & M. Cohen, 
Arnhem-Nijmegen; idem in 
rode band 

 

idem als “Odin's 
troost” 

Dahn, Felix Felicitas A.J. van 
Dragt 

1887 2e druk; in grijze linnen 
band; snelpersdruk van 
Gebr. E. & M. Cohen, 
Arnhem-Nijmegen 

  

 
 

Dahn, Felix Zijn er Goden? F. Smit 
Kleine 

1887 2e druk; in blauwe linnen 
band; snelpersdruk van 
Gebr. E. & M. Cohen, 
Arnhem 

 
idem als “Odin's 

troost”  

Dahn, Felix Zijn er Goden? F. Smit 
Kleine 

1895 3e druk in rode geïll. band  idem als “Odin's 
troost” 

Dahn, Felix  Felicitas / Zijn er 
Goden? 

A.J. van 
Dragt / 
P. Smit 
Kleine 

? 4e druk; 2 boeken in één 
geïll. linnen band 

 
idem als “Julianus de 

Afvallige” 

Dahn, Felix Julianus de 
afvallige 

Marie ten 
Brink 

? 3e druk; in geïll. linnen 
band; 2 delen 

  

Dahn, Felix Julianus de 
Afvallige 
 

Marie ten 
Brink 

? 3e druk; in geïll. linnen 
band; 2 aparte delen 

  

 
 

Dahn, Felix Attila Marie ten 
Brink 

? 2e druk; in geïll.groene 
linnen band 

  

 
 

Dahn, Felix Tot den dood 
getrouw 

J. van 
Loenen 
Martinet 

? 3e druk; in geïll. linnen 
band 

 
idem als “Julianus de 

Afvallige” 

Dahn, Felix Bissula A.J. van 
Dragt 

1887 2e druk; in mooi geïll. rode 
linnen banden; 2 delen 

 idem als “Gelimer” 

Dahn, Felix De Bataven Marie ten 
Brink 

? 2e druk; in geïll. linnen 
band 

 
 

idem als “Julianus de 
Afvallige” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Darwin, Charles Het onstaan der 

soorten 
Dr. T.C. 
Winkler 

ca. 
1890 

1e deel uit de reeks 
"Darwin's biologische 
meesterwerken"; in geïll. 
groene linnen band, 3e 
druk 

  

 
 

Darwin, Charles Het variëeren 
der huisdieren 
en 
cultuurplanten, 
deel 1 

Dr. H. 
Hartogh 
Heys van 
Zoute-
veen 

ca. 
1890 

2e deel uit de reeks 
"Darwin's biologische 
meesterwerken"; in geïll. 
groene linnen band 

 

idem als vorige 

Darwin, Charles Het variëeren 
der huisdieren 
en 
cultuurplanten, 
deel 2 

Dr. H. 
Hartogh 
Heys van 
Zoute-
veen 

ca. 
1890 

3e deel uit de reeks 
"Darwin's biologische 
meesterwerken"; in geïll. 
groene linnen band 

 

idem als vorige 

Darwin, Charles De afstamming 
van den mensch 
en de seksueele 
teeltkeus, deel 1 

Dr. H. 
Hartogh 
Heys van 
Zoute-
veen 

ca. 
1890 

4e deel uit de reeks 
"Darwin's biologische 
meesterwerken"; in geïll. 
groene linnen band 

 

idem als vorige 

Darwin, Charles De afstamming 
van den mensch 
en de seksueele 
teeltkeus, deel 2 

Dr. H. 
Hartogh 
Heys van 
Zoute-
veen 

ca. 
1890 

5e deel uit de reeks 
"Darwin's biologische 
meesterwerken"; in geïll. 
groene linnen band 

 

idem als vorige 

Darwin, Charles Het uitdrukken 
der 
gemoedsaandoe
ningen bij den 
menschen en de 
dieren 

Dr. H. 
Hartogh 
Heys van 
Zoute-
veen 

ca. 
1890 

6e deel uit de reeks 
"Darwin's biologische 
meesterwerken"; in geïll. 
groene linnen band 

 

idem als vorige 

Darwin, Charles De reis van de 
"Beagle" 

Dr. H. 
Hartogh 
Heys van 
Zoute-
veen 

ca. 
1890 

7e deel uit de reeks 
"Darwin's biologische 
meesterwerken"; in geïll. 
groene linnen band  

 

idem als vorige  

Darwin, Charles Het uitdrukken 
der 
gemoedsaandoe
ningen bij den 
menschen en de 
dieren 

Dr. H. 
Hartogh 
Heys van 
Zoute-
veen 

? uit de reeks "Darwin's 
biologische 
meesterwerken"; in half 
linnen band, 2e druk 

 

 

Darwin, Charles De afstamming 
van den mensch 
en de seksueele 
teeltkeus, deel 2 

Dr. H. 
Hartogh 
Heys van 
Zoute-
veen 

? uit de reeks "Darwin's 
biologische 
meesterwerken"; in half 
linnen band 

 

 

Darwin, Charles Het ontstaan der 
soorten 

opnieuw 
bewerkt 
door Eva 
de Vries 

? 4e uitgave; in papieren 
omslag  

O: André 
Vlaanderen  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Defoe, Daniel de geschiedenis 

van Robinson 
Crusoë, opnieuw 
verteld en 
bewerkt door 
D.H. Engelberts 

D.H. 
Engel-
berts 

1888 Snelpersdruk van Gebr. E. 
& M. Cohen; met anonieme 
gekleurde platen; niet in 
de originele band 

 

 
 

Defoe, Daniel het leven en de 
vreemde, 
wonderbare 
Lotgevallen van 
Robinson 
Crusoë, een 
Zeeman van 
York, door 
hemzelven 
verteld 

? ca. 
1890 

geïllustreerd; met de 
originele opgeplakte 
bandillustraties, voor en 
achter 

I: Thomas 
Stothard   
(met dank aan 
HD) 

 

 
 

Defoe, Daniel het leven en de 
vreemde, 
wonderbare 
Lotgevallen van 
Robinson 
Crusoë, een 
Zeeman van 
York, door 
hemzelven 
verteld  

? ? opnieuw ingebonden (2x),  
Arnhem-Nijmegen 

I: Thomas 
Stothard 

 

Defoe, Daniel het leven en de 
vreemde, 
wonderbare 
Lotgevallen van 
Robinson 
Crusoë, een 
Zeeman van 
York, door 
hemzelven 
verteld  

? ? in originele blauwe linnen 
band (Arnhem-Nijmegen); 
idem in bruine linnen band 

I: Thomas 
Stothard 

 

 
 

Defoe, Daniel het leven en de 
vreemde, 
wonderbare 
Lotgevallen van 
Robinson 
Crusoë, een 
Zeeman van 
York, door 
hemzelven 
verteld  

? ca. 
1915 

in mooie, met kleuren 
illustratie versierde, rode 
linnen band, derde druk 
(Amsterdam) 

I: Thomas 
Stothard 

 

 
 

Defoe, Daniel Robinson 
Crusoë, een 
zeeman van York  

? 1918 Cohen-editie no. 2 voor 
jongeren; dit boek bevat 
een gedrukt briefje van 5 
bij 5 cm. met de volgende 
tekst: "Wegens de enorme 
stijging van papier-, bind- 
en drukprijzen, is dit boek 
tijdelijk met 20 cent 
verhoogd. De uitgevers 
Gebr. E. & M. Cohen  
Amsterdam". 

I: Thomas 
Stothard  

 

 
 

 
 
 
 



 
Dickens, Charles De klok van 

meester 
Humphrey 

? 1885 ? klein formaat in rode band  
 

Dickens, Charles De klok van 
meester 
Humphrey 

? ? klein formaat in geïll. rode 
linnen band; met reclame 
voor de werken van Beets, 
Darwin, Bilderdijk, Forster, 
Marlitt, Onze Muze, 
Andersen, Dickens, 1001 
en 1 nacht en Hamerling 

  

 
 

Dickens, Charles De klok van 
meester 
Humphrey en 
andere verhalen 

? ? in geïll. blauwe linnen band 
in Jugendstil stijl 

I: o.a.  
S.L. Fildes 

 

 
 

Dickens, Charles David 
Copperfield 

bewerkt 
door S.J. 
Andries-
sen 

? in rode geïll. linnen band; 
oorspr. uitg. H.A.M. 
Roelants - Schiedam 

I: F. Barnard  

 
 

Dickens, Charles David 
Copperfield 

? ? in kartonnen band; vooraf 
gegaan door een inleiding 
en 24 bladzijden 
aanbevelingen, verzameld 
door M.G.C. (Martin Godert 
Cohen?) 

 

 

Dickens, Charles David 
Copperfield 

C.M. 
Mensing 

? 11e druk; in geïll. blauwe 
linnen band in Jugendstil 
stijl 

I: F. Barnard 
(op titelblad  
J. Barnard) 

idem als “De klok van 
meester Humphrey”  

Dickens, Charles David 
Copperfield 

? ? poulaire editie van het 
Nieuwsblad voor 
Nederland; in rode linnen 
band 

 

 

Dickens, Charles David 
Copperfield 

? ? poulaire editie van het 
Nieuwsblad voor 
Nederland; in kartonnen 
band 

 

 

Dickens, Charles David 
Copperfield 

? ? genummerde (8) jubileum 
uitgave met kleuren 
illustraties 

I: Frank 
Reynolds 

 

 
 

 
 



 
Dickens, Charles David 

Copperfield 
C.M. 
Mensing 

1916 Cohen-editie no. 2 en 3; 2 
delen 

  

Dickens, Charles David 
Copperfield 

bewerkt 
door S.J. 
Andries-
sen  

ca. 
1925 

3e druk; uit de serie 
Dickens' werken voor de 
jeugd, in geïll. linnen band 
waarop 2 kinderen in 
ruitvormig medaillon 

B: Anton 
Kristians 
I: F. Barnard idem als “Barnaby 

Rudge”  

Dickens, Charles David 
Copperfield 

C.M. 
Mensing 

1925 Cohen-editie no. 2 en 3 in 
blauwe linnen banden; in 
zeer goede staat 

 

 

Dickens, Charles Dombey en Zoon C.M. 
Mensing 

? 9e druk; in prachtband 
(André Vlaanderen); geïll. 
naar P. Barnard 

B: André 
Vlaanderen 
I: F. Barnard 

 

 
 

Dickens, Charles Dombey en Zoon C.M. 
Mensing 

? 9e druk; in geïll. blauwe 
linnen band 

 idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Slechte tijden C.M. 
Mensing 

? in geïll. blauwe linnen 
band; met reclame 

I: H. French idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Slechte tijden C.M. 
Mensing 

? in rood-zwarte linnen 
band; met reclame voor de 
werken van Hofdijk, Beets, 
Schimmel en van Lennep. 
Idem in geïll. bruine linnen 
band 

I: H. French 

 

Dickens, Charles Nicolaas Nickleby bewerkt 
door S.J. 
Andries-
sen 

? 3e druk; uit Dickens' 
werken voor de jeugd; in 
geïll. linnen band waarop 2 
kinderen in ruitvormig 
medaillon 

B: Anton 
Kristians 
I: F. Barnard  idem als “Barnaby 

Rudge”  

Dickens, Charles Nicolaas Nickleby bewerkt 
door S.J. 
Andries-
sen 

? 3e druk; voor jonge lezers 
bewerkt door S.J. 
Andriessen; in geïll. linnen 
band met lezende jongen 
op grote groene stoel 

B: Daan 
Hoeksema 
I: F. Barnard  

 

 
 

Dickens, Charles Nikolaas Nickleby C.M. 
Mensing 

? in geïll. blauwe linnen 
band; met reclame voor 
liederen albums 

 idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Nikolaas Nickleby C.M. 
Mensing 

? 9e druk; in linnen 
Jugendstilband; idem in 
bruine linnen band met 
Dickens' personages  

 

idem als “Nelly” 

Dickens, Charles Juffrouw Lirriper 
en hare 
Commensalen 

? ? in geïll. blauwe linnen 
band; met reclame voor 
wetenschappelijke boeken 

 idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Juffrouw Lirriper 
en hare 
Commensalen 

? 1888 ? in geïll. blauwe linnen 
band; met reclame voor 
boeken van Bertha von 
Suttner; idem in bruine 
linnen band met Dickens' 
personages  

 

idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dickens, Charles Samuel Pickwick C.M. 
Mensing  
(bezorgd 
door 
P.J. Enk) 

 9e druk; in bruine linnen 
band met Dickens' 
personages; bevat reclame 
voor de werken van Walter 
Scott e.a. 

I: Phiz 

idem als “Jozef 
Grimaldi”  

Dickens, Charles Samuel Pickwick C.M. 
Mensing 

? 11e druk; in geïll. blauwe 
linnen band 

I: Phiz idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Samuel Pickwick ? ? in gemarmerde kartonnen 
band; binnenin bevindt 
zich het omslag van een 
afzonderlijke periodiek 

  

 
 

Dickens, Charles Samuel Pickwick C.M. 
Mensing 

1916 nieuwe uitgave; Cohen 
editie in 2 delen no. 4 en 5 

  

Dickens, Charles Edwin Drood en 
andere verhalen 

? ? in geïll. bruine linnen band; 
oorspr. uitg. H.A.M. 
Roelants, Schiedam 

 
idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Schetsen van 
Boz 

Mw. van 
West- 
rheene 
en C.M. 
Mensing 

 in geïll. blauwe linnen 
band; met reclame voor 
plaatwerk van de beste 
hedendaagsche schilders 
en etsers 

 

idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Schetsen van 
Boz 

Mw. van 
West- 
rheene 
en C.M. 
Mensing 

 in geïll. blauwe linnen 
band; met reclame voor 
Dicken's volledige 
geïllustreerde werken 

 

idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Schetsen van 
Boz 

Mw. van 
West- 
rheene 
en C.M. 
Mensing 

 in geïll. bruine linnen band; 
oorspr. uitg. H.A.M. 
Roelants, Schiedam; idem 
in ongelezen copie, blad-
zijden niet losgesneden 

  

 
 

Dickens, Charles Groote 
verwachtingen 

C.M. 
Mensing 

? 8e druk; in geïll. blauwe 
linnen band; met reclame 
voor practisch handboek 
van Fred de Jong en Bravo 
albums voor de piano 

I: F.A. Fraser 

idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Maarten 
Chuzzlewit 

bewerkt 
door S.J. 
Andries-
sen  

ca. 
1925 

3e druk; voor jonge lezers 
bewerkt door S.J. 
Andriessen; in geïll. linnen 
band met lezende jongen 
op grote groene stoel 

B: Daan 
Hoeksema  
I: F. Barnard 

idem als “Nicolaas 
Nickleby” 

Dickens, Charles Maarten 
Chuzzlewit en 
Barnaby Rudge 
in één band 

bewerkt 
door S.J. 
Andries-
sen 

? 3e druk; uit “Dickens' 
werken voor de jeugd” 
zonder gekleurd kader; in 
geïll. linnen band waarop 2 
kinderen in ruitvormig 
medaillon 

B: Anton 
Kristians 
I: F. Barnard idem als “Barnaby 

Rudge” 

Dickens, Charles Maarten 
Chuzzlewit 

C.M. 
Mensing 

? 5e uitgave; in geïll. blauwe 
linnen band; met reclame 
voor de Genestet, van 
Zeggelen en de 
Schoolmeester 

I: F. Barnard 

idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

 



 
Dickens, Charles Onze 

wederzijdse 
vriend 

Mw. van 
Westrhee
ne 

? 8e druk; in geïll. blauwe 
linnen band; met reclame 
voor liederen albums met 
muziek; idem in bruine 
linnen band met Dickens' 
personages  

I: J. Mahoney  

idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Olivier Twist ? 1916 Cohen-editie no. 1; idem 
uit 1918 

I: J. Mahoney  

 
 

Dickens, Charles Olivier Twist ? ? in geïll. blauwe linnen band  idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Olivier Twist ? ? in geïll. blauwe linnen band  idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Olivier Twist ? ? in linnen Jugendstilband  idem als “Nelly” 
Dickens, Charles Olivier Twist bewerkt 

door S.J. 
Andries-
sen  

ca. 
1925 

3e druk; voor jonge lezers 
bewerkt door S.J. 
Andriessen; in geïll. linnen 
band met lezende jongen 
op grote groene stoel 

B: Daan 
Hoeksema idem als “Nicolaas 

Nickleby”  

Dickens, Charles Olivier Twist bewerkt 
door S.J. 
Andries-
sen 

? 3e druk; uit “Dickens' 
werken voor de jeugd” in 
blauw kader; in geïll. 
linnen band waarop 2 
kinderen in ruitvormig 
medaillon  

B: Anton 
Kristians  
I: J. Mahoney idem als “Barnaby 

Rudge” 

Dickens, Charles Barnaby Rudge C.M. 
Mensing 

? 8e druk; in geïll. blauwe 
linnen band; met reclame 
voor de werken van Julius 
Stinde 

 
idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Barnaby Rudge C.M. 
Mensing 

? 8e druk; in bruine linnen 
band met Dickens' 
personages; met reclame 
voor de werken van Julius 
Stinde 

 

idem als “Jozef 
Grimaldi” 

Dickens, Charles Barnaby Rudge C.M. 
Mensing 

1888 ? in geïll. blauwe linnen 
band; met reclame voor 
letterkunde van W. 
Doorenbos en  
E. Marlitt 

I: F. Barnard 

idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Barnaby Rudge C.M. 
Mensing 

? in rode linnen band met 
portret van Dickens in 
goudkleurige reliëfdruk; 
met reclame voor de 
werken van W. Dooren- 
bos (letterkunde) en E. 
Marlitt 

  

 
 

Dickens, Charles Barnaby Rudge bewerkt 
door S.J. 
Andries-
sen 

? 3e druk; uit “Dickens' 
werken voor de jeugd” in 
blauw kader; in geïll. 
linnen band waarop 2 
kinderen in ruitvormig 
medaillon 

B: Anton 
Kristians 
I: F. Barnard 

 

 
 



 
Dickens, Charles Barnaby Rudge 

en Maarten 
Chuzzlewit in 
één band 

bewerkt 
door S.J. 
Andries-
sen 

? 3e druk; uit “Dickens' 
werken voor de jeugd” 
zonder gekleurd kader; in 
geïll. linnen band waarop 2 
kinderen in ruitvormig 
medaillon 

B: Anton 
Kristians 
I: F. Barnard 

 

 
 

Dickens, Charles Nelly bewerkt 
door S.J. 
Andries-
sen  

ca. 
1925 

3e druk; voor jonge lezers 
bewerkt door S.J. 
Andriessen; in geïll. linnen 
band met lezende jongen 
op grote groene stoel 

B: Daan 
Hoeksema 
I: F. Barnard  idem als “Nicolaas 

Nickleby”  

Dickens, Charles Nelly bewerkt 
door S.J. 
Andries-
sen 

? 3e druk; uit “Dickens' 
werken voor de jeugd” in 
blauw kader; in geïll. 
linnen band waarop 2 
kinderen in ruitvormig 
medaillon 

B: Anton 
Kristians 
I: C. Green idem als “Barnaby 

Rudge” 

Dickens, Charles Nelly C.M. 
Mensing 

? 8e druk; in geïll. blauwe 
linnen band 

I: C. Green idem als “De klok van 
meester Humphrey”  

Dickens, Charles Nelly C.M. 
Mensing 

? 8e druk; in linnen 
Jugendstilband 

I: C. Green   

 
 

Dickens, Charles Nelly C.M. 
Mensing 

? in geïll. blauwe linnen 
band; met reclame voor de 
werken van Felix Dahn 

 
idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Nelly C.M. 
Mensing 

? in geïll. bruine linnen band; 
oorspr. uitg. H.A.M. 
Roelants, Schiedam 

 idem als “Schetsen 
van Boz“ 

Dickens, Charles Nelly C.M. 
Mensing 

? uitgegeven in 100 
afleveringen in geïll. 
kartonnen band; met 
reclame van de werken 
van Felix Dahn 

B: H. Ströhl 
I: C. Green 

 

Dickens, Charles Nelly C.M. 
Mensing 

1917 Cohen-editie no. 12; 
opnieuw ingebonden 

  

Dickens, Charles Kleine Dora C.M. 
Mensing 

? 8e druk; in geïll. blauwe 
linnen band; idem in 
bruine linnen band met 
Dickens' personages  

I: J. Mahoney 
idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Kleine Dora C.M. 
Mensing 

1919 4e uitgave; Cohen editie 
no. 27 en 28 in pap. 
omslag 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dickens, Charles Jozef Grimaldi ? ? in bruine linnen band met 
Dickens' personages; met 
reclame voor Dickens. 
Idem in blauwe linnen 
band 

I: George 
Cruikshank 

 

 
 

Dickens, Charles Een reiziger die 
geen handel 
drijft 

? 1888 ? in geïll. blauwe linnen 
band; met reclame voor 
liederen albums met 
muziek; idem in bruine 
linnen band als “Schetsen 
van Boz“ 

I: EGD  
(Edward Gur- 
den Dalziel) idem als “De klok van 

meester Humphrey” 

Dickens, Charles Het verlaten huis C.M. 
Mensing 

? 5e druk; in geïll. blauwe 
linnen band; met reclame 
voor de werken van C.E. 
van Koetsveld; idem in 
bruine linnen band als 
“Schetsen van Boz“ met 
reclame voor Marlitt en 
C.F. van Rees 

 

idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Een reiziger die 
geen handel 
drijft / In Londen 
en Parijs 

? / Dr. 
M.P. 
Lindo 

?/? 7e en 8e druk; in linnen 
Jugendstilband; met 
reclame voor liederen 
albums met muziek / De 
negerhut van oom Tom 

 

idem als “Nelly” 

Dickens, Charles Schetsen uit 
Amerika en 
tafereelen uit 
Italië 

? ? 5e uitgave; in linnen 
Jugendstilband; met 
reclame voor kinderboeken 
van C. v. Schmid, G. 
Aimard, Andriessen, 
Andersen, Burnett, Farrar, 
Goldsmith, Hamburg, 
Hocking, Pfeil, de Jobsiade, 
Moeder de Gans en Baron 
van Münchhausen; idem in 
blauwe linnen band als “de 
klok van meester 
Humphrey” 

I: A.B. Frost 

idem als “Nelly” 

Dickens, Charles Amerika en Italië ? ? 5e uitgave; in bruine linnen 
band met Dickens' 
personages; met reclame 
voor kinderboeken van C. 
v. Schmid, G. Aimard, 
Andriessen, Andersen, 
Burnett, Farrar, Goldsmith, 
Hamburg, Hocking, Pfeil, 
de Jobsiade, Moeder de 
Gans en Baron van 
Münchhausen 

 

idem als “Jozef 
Grimaldi” 

Dickens, Charles Groote 
verwachtingen 

C.M. 
Mensing 

? 8e druk; in linnen 
Jugendstilband; met 
reclame voor practisch 
handboek van Fred de 
Jong en Bravo albums voor 
de piano 

 

idem als “Nelly” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dickens, Charles Kerstsprookjes ? ? 9e druk; in bruine linnen 
band met Dickens' 
personages; met reclame 
voor Robert Hamerling's 
"Aspasia" 

I: P. van Looy 

idem als “Jozef 
Grimaldi”  

Dickens, Charles Kerstsprookjes ? ? 9e druk; in geïll. kartonnen 
band; met reclame van 
Robert Hamerling's 
"Aspasia". Op de band 
staat Kerstvertellingen 

 

 

Dickens, Charles Kerstsprookjes ? ? in geïll. blauwe linnen band 
met reclame voor de 
werken van Cremer, de 
Sturler, Klikspaan, van 
Beers, Twain, de Lamar- 
tine, van Rees, Pfeill, van 
Oordt, van Santen Kolff; 
idem in bruine linnen band 
als “Schetsen van Boz“ 

I: EGD 

idem als “De klok van 
meester Humphrey” 

Dickens, Charles Kerstvertellingen ? ? 7e druk; in bruine linnen 
band met Dickens' 
personages; met reclame 
voor de werken van Felix 
Dahn 

 

idem als “Jozef 
Grimaldi” 

Dickens, Charles Kerstvertellingen ? ? 7e druk; in linnen 
Jugendstilband; met 
reclame voor de werken 
van Felix Dahn 

 

idem als “Nelly” 

Dickens, Charles Kerstvertellingen ? ? in rode linnen band met 
portret van Dickens in 
goudkleurige reliëfdruk; 
met reclame voor de 
werken van Felix Dahn 

 

 

Dickens, Charles (In) Londen en 
Parijs 

Dr. M.P. 
Lindo 

? in geïll. bruine linnen band; 
met reclame voor de 
Dickens editie; idem in 
bruine linnen band met 
Dickens' personages  

 

idem als “Jozef 
Grimaldi” 

Dickens, Charles In Londen en 
Parijs 

Dr. M.P. 
Lindo 
(oude 
Heer 
Smits) 

? in versierde rode linnen 
band 

  

 
 

Dickens, Charles In Londen en 
Parijs 

Dr. M.P. 
Lindo 

1924 Cohen editie, nr. 40   

Dickens, Charles In Londen en 
Parijs 

Dr. M.P. 
Lindo 

1924 Cohen editie, nr. 40, met 
stofomslag 

O: Daan 
Hoeksema 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Diverse auteurs: 
Charles Murrey; 
Speke, Grant en 
Baker; Karl 
Knortz; Ivan 
Tourgenief; 
Friedrich 
Gerstäcker 

Het boek der 
reizen en 
ontdekkingen (4 
delen): 
1. over berg en 
rots 
2. door zee en 
woud 
3. in woestijn en 
wildernis 
4. bij krijg en 
jacht 

? 1888 in fraaie geïllustreerde 
lichtbruine banden; met 
gekleurde chromolitho’s 
gedrukt door  
Lith. Emrik & Binger, 
Haarlem 

B: 
gedrukt door  
R. Gerhold, 
Leipzig 
I: anoniem 

 

 
 

Diverse auteurs Geïllustreerde 
bladen – 
gebonden derde 
jaargang  

nvt ca. 
1894 

in gemarmerde kartonnen 
band 

 

 

Div. componisten Bravo Album 
voor de piano 

nvt ca. 
1890 

aantal gebundelde albums 
in kartonnen band met 
gekleurd titelblad 

  

 
 

Dostojewski, 
F.M. 

de echtgenoot ? 1918 Cohen editie no. 23   

 
 

Droz, Gustave uit mijn leven als 
vrijgezel, 
echtgenoot en 
vader 

? 1877 2e druk; Arnhem E.G. 
Cohen en Nijmegen Martin 
Cohen; in gekartonneerde 
gemarmerde band 

 

 

Dumas Fils, Alex Margaretha 
Gautier (La 
dame aux 
camelias) 

? ? 8e druk; in bruine linnen 
(originele ?) band met 
daarop ABC in goudopdruk. 

 

 

Eilenberg, R. Terugkomst der 
Troepen 

? ? bladmuziek nr. 76   

Falb, Rudolph en 
Blunt, Charles 

De Ondergang 
der Wereld 

Henri van 
Enck 

? in mooie originele band; 
ca. 1899 

  

 
 

 
 
 
 
 



 
Farrar, F.W. Drie cricket-

spelers 
H.J. 
Hana 

? 2e druk; oorspr. uitg. H. 
Honig, Utrecht 

I: Stanley L. 
Wood 

  

 
 

Farrar, F.W. Een 
schooljongen of 
van kwaad tot 
erger 

? ? 4e druk; oorspr. uitg. van 
G.G. Vonk, Alkmaar 

I: Gordon 
Browne? 

 

 
 

Farrar, F.W. Een 
schooljongen of 
van kwaad tot 
erger 
(uitgegeven door 
J. Kneppelhout) 

? ? 5e uitgave; in geïllustreerde 
rode linnen band met 
figuren in vignetten over 
een plantenmotief 

B: H. Horn 
I: Gordon 
Browne? 

 

 
 

Farrar, F.W. Een 
schooljongen of 
van kwaad tot 
erger 

? ? 6e druk; in geïll. groene 
linnen band met figuren in 
plantenmotief 

I: Gordon 
Browne? 

 

 
 

Farrar, F.W. Een 
schooljongen 

? ? 8e druk; rode linnen band 
in nieuwstaat 

I: Gordon 
Browne?  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Farrar, F.W. Een 
schooljongen of 
van kwaad tot 
erger 

? ? 9e druk; in geïll. linnen 
band met 2 mannen en 
een jongen 

O:  
Harmen Meurs 
I: Gordon 
Browne  

 

 
 

Farrar, F.W. Een student of 
eene loopbaan 
met hindernissen 

? ? 3e druk; in geïll. rode 
linnen band; idem in 
grijs/blauwe band 

I: Stanley 
Berkeley 

 

 
 

Findel, J.G. de 
grondstellingen 
der vrijmetselarij 

? ? 3e druk; in originele (?) 
linnen band 

  

 
 

Findel, J.G. leerboek der 
vrijmetselarij, 
haar geest en 
vorm 

? ? opnieuw gezet in blauwe 
band 

 

 

Fokke Simonsz, 
A. 

driehonderd 
toasten etc. 

nvt 1886 9e en 10e druk; in papieren 
omslagen met 
kleurenillustratie – op 
beide omslagen staat 
overigens 8e druk 

  

 
 

Frank, M.C. 
(Maria Carolina) 

van de 
schoolbank naar 
Afrika 

nvt ca. 
1910 

in origineel blauwlinnen 
band met anonieme 
chromolitho’s 

  

 
 

 
 
 
 



Froest, Frank De 
geheimzinnige 
verdwijning 

? 1921 in papieren omslag met 
kleurenillustratie 

O: Daan 
Hoeksema 

 

 
 

Garvice, Charles Iris P. 
Kapteijn 

1929 in bordeauxrode linnen 
band 

  
 

Geervliet, P. de antenne nvt  in papieren omslag met 
blauwe illustratie 

  

 
 

Génestet de, 
P.A. 

Volledige 
dichtwerken 

nvt 1917 20e uitgave; Cohen-editie 
no. 9 

  

Génestet de, 
P.A. 

Volledige 
dichtwerken 

nvt 1921 21e uitgave; Cohen-editie 
no. 9; met stofomslag 

  

 
 

Génestet de, 
P.A. 

Volledige 
dichtwerken 

nvt 1930 23e uitgave; Cohen-editie; 
in geïll. linnen band met 
klimop op groene 
achtergrond; 
Gebroeders E. & M. Cohen 

B: L.W.R. 
Wenckebach 

 

 
 

Génestet de, 
P.A. 

De dichtwerken nvt ? 10e druk; klein formaat in 
rode linnen band 

 
 

Génestet de, 
P.A. 

De dichtwerken nvt ? 12e druk; in geïll. linnen 
band met klimop op bruine 
achtergrond;  
GEBRs. E. & M. COHEN 

B: L.W.R. 
Wenckebach 

 

 
 

Génestet de, 
P.A. 

De dichtwerken ? ? 16e druk; verz. en uitg. 
door C.P. Tiele 

  



 
Génestet de, 
P.A. 

De dichtwerken ? ? 18e druk; verz. en uitg. 
door C.P. Tiele; in rode 
gewatteerde band 

 
 

Génestet de, 
P.A. 

De dichtwerken nvt ? 18e druk; in groene linnen 
band: "Aangeboden door 
de Stoom Choc.- & 
Cacaofabriek "Kwatta" 
BREDA" 

  

 
Gerstäcker, F. Arbeid Adelt ? ? 3e druk; rode linnen band   
Gobbaerts Tramway-Galop ? ? bladmuziek, niet compleet   
Goeverneur e.a. Ons vertelsel-

boek 
nvt ? 2e druk; rode linnen band; 

Amsterdam 
I: FBC ?  

 
 

Goeverneur e.a. Ons vertelsel-
boek 

nvt ? 2e druk; rode linnen band; 
Nijmegen-Arnhem 

I: FBC ?  

 
 

Goeverneur e.a. Ons vertelsel-
boek 

nvt ? 2e druk; in geïll. kartonnen 
band; Arnhem-Nijmegen 

I: FBC? (281)  

 
 

Goeverneur, 
J.J.A. 

Frits Scharnhorst 
in Amerika 

nvt ? 3e druk; in geïll. linnen 
band met man met hond 

B + I: 
Jan F. Rinke 

 

 
 

 
 



Goeverneur Kinderdeuntjes, 
wiegeliedjes, 
Speel- en andere 
rijmpjes 

nvt ± 
1885 

in geïll. rode linnen band; 
met 36 anonieme 
chromolitho’s 

  

 
 

Goldsmith, 
Olivier 

De predikant van 
Wakefield 

bew. 
door 
Gerard 
Keller 

? in geïlustreerde rode linnen 
prachtband. 
 
Idem in dezelfde band als 
Andriessen: “Columbus, de 
ontdekker eener nieuwe 
wereld” uit circa 1930. 

I: Hugh 
Thomson 

 

 
 

Gorter, Simon Een Keurbundel bezorgd 
door H. 
de Veer 

1896 in originele blauwe linnen 
band met goudopdruk 

 
 

Goupil, F. Goupil's 
schildermethode: 
schilderen in 
olieverf 

? ca. 
1900 

4e druk; in papieren 
omslag met rood/groene 
opdruk 

  

 
 

Goupil, F. Goupil's 
schildermethode: 
schilderen op 
porcelein, glas 
en aardewerk 

? ca. 
1900 

2e druk; in papieren 
omslag met rood/groene 
opdruk 

 

idem als vorige 

Goupil, F. Goupil's 
schildermethode: 
hout- en 
marmerschilde-
ren, portret-
schilderen en 
stoken van 
vernissen 

H. en F. 
de Jong 

ca. 
1900 

4e druk; in papieren 
omslag met rood/groene 
opdruk 

 

idem als vorige 

Goupil, F. Goupil's 
schildermethode: 
decoratieschilder
en en 
receptenboek 
voor den schilder 

H. de 
Jong 

ca. 
1900  

4e druk; in papieren 
omslag met rood/groene 
opdruk 

 

idem als vorige  

Gram, Johan Avontuurlijke 
tochten, een 
verhaal voor 
jonge lieden 

? 1878 opnieuw ingebonden in 
blauwe gemarmerde band 
met zwarte rug 

I: G. Roux;   
E. Bayard; 

 

Gram, Johan vreemd en eigen ? ca. 
1930 

in rode geïll. linnen band; 
uit de serie "Oude 
Bekenden en Nieuwe 
Vrienden" 

B: Tjerk 
Bottema 

idem als Andriessen - 
Columbus, “de 
ontdekker eener 
nieuwe wereld” – ca. 
1930 

 
 
 



Haar ter, 
Bernard 

Gedichten nvt ? oorspr. uitg. D.A. Thieme, 
's Gravenhage 1878/79 in 
3 blauwe linnen banden 

  

 
 

Haar ter, 
Bernard 

Gedichten nvt ? oorspr. uitg. D.A. Thieme, 
's Gravenhage 1878/9; in 
rode linnen band, 2 delen 

  

 
 

Hamerling, 
Robert 

Aspasia W.F.P. 
Enklaar 

ca. 
1890 ? 

3e druk; 3 delen in 
originele bruine linnen 
banden waarop 
vrouwenportret in rond 
medaillon, in goudstempel 

  

 
 

Hamerling, 
Robert 

Aspasia W.F.P. 
Enklaar 

1917 4e uitgave; Cohen-editie; 
geïll. door Poussin 

O+I: Poussin  

Hamerling, 
Robert 

Aspasia W.F.P. 
Enklaar 

1917 4e uitgave; Cohen-editie; 
geïll. door Poussin; 2 delen 
met stofomslagen; no. 10 
en 11 

O+I: Poussin  

 
 

Hellwald von, 
Friedrich 

Natuurlijke 
geschiedenis van 
den mensch 

Dr. Paul 
Harting 

? twee delen in rode linnen 
banden 

I: Franz Keller 
Leuzinger 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Hocking, Silas K. Haar Benny J... (sic) 1923 Cohen-editie voor jongeren 

no. 10; met stofomslag (2 
exemplaren) 

O: Daan 
Hoeksema 

 

 
 

Hocking, Silas K. Haar Benny J... (sic) ? 5e druk; in mooie geïll. 
rode linnen band 

  

 
 

Hocking, Silas K. Haar Benny J... (sic) ? in geïll. rode linnen band I: W. Prater  

 
 

Hocking, Silas K. Haar Benny J... (sic) ? in geïll. lichtblauwe linnen 
band – zeer waarschijnlijk 
niet de originele 
uitgeversband 

O: Harmen 
Meurs ? 
I: W. Prater 

 

 
 

Hoffmann, Frans Adelbert en 
George 

Suze 
Andriesse
n 

? in rode linnen band; deel 2 
René Girodin oorspr. uitg. 
van Sijthoff – Leiden 

 
 

Huf van Buren, 
J. 
(pseudoniem van 
Johan Adriaan 
Heuff) 

Oranje en 
Nederland 
(Leven en Daden 
van Vorsten en 
Volk) 

nvt ca. 
1900 

in rode linnen prachtband 
met ill.; idem in groene 
geïll. linnen band; idem 
met kleuren illustratie op 
omslag (3x); identiek aan 
Andriessens's Koningin 
Wilhelmina en haar 
voorgeslacht. 

  

 
 

Huf van Buren, 
J. 

de mannen van 
Sint-Maarten 

nvt ? nieuwe uitgave; in geïll. 
rode linnen band, deel 1 
(van 3) 

 
 

 



Hugo, Victor De Ellendigen ? ? 2 delen in één kleine 
groene band 

  

Hugo, Victor De ellendigen ? ? klein formaat in mooi geïll. 
rode linnen banden; 5 
delen 

  

 
 

Hume, Fergus De 
Geheimzinnige 
Koningin 

? 1925 Cohen-editie met 
opgeplakt omslag 

O: Quellinus?  

 
 

Hume, Fergus De Worger ? ? ex bibliotheek exemplaar, 
slechte staat 

 
 

Israëls, Jozef Jozef Israëls en 
zijn kunst 

nvt 1904 lederen map met 50 
fotogravures van 
schilderijen; met 
zelfportret van Jozef 
Israëls 

  

 
 

Jonathan 
(pseud. v. J.P. 
Hasebroek) 

Waarheid en 
droomen 

nvt ? 10e druk; in prachtband 
door Jan Sluyters 

B:              
Jan Sluyters 

 

 
 

Jonathan 
(pseud. v. J.P. 
Hasebroek) 

Waarheid en 
droomen 

nvt ? 12e druk; in geïll. bruine 
linnen band met slapende 
man in stoel in interieur in 
gouddruk 

  

 
 

 
 
 



Jonathan 
(pseud. v. J.P. 
Hasebroek) 

Waarheid en 
droomen 

nvt ? 12e druk; in zwarte linnen 
band 

  

 
 

Jonathan 
(pseud. v. J.P. 
Hasebroek) 

Waarheid en 
droomen 

nvt ? in groen-bruine leren band  idem als Koetsveld 
“Pastorie te Mastland” 

13e druk 
Jong de, Fred Practisch 

handboek voor 
uitspannings-
arbeid en 
kunstvlijt op elk 
gebied 

nvt ? in bruine linnen band met 
Jugendstil motieven in 
groen 

  

 
 

Josephus, 
Flavius 

Joodsche 
oudheden of 
Historie der 
Joden 

Sigebert 
Haverka
mp 

? prachtuitgave in groot 
formaat in bruine linnen 
Jugendstilband 

I: naar Jan en 
Kasper Luiken 

 

 
 

Kalisch, Dr. J. de Sybille van 
Vincennes – 
laatste beken-
tenissen van 
eene beroemde 
kaartlegster 

Dr. J. 
Kalisch 

1881 klein formaat (123 mm bij 
93 mm.) in papieren 
omslagje – zeer zeldzaam 

met vier 
kaarten 
tabellen 
3e herziene 
druk 

 

 
 

Kate ten, J.J.L. Poëzie, 
bloemlezing 

nvt ? oorspr. uitg. A.W. Sijthoff, 
Leiden 1873 in 4 delen 

  

 
 

 
 
 
 
 



Kate ten, J.J.L. Uit den vreemde, 
bloemlezing 

nvt ? oorspr. uitg. A.W. Sijthoff, 
Leiden 1875 in 2 delen. 
vormt met bovenstaande  
6 delen 

 

idem als vorige 

Keijser, J.P., 
verzameld door 

Litterarische 
Juweeltjes 

nvt 1876/7 1e druk; G. Cohen, 
Nijmegen en E.G. Cohen, 
Arnhem; zeer vroege 
uitgave van vóór de 
oprichting van de uitgeverij                             
Gebroeders E. & M. Cohen 

  

 
 

Keller, Gerard tweemaal gered  1878 Gebroeders E. & M. Cohen  I: V. Foulquier  

 
 

Kellermann, 
Bernhard 

De tunnel F. 
Goossens 

1923 4e druk; Cohen-editie no. 
43; met stofomslag 

  

 
 

Kepper, Henry 
(werktuigkundi-
ge der Babat-
Djombang 
Stoomtram 
Maatschappij) 

Handboek voor 
de toepassing en 
het gebruik van 
Water-, Gas-, 
Benzine-, 
Petroleum-, 
Stoom- en 
Electro- Motoren 
voor de kleine 
industrie en voor 
automobielen 

nvt ± 
1900 

in bruine linnen band; 
bevat veel 
bedrijfsadvertenties 
achterin  

  

 
 

Kobus, J.C., en 
de Rivecourt, 
Jhr. W. 

Biographisch 
woordenboek 
van Nederland 

nvt 1886 nieuwe uitgave; 3 delen in 
originele bruine linnen 
banden in zeer goede staat 

  

 
 



Koetsveld, C.E. 
van 

De pastorie te 
Mastland 

nvt ? 12e druk; zeer groot 
formaat; prachtuitgave op 
geschept papier 

B: Reinier 
Willem Petrus 
de Vries 
I: C.L. Dake 

 

 
 

Koetsveld, C.E. 
van 

De pastorie te 
Mastland 

nvt ? 13e druk; in groen-bruine 
leren band 

I: C.L. Dake  

 
 

Koetsveld, C.E. 
van 

De pastorie te 
Mastland 

nvt ? 13e druk; in prachtband 
door Jan Sluyters 

B:              
Jan Sluyters 

idem als Jonathan 
“Waarheid en 

droomen” 10e druk 
Koetsveld, C.E. 
van 

De pastorie te 
Mastland 

nvt ? 14e druk; in geïll. bruine 
linnen band met 
kerkinterieur in gouddruk 

  

 
 

Koetsveld, C.E. 
van 

De 
oudejaarsavond 

nvt ? 7e uitgave; in papieren 
omslag 

  

 
 

Koetsveld, C.E. 
van 

Verhalen (Klaas 
de landverhuizer, 
enz) 

nvt ? groene linnen band met 
portret van de schrijver; 
deel uit reeks 

  

 
 

Koetsveld, C.E. 
van 

De 
oudejaarsavond 

nvt ? 7e uitgave; groene linnen 
band met portret van de 
schrijver; deel uit reeks 

 
idem als vorige 

 
 
 



Koetsveld, C.E. 
van 

Waarheid en 
verdichting 

nvt ? 2e uitgave; groene linnen 
band met portret van de 
schrijver; deel uit reeks 

 
idem als vorige 

Koetsveld, C.E. 
van 

Novellen 
(Fatsoen en 
armoede, enz) 

nvt ? 4e uitgave; groene linnen 
band met portret van de 
schrijver; deel uit reeks 

 
idem als vorige 

Koetsveld, C.E. 
van 

Ideaal en 
werkelijkheid 

nvt ? 2e uitgave; groene linnen 
band met portret van de 
schrijver; deel uit reeks 

 
idem als vorige 

Koetsveld, C.E. 
van 

Fantasie en 
waarheid 

nvt ? 2e uitgave; groene linnen 
band met portret van de 
schrijver; deel uit reeks 

 
idem als vorige 

Koetsveld, C.E. 
van 

Vertellingen (De 
Kaartlegster, 
enz.) 

nvt ? 3e uitgave; groene linnen 
band met portret van de 
schrijver; deel uit reeks 

 
idem als vorige  

Koetsveld, C.E. 
van 

Ernst en Luim nvt ? 11e uitgave; groene linnen 
band met portret van de 
schrijver; deel uit reeks 

 
idem als vorige  

Kollewijn, A.M. Kleio – verhalen 
schetsen 

nvt ca. 
1890 

complete reeks (4 delen) in 
geïll. banden waarop 
gouden Kleio linksboven en 
allegorische voorstelling 
rechtsonder; delen 2, 3 en 
4 oorspr. uitg. A.M. Slot- 
houwer, Amersfoort – 
1880, 1885 en 1887 

  

 
 

Kollewijn, A.M. Algemeene 
(wereld)geschie- 
denis, voor huis 
en school 

nvt ? complete reeks (4 delen) in 
geïll. banden waarop engel 
met bazuin en gehelmde 
kop 

  

 
 

Kollewijn, A.M. 
en Kollewijn, 
M.J. 

Geschiedenis van 
Nederland voor 
school, huis en 
studie 
 

nvt ? complete reeks (4 delen) in 
geïll. banden waarop 
Romein te paard en 
staande man door A. 
Kristians  

B: Anton 
Kristians 
 

 

 
 

Kollewijn, A.M. 
en Kollewijn, 
M.J. 

Geschiedenis van 
Nederland voor 
school, huis en 
studie 

nvt ? complete reeks (4 delen) in 
geïll. banden waarop 
staande ridderfiguur met 
lans en schild  

  

 
 

 
 



Kollewijn, A.M. 
en Kollewijn, 
M.J. 

de volledige 
geschiedenis van 
1813 

nvt ? in geïll. papieren omslag   

 
 

Kortum, Carl 
Arnold 

De Jobsiade ? 1880 derde goedkoope uitgave; 
in prachtige geïll. papieren 
omslag als Tijl Uilenspiegel 
1880; liggend A4 formaat - 
zeldzaam 
  

I:        
Wilhelm Busch  

 

 
 

Kortum, Carl 
Arnold 

De Jobsiade ? ? vierde goedkoope uitgave; 
in rode papieren omslag 

I:        
Wilhelm Busch  

 

Kortum, Carl 
Arnold 

De Jobsiade ? ? vierde goedkoope uitgave, 
in geïll. linnen band; idem 
in niet geïllustreerde 
kartonnen band met titel 

I:        
Wilhelm Busch 

 

 
 

Kuipers, R.K. Bloemen en 
Paarlen 

nvt ? in blauw papieren omslag, 
deel I 

  

 
 

Laurillard, Dr. E. Bloesems en 
Paarlen 

nvt ? 2e druk; in geïll. linnen 
band (slechte staat) 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Laurillard, Dr. E. Op Uw stoel 
door Uw land 

nvt 1901 2e druk; in rijk versierde 
blauwe linnen band met 
lezende man op stoel in 
rozet met afb. 

  

 
 

Lenormand, 
madame 

de kunst van 
waarzeggen uit 
de kaart 

 ca. 
1885 

in originele blauwe 
papieren omslag 

  

 
 

Linhart, Dr. 
Wenzel 

Leerboek der 
Heelkundige 
kunstbewerking 

C.J. van 
der 
Burcht 
van 
Lichten-
bergh 

? 2 delen opnieuw 
ingebonden in rode banden 
met originele papieren 
omslagen opgeplakt 

  

 
 

London, Jack de God zijner 
Vaderen 

? 1922 Cohen-editie no 39 geïll. 
papieren omslag 

O: Daan 
Hoeksema 

 

 
 

London, Jack Blank en Geel ? 1919 Cohen-editie no. 29, 
opgeplakt omslag 

O: Daan 
Hoeksema 

 

 
 

 
 
 
 



Loo, C.J. van der Om leven en 
vrijheid 

nvt 1901 in geïll. kartonnen band 
waarop twee boeren bij 
kanon 

  

 
 

Loosjes, A. het leven van 
Maurits 
Lijnslager 

nvt ? Deel 2 in papieren omslag; 
oorspr. uitg. van A.W. 
Sijthoff, Leiden. 

  

 
 

Marlitt, E. In den 
Schillingshof 

? 1885 2e druk; in versierde rode 
linnen band; met reclame 
voor de werken van Marlitt 

  
idem als “Thüringer 
vertellingen”, 1886 

 
Marlitt, E. Goud Elsje ? 1888 7e druk; in rode versierde 

band met plantmotieven 
 idem als “Thüringer 

vertellingen”, 1886 
Marlitt, E. Goud Elsje ? ca. 

1890? 
A4 formaat; in rode 
versierde linnen band met 
plantmotieven, R. Gerhold 
- Leipzig 

I: Wilhelm 
Claudius idem als “De 

rijksgravin Gisela” ca. 
1890 

Marlitt, E. Goud Elsje G.P. Kits 
van Heij-
ningen 
en 
Gerard 
Keller 

? 11e druk; in geïll. linnen 
band met portret in 
medaillon 

B: Anton 
Kristians 
I: Wilhelm 
Claudius 

idem als “De meid 
van den schout”  

Marlitt, E. De vrouw met de 
karbonkel-
steenen 

G.P. Kits 
van Heij-
ningen 

1892 3e druk; in versierde rode 
linnen band 

 idem als “Thüringer 
vertellingen”, 1886 

Marlitt, E. De vrouw met de 
karbonkel-
steenen 

G.P. Kits 
van Heij-
ningen 

? 6e druk; in geïll. linnen 
band met portret in 
medaillon 

B: Anton 
Kristians 
I: Carl Zopf 

idem als “De meid 
van den schout”  

Marlitt, E. De rijksgravin 
Gisela 

? ? 6e druk; in blauwe linnen 
band met goudopdruk 

 idem als “In het huis 
van den 

handelsraad”, 1888 
Marlitt, E. De rijksgravin 

Gisela 
bew. van 
G.P. Kits 
van Heij-
ningen 
en 
Gerard 
Keller 

ca. 
1890? 

in rode versierde linnen 
band; ca. A4 formaat  

I: Julius 
Kleinmichel 

 

 
 

Marlitt, E. Het geheim der 
oude juffrouw 

? 1885 5e druk; in versierde rode 
linnen band; met reclame 
voor de werken van Marlitt 

 
idem als “Thüringer 
vertellingen”, 1886 

Marlitt, E. Het geheim van 
de oude juffrouw 

G.P. Kits 
van Heij-
ningen 
en 
Gerard 
Keller 

? 9e druk; in geïll. linnen 
band met portret in 
medaillon; "Het geheim der 
oude juffrouw" op titelblad 

B: Anton 
Kristians 

idem als “De meid 
van den schout” 

 
 



 
Marlitt, E. In het huis van 

den handelsraad 
? 1888 5e druk; in blauwe linnen 

band; met reclame voor de 
werken van Catharina F. 
van Rees en Marlitt 
(achterin) 

  

 
 

Marlitt, E. In het huis van 
den handelsraad 

G.P. Kits 
van Heij-
ningen 
en 
Gerard 
Keller 

ca. 
1907 

9e druk; in versierde linnen 
band met vlinder motieven 

B: Jan Bertus 
Heukelom 
I: H. Schlitt 

 

 
 

Marlitt, E. In het huis van 
den handelsraad 

G.P. Kits 
van Heij-
ningen 
en 
Gerard 
Keller 

? 9e druk; in geïll. linnen 
band met portret in 
medaillon  

B: Anton 
Kristians 
I: H. Schlitt idem als “De meid 

van den schout” 

Marlitt, E. Het Uilenhuis ? ? 4e druk; in geïll. linnen 
band met portret in 
medaillon 

B: Anton 
Kristians 
I: Carl Zopf  

idem als “De meid 
van den schout” 

Marlitt, E. Thüringer 
vertellingen 

Agatha 1886 4e druk; in rode versierde 
band met plantmotieven; 
achterin fondscatalogus 

  

 
 

Marlitt, E. Het 
Heideprinsesje 

? 1886 5e druk; in versierde rode 
linnen band 

 idem als “Thüringer 
vertellingen”, 1886 

Marlitt, E. Het 
Heideprinsesje 

G.P. Kits 
van Heij-
ningen 
en 
Gerard 
Keller 

1907 10e druk; in versierde 
linnen band met vlinder 
motieven 

B: Jan Bertus 
Heukelom 
I: Erdmann 
Wagner 

idem als “In het huis 
van den han-

delsraad”, ca. 1907 

Marlitt, E. de tweede vrouw ? 1885 4e druk; in rode versierde 
band met plantmotieven 

 idem als “Thüringer 
vertellingen”, 1886 

Marlitt, E. de tweede vrouw G.P. Kits 
van Heij-
ningen 
en 
Gerard 
Keller 

 8e druk; in versierde linnen 
band met vlinder motieven  

B: Jan Bertus 
Heukelom 
I: A. Zick idem als “In het huis 

van den han-
delsraad”, ca. 1907  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Marlitt, E. De meid van den 
schout 

? 1884 2e druk; in rode versierde 
band met plantmotieven 

 idem als “Thüringer 
vertellingen” 

Marlitt, E. De meid van den 
schout 

bew. 
door Kits 
van Heij-
ningen 
en 
Gerard 
Keller 

ca. 
1907 

in versierde linnen band 
met vlinder motieven 

B: Jan Bertus 
Heukelom 
 idem als “In het huis 

van den han-
delsraad”, ca. 1907 

Marlitt, E. De meid van den 
schout 

bew. 
door Kits 
van Heij-
ningen 
en 
Gerard 
Keller 

 in geïll. linnen band met 
portret in medaillon – geen 
druk vermeld 

B: Anton 
Kristians 
I: Max Flashar 

 

 
 

Marlitt, E. E. Marlitt’s 
werken 

vertaald 
en 
bewerkt 
door Kits 
van Heij-
ningen 
en 
Gerard 
Keller 

ca. 
1890 

in twee rijk geïllustreerde 
rood linnen banden in 
groot formaat (ca. A4) 

I: Wilhelm 
Claudius, Carl 
Zopf, Julius 
Kleinmichel, 
Erdmann 
Wagner, Max 
Flashar  

 

 
 

Martineau, 
Harriet 

Hollandsche 
Kolonisten in 
Engeland 

W.J. 
Klaver 

? oorspr. uitg. Amsterdam - 
W. Versluys (oorspr. titel: 
the settlers at home, 1841) 

I: Phil Ebbutt  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

May, Karl Een Duitsche 
Sultane 

H.E. 
Dumont 

ca. 
1913 

in geïll. linnen band - 
zeldzaam 

  

 
 

May, Karl De koningin der 
woestijn 

H.E. 
Dumont 

ca. 
1913 

in geïll. linnen band - 
zeldzaam 

  

 
 

May, Karl De vorst der 
bleekgezichten 

H.E. 
Dumont 

ca. 
1913 

in geïll. linnen band - 
zeldzaam 

  

 
 

May, Karl de Engel van de 
Bannelingen 

H.E. 
Dumont 

ca. 
1913 

in geïll. linnen band - 
zeldzaam 

  

 
 

Mayne Reid, 
Thomas 

De Veeboers en 
hun avonturen 

? na 
1886 

in paarse papieren omslag; 
oorspr. uitg. Amsterdam, 
Joh. G. Stemler Cz. 1886 

  

 
 

 
 
 



 
Merlin, Th. De Practische 

Meubelmaker -
modelboek van 
meubelen in alle 
stijlen. 

? ca. 
1890 

oorspronkelijk losbladige 
uitgave in map met 60 
platen, later ingebonden – 
met een Nederlands- en 
een Franstalig titelblad –  
26,5 bij 36 cm. 

  

 
 

Mounteney 
Jephson, A.J. 

Bij Emin Pacha in 
de Equatoriaal-
provincie 

? ? in groene versierde linnen 
band met daarop: vervolg 
op Stanley's in Afrika's 
donkere wildernissen; zie 
ook Stanley 

  

 
 

Mülbach, Louise Novellen bundel ? ? in bruine linnen band met 
gouddruk 

  

 
 

Mülbach, Louise Katharina II van 
Rusland en hare 
gunstelingen 

? ? in bruine linnen band met 
gouddruk; bevat lijst met 
uitgaven van Mülbach 

 
idem als vorige 

Mülbach, Louise Andreas Hofer ? ? in bruine linnen banden 
met gouddruk; 2 delen 

 idem als vorige 

Mülbach, Louise Prins Eugenius 
de kleine Abt 

? ? 2e druk; in bruine linnen 
banden met gouddruk; 2 
delen 

 
idem als vorige 

Mülbach, Louise Maria Theresia 
en de 
Pandoerenoverst
e Franz von der 
Trenck 

? ? in bruine linnen banden 
met gouddruk; 2 delen 

 

idem als vorige 

Mülbach, Louise Prins Eugenius 
de edele ridder 

? ? 2e druk; in bruine linnen 
banden met gouddruk; 2 
delen 

 
idem als vorige 

Mülbach, Louise Frederik de 
Groote en zijn 
hof en zijne 
broeders en 
zusters 

bew. 
door 
M.K. 

? in bruine linnen band met 
gouddruk; 4 delen 

 

idem als vorige 

Mülbach, Louise Frederik de 
Groote en zijn 
hof en zijne 
broeders en 
zusters 

bew. 
door 
M.K. 

? in blauwe linnen band met 
gouddruk; deel 3 en 4 

 

idem als vorige 

Mülbach, Louise Frederik de 
Groote en zijn 
hof / Berlijn en 
Sanssouci 

bew. 
door 
M.K. 

? in bruine linnen band met 
gouddruk; deel 1 

 

idem als vorige 

Mülbach, Louise De Groote 
keurvorst en zijn 
tijd / en zijn 
kinderen 

bew. 
door 
M.K. 

? in bruine linnen banden 
met gouddruk; 2 delen 

 

idem als vorige 

Mülbach, Louise De Groote 
keurvorst en zijn 
tijd / en zijn volk 

bew. 
door 
M.K. 

? in bruine linnen banden 
met gouddruk; 2 delen 

 
idem als vorige 

 
 



 
 

Mülbach, Louise Napoleon in 
Duitschland / 
Napoleon en 
Prins Blücher 

bew. 
door 
M.K. 

? in bruine linnen banden 
met gouddruk; 3 delen 

 

idem als vorige 

Mülbach, Louise Napoleon in 
Duitschland / 
Napoleon en het 
Weener Congres 

bew. 
door 
M.K. 

? in bruine linnen banden 
met gouddruk; 3 delen 

 

idem als vorige 

Mülbach, Louise Napoleon in 
Duitschland / 
Napoleon en 
Koningin Louise 

bew. 
door 
M.K. 

? in bruine linnen banden 
met gouddruk; 3 delen 

 

idem als vorige 

Mülbach, Louise Napoleon in 
Duitschland / 
Rastatt en Jena 

bew. 
door 
M.K. 

? in bruine linnen banden 
met gouddruk; deel 1 en 3 

 
idem als vorige 

Mülbach, Louise Duitschland in 
Woeling en Strijd 
/ Vorsten en 
Dichters 

bew. 
door 
M.K. 

? in bruine linnen band met 
gouddruk; deel 2 

 

idem als vorige 

Mülbach, Louise Duitschland in 
Woeling en Strijd 
/ Frankrijk tegen 
Duitschland 

bew. 
door 
M.K. 

? in bruine linnen banden 
met gouddruk; 1 deel 

 

idem als vorige 

Mülbach, Louise Duitschland in 
Woeling en Strijd 
/ Duitschland 
tegen Frankrijk 

bew. 
door 
M.K. 

? in bruine linnen band met 
gouddruk; 2 delen 

 

idem als vorige 

Mülbach, Louise Duitschland in 
Woeling en Strijd 
/ De Oude Frits 
en de Nieuwe 
Tijd 

bew. 
door 
M.K. 

? in bruine linnen band met 
gouddruk; 2 delen 

 

idem als vorige  

Multatuli Duizend-en-
eenige hoofd- 
stukken over 
specialiteiten 

nvt 1890 3e druk; groene linnen 
band met portret van de 
schrijver 

  

 
 

Multatuli Duizend-en-
eenige hoofd- 
stukken over 
specialiteiten 

nvt 1900 4e druk; klein formaat in 
blauwe linnen band; deel 1 
uit de reeks 

  

 
 

Multatuli Millioenen 
studien 

nvt 1889 3e druk; in groene linnen 
band met portret van de 
schrijver 

 
idem als vorige 

Multatuli Millioenen-
studien 

nvt 1900 4e druk; klein formaat in 
blauwe linnen band; deel 2 
en 3 uit de reeks; 2 delen 

 idem als vorige 

Multatuli Millioenen-
studien 

nvt 1917 6e uitgave; Cohen editie 
no. 14 en 15;      2 delen 

  

 
 
 
 
 



 
Multatuli Nog-eens: vrije 

arbeid in 
Nederlandsch-
Indie 

nvt 1890 3e druk; in groene linnen 
band met portret van de 
schrijver 

 

idem als vorige  

Multatuli Nog-eens: vrije 
arbeid in 
Nederlandsch-
Indie 

nvt 1900 4e druk; klein formaat in 
blauwe linnen band; deel 4 
uit de reeks 

 

idem als vorige 

Multatuli Nog-eens: vrije-
arbeid 

nvt 1917 6e uitgave; Cohen-editie 
no. 16 met stofomslag 

O: André 
Vlaanderen 

 

 
 

Multatuli Over 
specialiteiten 

nvt 1914 5e druk; Cohen-editie no. 
13 

  

Multatuli Over 
specialiteiten 

nvt 1917 6e uitgave; Cohen-editie 
no. 13 

  

Munroe, Kirk Derrick Sterling – 
een geschiedenis 
uit het 
Amerikaansche 
mijnwerkers- 
leven 

Antonie 
Stepha-
nus 
Reule Nz. 
en 
Wilhel-
mina 

ca. 
1920 

in originele geïllustreerde 
rode linnen band; uit de 
reeks “oude bekenden en 
nieuwe vrienden”; met 
anonieme chromolitho’s 

B: Tjerk 
Bottema idem als Andriessen 

“Columbus, de 
ontdekker eener 

nieuwe wereld”, ca. 
1930 

muziekbladen diverse 
bladmuziek 

     

 
 

Nat Pinkerton 
(titel) 

diverse titels ? ca. 
1925 

zgn. pulpblaadjes 
uitgegeven in een reeks 
van ca. 200 stuks 

  

 
 

Nessler, Victor E. Behüt' dich Gott, 
es wär' zu schön 
gewesen 

? ? bladmuziek  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neve, Louise de 
 

Kindervreugd en 
Kinderleed 

nvt ca. 
1925 

2e druk; oorspr. uitg. 
Tjeenk-Willink, Haarlem, 
1897; Louise de Neve 
schreef onder pseudoniem 
Louise B.B. (Blonde 
Bliksem – de naam 
waarmee haar zwager haar 
ooit begroette); in mooie 
Art Deco band 

I: J. Linse  

 
 

Nick Carter (titel) diverse titels ? ca. 
1925 

zgn. pulpblaadjes 
uitgegeven in het Frans 
i.s.m. uitgeverij Hachette, 
Parijs  

  

 
 

Oltmans, J.F. Volledige werken nvt ? groot formaat in 
gemarmerde kartonnen 
band; 2 delen 

 
 

Oltmans, J.F. Volledige werken nvt ? groot formaat in geïll. 
blauwe linnen band met 
staande ridder 

B: H. Leeuw 
Jr.  

 

 
 

Onbekend Arabische 
vertellingen der 
1001 nacht 

bewerkt 
door 
Gerard 
Keller 

1889 ? 7 delen in rode linnen 
banden met Arabische 
motieven in reliëfdruk, 
"met meer dan 3000 
illustratiën" van Gustave 
Doré en anderen 

  

 
 

Onbekend Duizend en één 
nacht, Arabische 
vertellingen 

J. 
Wierenga 

1921 2e druk; Cohen-editie voor 
jongeren no. 8; 
omslagtekening opgeplakt  

O: Daan 
Hoeksema 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
Onbekend Avonturen van 

den Baron van 
Munchhausen 

bewerkt 
door 
Gerard 
Keller 

vóór 
1895 

4e herziene druk; in geïll. 
linnen band; idem met 
opgeplakte kleurenomslag 

I:        
Gustave Doré 

 

 
 

Onbekend Avonturen van 
den Baron van 
Munchhausen 

bewerkt 
door 
Gerard 
Keller 

? 5e druk; in geïll. linnen 
band 

I:        
Gustave Doré 

 

 
 

Onbekend Avonturen van 
den Baron van 
Munchhausen 

bewerkt 
door 
Gerard 
Keller 

1918 6e druk; Cohen-Editie voor 
Jongeren no. 3 

I:        
Gustave Doré 

 

 
 

Onbekend Tijl Uilenspiegel, 
zijn leven en 
wonderbare 
avonturen (op 
titelblad: zijn 
kluchtig leven en 
bedrijf) 

door den 
bewerker 
van "de 
Jobsiade"  

? in geïll. linnen band met 
Tijl staande op de 
stadsmuur; in Knittelverzen 
naverteld door den 
bewerker van "De 
Jobsiade"; met 
printverbeeldingen van 
J.H. Ramberg. 

I:  
J.H. Ramberg 

 

 
 

Onbekend Tijl Uilenspiegel, 
zijn leven en 
wonderbare 
avonturen (op 
titelblad: zijn 
kluchtig leven en 
bedrijf) 

door den 
bewerker 
van "de 
Jobsiade"  

? in geïll. linnen band met 
Tijl achterstevoren zittend 
op een varken; in 
Knittelverzen naverteld 
door den bewerker van 
"De Jobsiade"; met 
printverbeeldingen van 
J.H. Ramberg. 

I:  
J.H. Ramberg 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Onbekend Tijl Uilenspiegel, 
geïllustreerd 

door de 
bew. v.d. 
Jobsiade 

1880 in prachtige geïll. papieren 
omslag als Jobsiade derde 
uitgave 1880; liggend A4 
formaat; Lithografie 
Veldhuyzen & Co 
Amsterdam   
 

I:  
J.H. Ramberg 

 

 
 

Onbekend Tijl Uilenspiegel ? 1919 Cohen-editie voor jongeren 
no. 5 met opgeplakte 
omslagtekening; idem met 
originele omslag 

I:  
J.H. Ramberg 
e.a. 

 

 
 

Onbekend Gesprekken in 
het Hollandsch-
Fransch 

? ? in origineel rode papieren 
omslag; 15x9 cm. 

  

 
 

Onbekend De Vroolijke 
Liederzanger L 

? 1900 Oude en nieuwe Kermis-, 
Café-Chantant-, 
Studenten-, Volks- en 
Feestliederen; klein 
(zak)boekje met papieren 
omslag 

  

 
 

Onbekend De Vroolijke 
Liederzanger O 
 
De Vroolijke 
Liederzanger S 

? 1900 Oude en nieuwe Kermis-, 
Café-Chantant-, 
Studenten-, Volks- en 
Feestliederen; klein 
(zak)boekje met papieren 
omslag 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Onbekend Liederen Album 
– 48 der meest 
geliefkoosde 
coupletten en 
comique scènes 
enz. 

 ca. 
1882 

4e druk   

 
 

Onbekend Nieuw Liederen 
Album – 48 der 
meest 
geliefkoosde 
coupletten en 
comique scènes 
enz. 

 ca. 
1890 

10e herziene druk met 
origineel papieren omslag 

  

 
 

Onbekend  
(de Graaff?) 

De 
Amsterdamsche 
Banketbakker of 
Gemakkelijke 
vraagbaak voor 
Koek en 
Banketbakkers, 
Confituriers, 
Restaurateurs, 
Koks en 
Keukenmeiden 

nvt 1886 2e Vermeerderde en veel 
Verbeterde druk; in 
papieren omslag met 
chromolithografie van een 
banketbakker die een taart 
op een schaal vasthoudt – 
zeer zeer zeldzaam – dit is 
voor zover mij bekend het 
enige bekende exemplaar 

  

 
 

Onbekend Album van 
Nijmegen en 
omstreken 

? 1898 zwarte map met foto's en 
plattegronden van 
Nijmegen en omgeving 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Onbekend Cohen’s 

Geïllustreerde 
gids voor Parijs 
en de Wereld-
Tentoonstelling 

nvt 1889 pocket, 16 bij 10,5 cm., 
176 + XVI bladzijden 

in origineel 
papieren 
omslag 

 

 
 

Onbekend Cohen’s 
Geïllustreerde 
gids voor Parijs 

nvt 1900 16,5 bij 11 cm. 
184 + XLII bladzijden 

2e druk - in 
rode linnen 
band 

 

 
 

Onbekend Bouwkundig 
album 

nvt ? Ontwerpen van Woon-, 
Winkel- en particuliere 
Huizen. Map met 50 
platen. 

  

 
 

Onbekend Oranje Nassau 
Galerij 

nvt 1898 cassette in boekvorm met 
120 etsen naar schilderijen 
e.d. van de leden van de 
familie van Oranje-Nassau. 
Uitgegeven ter ere van de 
troonsbestijging van 
Koningin Wilhelmina in 
1898. 

  

 
 

Onbekend Oranje Nassau 
Galerij 

nvt 1898 boek met 120 etsen naar 
schilderijen e.d. van de 
leden van de familie van 
Oranje-Nassau. Uitgegeven 
ter ere van de 
troonsbestijging van 
Koningin Wilhelmina in 
1898. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onbekend de grappige 
goochelaar 

 1888 derde druk in blauw 
papieren omslag – zeer 
zeer zeldzaam – voor zover 
mij bekend het nog enige 
bestaande exemplaar (in 
de winkel op de website 
van conjuringarts.org 
wordt een exemplaar uit 
1883 vermeld. 

  

 
 

Onbekend het slimme 
Transvaalsche 
boertje 

? ca. 
1899 

in A4 formaat in papieren 
geïllustreerde omslag 

  

 
 

Onbekend Modelboek voor 
het vervaardigen 
van sierlijke (-) 
kunstletters (-) 
ten dienste van 
Ververs (-) enz. 

? ? 4 delen in bruine papieren 
omslagen 

  

 
 

Onbekend het kleuren van 
hout (...) 

 1886 mini-boekje (10 bij 13 cm.) 
in papieren omslag; 
tweede druk 

  

 
 

Onbekend Praktisch 
Handboek voor  
Decorateurs – 
nuttige en 
noodige wenken, 
raadgevingen en 
opmerkingen, 
ten dienste van 
allen, die met 
decoratie te 
maken hebben; 
hoofdzakelijk 
ingericht voor 
schilders, 
behangers en 
stoffeerders, 
ververs, 
bouwkundigen, 
enz. enz. en ook 
voornamelijk 
voor hen die zich 
ten taak stellen, 
feesten te 
organiseeren. 

nvt 1882 in papieren omslag in een 
oplage van 3000 ex. 

 

 

 
 

 
 
 
 



Onbekend Jufvrouw Krisje 
en hare 
lievelingen 

? ca. 
1880 

zeer vroege uitgave; in 
geïll. papieren omslag – 
zeer zeldzaam 

  

 
 

Onbekend Helpt U zelf met   
Hollandsch-
Duitsch 

? ? rode omslag  
 

Onbekend Het Gouden 
Tijdperk der 
Kunst 

50 
photo-
lythogra- 
vuren 
naar 
beroem-
de 
schilderij
en en 
gravures 

? 50 bladen met reproducties 
van beroemde werken in 
rode map. 

  

 
 

Onbekend Nederlandsche 
Kunst – schilders 
en etsers 

25 koper-
etsen der 
voor-
naamste 
Neder-
landsche 
Meesters 

ca. 
1910? 

25 koper-etsen in originele 
map 

  

 
 

Onbekend Tooverkunsten 
met de kaart 

? 1885 klein formaat in papieren 
omslag – zeer zeldzaam 

  

 
 

Onbekend het boek met 
aardige gezel-
schapsspelen, 
pandlossingen, 
raadsels en 
charaden 

nvt ca. 
1885 

in originele papieren 
omslag; vijfde vermeer-
derde uitgave 

  

 
 

Onbekend nieuw speelboek 
voor meisjes 

? ? in papieren omslag   

 
 
 
 



Onbekend nieuw groot 
speelboek voor 
meisjes en 
jongens 

? ca. 
1900 

in geill. rode linnen band; 
bevat “nieuw speelboek 
voor meisjes” door Gebr. 
E. & M. Cohen en “nieuw 
speelboek voor jongens” 
naar H. Wagner, oorspr. 
uitg. Gebrs. Koster, 
Amsterdam; 2 delen in één 
band 

  

 
 

Oosterwijk Bruijn 
van, J.  

De boertige 
zangster 

nvt 1884 7e druk; in blauwe linnen 
band 

  

Penon, Georg en 
C. Honingh 

Nederlandsche 
Dicht- en Proza- 
werken, uit de 
Nederlandsche 
letteren 

nvt 1886 - 
1896 

oorspr. uitgave van J.B. 
Wolters, Groningen –        
6 delen in kartonnen 
banden – band van deel 1 
is blanco 

  

 
 

Perrault, C. Vertellingen van 
moeder de gans 

opnieuw 
uit het 
Fransch 
vertaald 
– met 
dichter-
lijke bij-
schriften 
door J. 
Schenk-
man 

1884 2e veel vermeerderde druk 
door E.B.; opnieuw 
gebonden in gemarmerde 
band; volgens opgave op 
het titelblad met 4 
gekleurde platen, echter 3 
zijn aanwezig 

  

 
 

Perrault, C. Sprookjes van 
moeder de gans 

bew. 
door J. 
Schenk-
man 

± 
1900 

4e druk; in rode linnen 
band met illustratie van de 
gelaarsde kat in goud; 197 
bij 148 mm. 

I: G. Doré   

 
 

Perrault, C. Sprookjes van 
moeder de gans 

bew. 
door J. 
Schenk-
man 

± 
1910 

6e druk; in mooie geïll. 
rode linnen band met 
Chinese koppen en vogels 
in ingekleurde kaderrand; 
titelopdruk in goud;     
afm. 212 bij 159 mm.  

B: G.F. van de 
Wall Perné 
I: G. Doré 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Perrault, C. Sprookjes van 
moeder de gans 

bew. 
door J. 
Schenk-
man 

± 
1910 

6e druk; in mooie geïll. 
rode linnen band met 
Chinese koppen en vogels 
in ongekleurde kaderrand; 
afm. 212 bij 159 mm.  

B: G.F. van de 
Wall Perné 
I: G. Doré 

 

 
 

Perrault, C. Sprookjes van 
moeder de Gans 

bew. 
door J. 
Schenk-
man 

 6e druk; in geïllustreerde 
groene linnen band 

I: G. Doré   

 
 

Perrault, C. Sprookjes van 
moeder de gans 

bew. 
door J. 
Schenk-
man 

 7e druk; in mooie geïll. 
rode linnen band met 
Chinese koppen en vogels 
in ingekleurde kaderrand; 
titelopdruk in zwart;     
afm. 201 bij 142 mm.  

B: G.F. van de 
Wall Perné 
I: G. Doré 

 

 
 

Perrault, C. Sprookjes van 
moeder de gans 

bew. 
door J. 
Schenk-
man 

 7e druk; in linnen band met 
kleuren illustratie van 
voorlezende man die op 
tafel zit (idem als Burnett 
“de kleine Lord” 15e druk) 

I: G. Doré  

 
 

Perrault, C. de Sprookjes van 
moeder de Gans 

bew. 
door J. 
Schenk-
man 

1919 opnieuw ingebonden; ex 
bibliotheek ex. Cohen-
editie voor jongeren no. 4; 
idem met opgeplakte 
omslagtekening 

I: G. Doré 
O: Johan T. 
Berndsen 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Perrault, C. De schoone 
slaapster in het 
Bosch: uit 
Vertellingen van 
moeder de gans 

? ± 
1900 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag 
184 x 118 mm. 
Nijmegen - Arnhem 

I: G. Doré  

 
 

Perrault, C. De schoone 
slaapster in het 
Bosch: uit 
Vertellingen van 
moeder de gans 

? ± 
1900 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag 
205 x 150 mm. 
Arnhem - Nijmegen 

I: G. Doré  

 
 

Perrault, C. Blauwbaard: uit 
Vertellingen van 
moeder de gans 

? ± 
1900 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag 
184 x 118 mm. 
Nijmegen - Arnhem 

I: G. Doré  

 
 

Perrault, C. Blauwbaard: uit 
Vertellingen van 
moeder de gans 

? ± 
1900 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag 
205 x 150 mm. 
Arnhem - Nijmegn 

I: G. Doré  

 
 

Perrault, C. De Gelaarsde 
Kat: uit 
Vertellingen van 
moeder de gans 

? ± 
1900 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag 
205x150 mm. 
Arnhem - Nijmegen 

I: G. Doré  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Perrault, C. De schrandere 

Prinses: uit 
Vertellingen van 
moeder de gans 

? ± 
1900 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag 
205x150 mm. 
Arnhem - Nijmegen 

I: G. Doré  

 
 

Perrault, C. Ezelsvel: uit 
Vertellingen van 
moeder de gans 

? ± 
1900 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag 
184 x 118 mm. 
Nijmegen - Arnhem 

I: G. Doré  

 
 

Perrault, C. Lotgevallen van 
Ezelsvel:  uit 
Vertellingen van 
moeder de gans 

? ± 
1900 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag 
205 x 150 mm. 
Arnhem - Nijmegen 

I: G. Doré  

 
 

Perrault, C. Prins Lievelijn:  
uit Vertellingen 
van moeder de 
gans 

? ± 
1890 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag 
184 x 118 mm. 
Nijmegen - Arnhem 

I: G. Doré  

 
 

Perrault, C. Prins Lievelijn:  
uit Vertellingen 
van moeder de 
gans 

? ± 
1900 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag 
205x150 mm. 
Arnhem - Nijmegen 

I: G. Doré  

 
 

 
 
 
 
 



 
Perrault, C. Roodkapje – De 

Toovergodin:  uit 
Vertellingen van 
moeder de gans 

? ± 
1900 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag 
152  x 207 mm. 
Arnhem - Nijmegen 

I: G. Doré  

 
 

Perrault, C. Klein Duimpje: 
uit Vertelling- 
en van Moeder 
de Gans 

? ± 
1890 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag  
205 x 150 mm. 
Arnhem - Nijmegen 

I: G. Doré  

 
 

Perrault, C. Klein Duimpje: 
uit Vertelling- 
en van Moeder 
de Gans 

? ± 
1910 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag  
210 x 165 mm. 
Amsterdam 

I: G. Doré  

 
 

Perrault, C. Asschepoester – 
Riket met de 
Kuif: uit 
Vertelling- 
en van Moeder 
de Gans 

? ± 
1910 

losse aflevering in geïll. 
papieren omslag  
210 x 165 mm. 
Amsterdam 

I: G. Doré  

 
 

Pierson, A. Intimis, 
mededeelingen 

nvt na 
1881 

6e druk; in rood/bruine 
linnen band 

  

Potgieter, E.J. Gedichten nvt ? zonder band   
Rees, Catharina 
F. van 

uit het 
verledene, 
novellen  

nvt 1879 in originele blauwe 
versierde linnen band; deel 
II 

  

 
 

 
 
 
 
 
 



Regt, J.W. Neêrlands 
beroemde 
personen naar 
hunne 
geboorteplaatsen 
(...) 

nvt 1876 nieuwe uitgave; Arnhem, 
E.G. Cohen  
Nijmegen, G. Cohen 

  

 
 

Reuter, Frits Mekklenburg’s 
Montecchi en 
Capuletti of De 
reis naar 
Konstantinopel 

A.G. ? 2e druk; oorspr. uitgave       
P. Engels, Leiden 1890; in 
blauwgroene geïllustreerde 
linnen band met 
goudopdruk 

  

 
 

Reuter, Frits Mekklenburg’s 
Montecchi en 
Capuletti of De 
reis naar 
Konstantinopel  

A.G. ? 3e druk; uit reeks 
"Gedroogde Kruiden"; in 
blauwe linnen prachtband 
met portretmedaillon in 
goud (ex bibliotheek 
exemplaar: Belgische 
Werkliedenpartij – Afd. 
Borgerhout – Volksboekerij 
de Toekomst) – 
boeknummer 3567 

I: L.W.R. 
Wenckebach 

 

 
 

Reuter, Frits Zijn 
doorluchtigheidje 

A.G. ? 3e druk; oorspr. uitg. van  
P. Engels, Leiden; in 
blauwgroene geïllustreerde 
linnen band met 
goudopdruk 

 

idem als vorige 

Reuter, Frits Zijn 
doorluchtigheidje 

A.G. ? 4e druk; in blauwgroene 
geïllustreerde linnen band 
met goudopdruk 

 
idem als vorige 

Reuter, Frits Herrinneringen 
uit mijn leerjaren 
op het land 

A.G. 1890 ? 6e druk; oorspr. uitg. P. 
Engels, Leiden 1890;  in 3 
delen; in blauwgroene 
geïllustreerde linnen 
banden met goudopdruk 

 idem als vorige 

Reuter, Frits Hanne Nüte en 
De kleine poedel 

E. 
Laurillard 

? 2e druk; in blauwgroene 
geïllustreerde linnen band 
met goudopdruk 

I: Otto 
Speckter 

idem als vorige 

Reuter, Frits Twee vroolijke 
geschiedenissen 

A.G. ? 4e druk; oorspr. uitg.  P. 
Engels, Leiden 1890; in 
blauwgroene geïllustreerde 
linnen band met 
goudopdruk 

 idem als vorige 

Reuter, Frits Reuter-reliquieën K. Th. 
Gaedertz 

? oorspr. uitg. P. Engels & 
Zoon, 1885; in 
blauwgroene geïllustreerde 
linnen band met 
goudopdruk 

 idem als vorige  

 
 
 
 
 
 
 
 



Reuter, Frits Mijne leerjaren 
op het land 

E. 
Laurillard 

1891? 7e druk; 3 delen in rode 
geïll. linnen banden 

I: o.a. Conrad 
Beckmann; 
A.C. Verhees; 
L. Hiddemann 

 

 
 

Reuter, Frits Mijne leerjaren 
op het land 

E. 
Laurillard 

1918 8e uitgave; Cohen editie, 2 
delen: no. 18 en 19  

  

 
 

Reuter, Frits Twee vroolijke 
geschiedenissen 

A.G. ? 5e verbeterde druk; 
bewerkt door E. Laurillard; 
in blauwe linnen 
Jugendstilband 

I: o.a. Conrad 
Beckmann; 
A.C. Verhees  

 

 
 

Reuter, Frits Twee vroolijke 
geschiedenissen 

A.G. ? 5e druk; in blauwe linnen 
band 

I: o.a. Conrad 
Beckmann en 
A.C. Verhees 

 

Reuter, Frits Rommelzoo ? ? 4e druk; uit reeks 
"Gedroogde Kruiden"; in 
blauwe linnen prachtband 
met portretmedaillon in 
goud 

I:  
Hendrik  Evert 
Michielsen idem als “Montecchi 

en Capuletti”  

Reuter, Frits Rommelzoo ? ? 4e druk; in blauwe linnen 
band 

I: idem  

Reuter, Frits Herinneringen uit 
mijn 
gevangenissen 

A.G. ? 5e druk - uit de 
Mecklenburgsche volkstaal 
vrij vertaald; in 
blauwgroene geïllustreerde 
linnen band met 
goudopdruk  

 idem als “Montecchi 
en Capuletti” 

Reuter, Frits Herinneringen uit 
mijn 
gevangenissen 

A.G. ? 6e druk; uit reeks 
"Gedroogde Kruiden"; in 
blauwe linnen prachtband 
met portret- medaillon in 
goud  

I:  
Hendrik  Evert 
Michielsen  

idem als “Montecchi 
en Capuletti” 

Reuter, Frits Anekdoten en 
rijmpjes 

G.W.C. 
Westen- 
berg Sr. 
& Jr. 

? uit reeks "Gedroogde 
Kruiden"; in blauwe linnen 
prachtband met portret- 
medaillon in goud 

 idem als “Montecchi 
en Capuletti”  

Reuter, Frits De reis naar 
België en Geen 
thuis 

G.W.C. 
Westen- 
berg Sr. 
& Jr. 

? uit reeks "Gedroogde 
Kruiden"; in groene linnen 
prachtband met portret-
medaillon in goud 

  

 
 

 
 
 



Reuter, Frits Anekdoten en 
rijmpjes 

G.W.C. 
Westen- 
berg Sr. 
& Jr. 

? uit reeks "Gedroogde 
Kruiden"; in groene linnen 
prachtband met portret-
medaillon in goud 

 

idem als vorige 

Reuter, Frits Frits Reuter's 
werken 

? ? 8e druk; in rode geïll. 
linnen band; vertaald 
onder toezicht en bewerkt 
door E. Laurillard 

  

 
 

Rousseau, Jean 
J. 

Emile of over de 
opvoeding 

S.H. ten 
Cate 

1911 in papieren omslag met 
portret van de schrijver 

  

 
 

Rousseau, Jean 
J. 

Emile of over de 
opvoeding 

S.H. ten 
Cate 

1911 herzien door J.K. 
Rensburg; rode linnen 
band 

  

 
 

Salverda  en        
Le Roy 

Kennis der 
Natuur, ten 
dienste van 
onderwijzers (...) 

n.v.t. na 
1890 

2e druk; 2 delen; oorspr. 
uitg. J.B. Wolters, 1890; 2 
sets in bruin en groen 
linnen 

  

 
 

Samarow, 
Gregor 

twee 
Keizerskronen 

? 1881 2 delen; in halflinnen band  
 

Sandeau, Jules Jonkvrouwe de 
la Seiglière 

Mej. 
Anna van 
Dooren 

1918 Cohen-editie no. 21  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sardou, Victorien 
en Moreau, 
Emile 

Madame sans- 
gêne, De 
strijkster 

H. van 
Enck 

? in geïll. rode linnen band I: R.C. Diaqué   
 
 

Sardou, Victorien 
en Moreau, 
Emile 

Madame sans- 
gêne, De vrouw 
van den 
maarschalk 

H. van 
Enck 

? moderne band  

 

Sardou, Victorien 
en Moreau, 
Emile 

Madame sans- 
gêne, De koning 
van Rome 

H. van 
Enck 

? later in groene band 
gebonden 

I: R.C. Diaqué 
 

Sardou, Victorien 
en Moreau, 
Emile 

Madame sans-
gêne 

H. van 
Enck 

? groot formaat in geïll. rode 
linnen band 

I: R.C. Diaqué   

 
 

Schaepman, Dr. 
H.J.A.M. 

Napoleon n.v.t. 1888 3e druk; in versierde bruine 
linnen band 

  

 
 

Schimmel, H.J. Romantische 
werken 

? ? in bruine linnen banden 
met Jugendstil motieven; 3 
delen; deel 3 tevens in 
groene band 

  

Schmid, C. De 
Hoppebloesems 
en andere 
verhalen 

? ? 3 delen in grijs/groene 
linnen band 

 

 

Schmid, C. De Kerstavond 
en andere 
verhalen 

? ? in geïll. rode linnen band  
idem als “Waldomir” 

Schmid, C. Hendrik van 
Eichenfels en 
andere verhalen 

? ? opnieuw ingebonden in 
halflinnen; idem in 
papieren omslag met 
kleurenillustratie 

  

 
 

Schmid, C. Het Huzarenkind 
en andere 
verhalen 

? ? 3 delen in geïll. rode linnen 
band 

  

 
 



 
Schmid, C. De Paascheieren 

en andere 
verhalen 

? ? in geïll. rode linnen band  
idem als “Waldomir” 

Schmid, C. Eustachius ? ? in geïll. rode linnen band  idem als “Waldomir” 
Schmid, C. De Kanarie en 

het Duifje en 
andere verhalen 

? ? in geïll. rode linnen band  
idem als “Waldomir” 

Schmid, C. Waldomir ? ? in geïll. rode linnen band   

 
 
 

Schmid, C. Waldomir ? ? in geïll. papieren omslag   

 
 

Schmid, C. Bijbel voor 
kinderen, de 
kinderkamer en 
het huisgezin 

bewerkt 
door 
J.M.L. 
Roll 

? 7e uitgave; in geïll. groene 
Jugendstilband met figuren 
en tekst in goud 

I: G. Doré  

 
 

Schoolmeester, 
den (G. van de 
Linde) 

Gedichten nvt ? klein formaat in 
gemarmerde band 

 
 

Schoolmeester, 
den 
(G. van de 
Linde) 

De gedichten nvt ? klein formaat in rode 
linnen band; "Aangeboden 
door de Stoom Choc.- & 
Cacaofabriek "Kwatta" 
BREDA" 

 

 

Schoolmeester, 
den 
(G. van de 
Linde) 

De gedichten nvt ? 12e druk; in geïll. linnen 
band met klimop op bruine 
achtergrond  

B: L.W.R. 
Wenckebach idem als Bilderdijk  

“de Dichtwerken”   

Schoolmeester, 
den 
(G. van de 
Linde) 

De gedichten nvt ? verbeterde uitgave; uit de 
reeks “Biblio- theek van 
Nederlandsche schrijvers” 

 idem als van Zeggelen 
10e druk (met tulpen 

en narcissen) 

 
 
 
 
 
 
 



 
Scott, Walter De zeeroover Gerard 

Keller 
? in blauwe linnen 

prachtband 
 idem als “Het schoone 

meisje van Perth” 
Scott, Walter De zeeroover Gerard 

Keller 
? in grijze linnen band met 

riddertoernooi 
 idem als “Anna van 

Geierstein” 
Scott, Walter De zeeroover Gerard 

Keller 
? in geïll. groene linnen band  idem als “Waverley” 

Scott, Walter Guy Mannering Gerard 
Keller 

? in blauwe linnen band met 
ridder te paard naar links 

B: André 
Vlaanderen 

idem als “De 
oudheidkenner”  

Scott, Walter Guy Mannering Gerard 
Keller 

? in grijze linnen band met 
ridder te paard naar links 

B: André 
Vlaanderen 

idem als “De 
oudheidkenner” 

Scott, Walter Guy Mannering Gerard 
Keller 

? in geïll. blauwe linnen band 
met ridder te paard naar 
rechts 

  

 
 

Scott, Walter Guy Mannering Gerard 
Keller 

? in grijze linnen band met 
riddertoernooi 

 idem als “Anna van 
Geierstein” 

Scott, Walter Guy Mannering Gerard 
Keller 

? in blauwe linnen 
prachtband 

 idem als “Het schoone 
meisje van Perth” 

Scott, Walter Guy Mannering Gerard 
Keller 

? in rode linnen prachtband  
idem als “Ivanhoe” 

Scott, Walter Guy Mannering Gerard 
Keller 

? in geïll. groene linnen band  idem als “Waverley” 

Scott, Walter Het hart van 
Mid-Lothian 

Gerard 
Keller 

? in grijze linnen band met 
riddertoernooi 

 idem als “Anna van 
Geierstein” 

Scott, Walter Het hart van 
Mid-Lothian 

Gerard 
Keller 

? in geïll. groene linnen band   idem als “Waverley”  

Scott, Walter Het hart van 
Mid-Lothian 

Gerard 
Keller 

? in geïll. blauwe linnen band  idem als “Het schoone 
meisje van Perth” 

Scott, Walter Het hart van 
Mid-Lothian 

Gerard 
Keller 

? in grijze linnen band met 
ridder te paard naar links 

B: André 
Vlaanderen 

idem als “De 
oudheidkenner” 

Scott, Walter Het schoone 
meisje van Perth 

Gerard 
Keller 

? in geïll. blauwe linnen 
band; idem in groene 
linnen band 

  

 
 

Scott, Walter Het schoone 
meisje van Perth 

Gerard 
Keller 

? in geïll. groene linnen band  idem als “Waverley”  

Scott, Walter Het schoone 
meisje van Perth 

Gerard 
Keller 

? in grijze linnen band met 
riddertoernooi 

 idem als “Anna van 
Geierstein” 

Scott, Walter Het schoone 
meisje van Perth 

Gerard 
Keller 

? in geïll. rode linnen band  idem als “Ivanhoe” 

Scott, Walter De bruid van 
Lammermoor 

Gerard 
Keller 

? in geïll. rode linnen band  idem als “Ivanhoe”  

Scott, Walter De bruid van 
Lammermoor 

Gerard 
Keller 

? in grijze linnen band met 
ridder te paard naar links 

B: André 
Vlaanderen 

idem als “De 
oudheidkenner” 

Scott, Walter De bruid van 
Lammermoor 

Gerard 
Keller 

? in geïll. groene linnen band  idem als “Waverley”  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Scott, Walter De 

oudheidkenner 
Gerard 
Keller 

? 2e druk; in grijze linnen 
band met ridder te paard 
naar links 

B: André 
Vlaanderen 

 

 
 

Scott, Walter De 
oudheidkenner 

Gerard 
Keller 

? in geïll. rode linnen band  idem als “Ivanhoe” 

Scott, Walter De 
oudheidkenner 

Gerard 
Keller 

? in geïll. blauwe linnen band  idem als “Het schoone 
meisje van Perth” 

Scott, Walter De 
oudheidkenner 

Gerard 
Keller 

? in geïll. groene linnen band  idem als “Waverley” 

Scott, Walter De 
oudheidkenner 

Gerard 
Keller 

? in gestilleerde rode linnen 
Jugendstilband Amsterdam 
(originele band?) 

  

 
 

Scott, Walter Anna van 
Geierstein 

Gerard 
Keller 

? in grijze linnen band met 
riddertoernooi 

  

 
 

Scott, Walter Anna van 
Geierstein 

Gerard 
Keller 

? in geïll. groene linnen band  idem als “Waverley” 

Scott, Walter Anna van 
Geierstein  

Gerard 
Keller 

? in geïll. blauwe linnen band  idem als “Het schoone 
meisje van Perth” 

Scott, Walter De talisman Gerard 
Keller 

? in grijze linnen band met 
ridder te paard naar links 

B: André 
Vlaanderen  

idem als “De 
oudheidkenner” 

Scott, Walter De talisman Gerard 
Keller 

? in geïll. rode linnen band  idem als “Ivanhoe” 

Scott, Walter De talisman Gerard 
Keller 

? in geïll. blauwe linnen 
band; idem in groene 
linnen band 

 idem als “Het schoone 
meisje van Perth” 

Scott, Walter De talisman Gerard 
Keller 

? in geïll. groene linnen band  idem als “Waverley” 

Scott, Walter De talisman Gerard 
Keller 

? in geïll. papieren omslag   

 
 

 
 
 
 



 
 

Scott, Walter Het kasteel 
Kenilworth 

Gerard 
Keller 

? in geïll. blauwe linnen band  idem als “Het schoone 
meisje van Perth”  

Scott, Walter Het kasteel 
Kenilworth 

Gerard 
Keller 

? in geïll. rode linnen band; 
idem in groene linnen band 

 idem als “Ivanhoe” 

Scott, Walter Waverley Gerard 
Keller 

? in geïll. groene linnen band   

 
 

Scott, Walter Waverley Gerard 
Keller 

? in geïll. rode linnen band  idem als “Ivanhoe”  

Scott, Walter Waverley Gerard 
Keller 

? in geïll. blauwe linnen band  idem als “Het schoone 
meisje van Perth” 

Scott, Walter De verloofde Gerard 
Keller 

? in geïll. rode linnen band  idem als “Ivanhoe”  

Scott, Walter De verloofde Gerard 
Keller 

? in geïll. blauwe linnen band  idem als “Het schoone 
meisje van Perth” 

Scott, Walter De verloofde Gerard 
Keller 

? in geïll. groene linnen band  
idem als “Waverley” 

Scott, Walter Ivanhoe Gerard 
Keller 

? in geïll. rode linnen band; 
idem in geïll. blauwe linnen 
band en geïll. groene 
linnen band 

  

 
 

Scott, Walter Ivanhoe Gerard 
Keller 

? in geïll. linnen band met 
toernooiridder te paard 

  

 
 

Scott, Walter Ivanhoe Gerard 
Keller 

1919 Cohen editie no. 30   

 
 

 
 
 
 
 



 
Scott, Walter De oude pelgrim Gerard 

Keller 
? in papieren omslag met 

kleuren illustratie 
  

 
 

Scott, Walter De oude pelgrim Gerard 
Keller 

? in geïll. rode linnen band; 
idem in blauwe linnen 
band; idem in groene 
linnen band 

 idem als “Ivanhoe” / 
idem als “Het schoone 

meisje van Perth”  

Scott, Walter Quentin Durward Gerard 
Keller 

? in grijze linnen band met 
riddertoernooi 

 idem als “Anna van 
Geierstein” / idem als 
“Het schoone meisje 

van Perth”  
Scott, Walter Quentin Durward Gerard 

Keller 
? in geïll. blauwe linnen 

band; idem in groene 
linnen band 

 
 

Scott, Walter Quentin Durward Gerard 
Keller 

? in blauwe linnen band met 
ridder te paard naar links 

 idem als “Guy 
Mannering” 

Scott, Walter Robbert 
Roodhaar 

Gerard 
Keller 

? in geïll. rode linnen band  idem als “Ivanhoe”  

Scott, Walter Robbert 
Roodhaar 

Gerard 
Keller 

? in geïll. blauwe linnen band  idem als “Het schoone 
meisje van Perth” 

Scott, Walter Robbert 
Roodhaar 

Gerard 
Keller 

? in geïll. groene linnen band  idem als “Waverley” 

Scott, Walter Robbert 
Roodhaar 

Gerard 
Keller 

? in grijze linnen band met 
ridder te paard naar links 

B: André 
Vlaanderen  

idem als “De 
oudheidkenner” 

Servaas vermakelijk rad 
van avontuur 

nvt 1886 spelletjesboekje met 
"voorspellingen" in bruine 
papieren omslag 

 
 

Servaas vermakelijke 
Orakelen of 
Kortswijlige 
Voorzeggingen 
voor Neêrlands 
Jufferschap 
bewerkt 

 1881 klein formaat (123 mm bij 
93 mm) in papieren 
omslagje – zeer zeldzaam 

  

 
 

Sienkiewicz, 
Henryk 

Te Vuur en te 
Zwaard 
(Historische 
roman over 
Polen en 
Rusland) 

J. Brandt ? 1e druk ?; 2 delen in rode 
linnen banden met lelie in 
goudopdruk 

  

 
 

Snellen van 
Vollenhoven, Mr. 
S.C. 

Encyclopaedie, 
geillustreerd 
woordenboek 
voor weten- 
schap, kunst en 
geschiedenis 

nvt 1882 groot formaat in versierde 
rode linnen banden; 5 
delen; uit het fonds van 
C.L. Brinkman, Amsterdam 

  

 
 



 
Stanley, Henry 
M. 

In Afrikas 
donkere 
wildernissen 

? 1890 in geïll. groene linnen 
banden; 2 delen; samen 
met A.J. Mounteney 
Jephson; set van 3 delen 

  

 
 

Stanley, Henry 
M. 

In Afrikas 
donkere 
wildernissen 

? 1890 een losse aflevering (no. 9) 
uit een reeks van 50 

  

 
 

Stevenson St. Ives Mevr. 
Walther-
Keller 

? in mooie geïll. groene 
linnen band met afbeelding 
van een kasteel 

  

 
 

Stevenson, R.L. De onstnapte 
gevangene 

Mevr. 
Walther-
Keller 

? 2e uitgave; in geïll. bruine 
linnen band met afbeelding 
van een kasteel 

  

 
 

Stilgebauer, 
Edward 

het Liefdenest Mr. G. 
Keller 

1922 3e druk; Cohen-editie no. 
26 met stofomslag 

O: Johan T. 
Berndsen 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Stinde, Julius De Familie 
Buchholz  in 
Italië 

vertaald 
door 
Gerard 
Keller 

? 3e druk; in geïll. bruine 
linnen band met 2 zilver- 
reigers in rand van vissen 

 
idem als 

“Woudnovellen” 

Stinde, Julius De Familie 
Buchholz   

? ? 4e druk; 2e serie (vervolg), 
in geïll. bruine linnen band 
met 2 zilverreigers in rand 
van vissen 

 
idem als 

“Woudnovellen” 

Stinde, Julius De Familie 
Buchholz 

? ? in mooie rode linnen 
versierde band met 
bloemen, een zwaluw en 
een vlinder 

  

 
 

Stinde, Julius mevrouw 
Wilhelmina 
Buchholz 

Gerard 
Keller 

? 2e druk; in rode linnen 
band; laatste deel van de 
familie Buchholz 

 
 

Stinde, Julius Woudnovellen ? ? 2e druk in dezelfde band 
als de Familie Buchholz in 
rode band; 3e druk; in geïll. 
bruine linnen band met 2 
zilverreigers in rand van 
vissen 

  

 
 

Stinde, Julius Humoristische 
Novellen 

Gerard 
Keller 

? in geïll. bruine linnen band 
met 2 zilverreigers in rand 
van vissen 

 idem als 
“Woudnovellen” 

Stinde, Julius Fietje's verloving Gerard 
Keller 

? in fraai versierde rode 
linnen band 

  

 
 

Stinde, Julius Fietje's verloving Gerard 
Keller 

? in geïll. bruine linnen band 
met 2 zilverreigers in rand 
van vissen 

 
idem als 

“Woudnovellen”  

Stinde, Julius De katjes Gerard 
Keller 

? in kartonnen band   

Stinde, Julius de Liederdichter Gerard 
Keller 

? in blauw/groene linnen 
(originele?) band 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stratenus, Louise Gedichten, 
ochtendliederen.. 

nvt 1887 nieuwe uitgave; in mooie 
gedecoreerde rode linnen 
band 

  

 
 

Sue, Eugène De wandelende 
Jood 

? ? klein formaat in mooi geïll. 
rode linnen band; 5 delen 

  

 
 

Sue, Eugène Martijn de 
vondeling 

Domini-
cus  

? klein formaat in mooi geïll. 
rode linnen banden; 5 
delen 

 
idem als vorige 

Suttner von, 
Bertha 

De wapens 
neergelegd 

? 1915 5e druk; in prachtige geïll. 
Jugendstilband met 
vrouwenfiguur met 
gebroken zwaard 

B: G.F. van de 
Wall Perné  

 

 
 

Suttner von, 
Bertha 

De wapens 
neergelegd 

? ? 5e druk; in blauwe linnen 
band 

  

Suttner von, 
Bertha 

De wapens 
neergelegd 

? ? 6e druk; in linnen band met 
slagveld met staande 
vrouwenfiguur 

  

 
 

Suttner von, 
Bertha 

De wapens 
neergelegd 

? ? 7e druk; in linnen band met 
Vredespaleis 

  

 
 

 
 
 
 
 



 
Swarth, Hilda Ouida – Album nvt 1887 second edition; zeer 

bijzondere en zeldzame 
uitgave in het Engels; in 
blauwe linnen band met 
goud-opdruk 

  

 
 

Swift, Jonathan Gulliver's reizen Albert 
Verwey 

1922 Cohen editie voor jongeren 
no. 9 met opgeplakt 
omslag 

O: Daan 
Hoeksema 

 

 
 

Thackeray, W.M. De kermis der 
ijdelheid 

? ? oorspr. uitg Elsevier, 
Rotterdam; in rode linnen 
band, 2 delen; met 
levensbericht door M.P. 
Lindo, 's Hage, 1868 

  

 
 

Thackeray, W.M. De kermis der 
ijdelheid 

? ? in rode linnen band   

Thackeray, W.M. de lotgevallen 
van Hendrik 
Esmond en het 
ploertenboek 

Dr. M.P. 
Lindo en 
Dr. I.C. 
van 
Deventer 

? 2 delen in rode linnen band 
oorspr. uitg. Elsevier, 
Rotterdam 

  

 
 

Thackeray, W.M. de lotgevallen 
van Hendrik 
Esmond  

Dr. M.P. 
Lindo 

? oorspr. uitg. Elsevier, 
Rotterdam; groene linnen 
band 

  

 
 

 
 
 



 
Thackeray, W.M. De Lotgevallen 

van Filips 
Dr. M.P. 
Lindo 

? 2 delen in één rode linnen 
band; oorspr. uitg. 
Elsevier, Rotterdam 

 
 

Thackeray, W.M. De Newcomes ? ? in rode linnen band oorspr. uitg. 
Elsevier -
Rotterdam 

 

Thorbecke, 
Mevrouw 
C.L.J.M. 

Het Groote 
Kookboek 
(Lucullus) 

nvt ? opnieuw herziene 2e druk; 
in originele geïll. papieren 
omslag 

O: Anton 
Kristians 

 

 
 

Treller, Frans Het kind der 
prairiën 

? 1928 in geïll. linnen band   

 
 

Vairagyananda Het Geheim der 
Hindoesche 
Wilskracht 

  oorspr. uitg. van Hartog & 
Bos, Amsterdam – 
papieren omslag 

  

 
 

Verne, Jules De goudschat 
van Klondike 

Frans 
van 
Manen 

? oorspr. uitg. van Uitgevers-
vennootschap Erven  
Martin G. Cohen. In 1916 
door Gebr. E. & M. Cohen 
overgenomen. 

I:         
George Roux 

 

 
 

Verne, Jules De Reis om de 
Wereld in 
Tachtig Dagen 

? ca 
1924 
 

in rode linnen band met 
klein Jugendstil motief 

I: L. Benett, 
A. de Neuville 

 

 
 

 
 



 
Vlerk (pseud. 
voor Bernard 
Gewin) 

Joachim 
Polsbroekerwoud 
en zijne vrienden 

nvt ? 4e uitgave; in geïll. bruine 
linnen band met feestende 
menigte in gouddruk 

  

 
 

Vlerk (pseud. 
voor Bernard 
Gewin) 

Joachim 
Polsbroekerwoud 
en zijne vrienden 

nvt 1902 in geïll. bruine linnen band 
met menigte bij koets voor 
hotel in gouddruk 

  

 
 

Vondel meesterwerken door v. 
Lennep 

ca 
1880 

in originele roodbruine 
linnen band 

I:  
J.W.F. Kachel  

Vroolijke Frans Con Spirito  ca. 
1880 

in originele papieren 
omslag – 17 x 11 cm. – 
zeer zeldzaam 

  

 
 

Vulpius, Christian 
August 

Rinaldo Rinaldini 
Overste der 
Roovers – 
romantische 
geschiedenis uit 
de 18e eeuw 

? 1883 vierde herziene druk; twee 
delen in originele papieren 
omslagen 

  

 
 

Vulpius, Christian 
August 

Rinaldo Rinaldini 
Overste der 
Roovers - 
romantische 
geschiedenis uit 
de 18e eeuw  

? ca 
1885?  

vijfde herziene druk; in 
originele geïll. rode linnen 
band 

  

 
 

 
 
 



Wägner, Dr. W. sagen uit den 
Germaanschen 
Heldentijd 

C.H. 1883 1e druk; in geïll. groene 
linnen band 

I: H. Vogel   

 
 

Westenberg, 
G.W.C. 

Voordrachten 
(Monologen) in 
Poëzie en Proza 

Westenb
erg, 
G.W.C. 

? 2e druk; in blauwgroene 
geïll. band; voordrachten 
door div. auteurs vertaald 
door G.W.C. Westenberg. 

veel reclame 
achterin het 
boek 

 

 
 

Wetherell, E. de wijde, wijde 
wereld 

? ? in geïll. rode linnen band   

 
 

Winkler, Dr. T.C. Dokter en 
Patiënt 

nvt  in papieren omslag   

 
 

Witkamp, P.H. Aardrijkskundig 
Woordenboek 
van Nederland 

bew. 
door  
M.A. 
Sipman 

? opnieuw ingebonden in 
groene linnen band met 
originele rug 

 

 

Witkamp, P.H. Geschiedenis der 
zeventien 
Nederlanden 

nvt 1882 groot formaat in rode 
linnen band; 3 delen 

  

 
 

Witt, Jacob de Teekenboek der 
proportiën van 
het menschelijk 
lichaam 

nvt 1886 3e herziene druk; in 
papieren omslag 

 

 

 
 



 
Woude, Johanna 
v. 

Hollandsch 
Binnenhuisje 

nvt 1916 14e druk; in witte linnen 
band met opgeplakt 
stofomslag; oorspr. uitg. 
Gebr. Kluitman 

I: Louis Rae- 
maekers 
B: Joh. B.  
(Braakensiek?) 

 

 
 

Woude, Johanna 
v. 

Hollandsch 
Binnenhuisje 

nvt 1920 15e druk; Cohen-editie no. 
36 met stofomslag; idem 
zonder stofomslag 

I: Louis 
Raemaekers  
O: Daan 
Hoeksema 

 

 
 

Woude, Johanna 
v. 

Tom en Ik nvt ± 
1910 

6e druk; in mooie geïll. 
Jugendstilband 

B+I: Louis 
Raemaekers 

 

 
 

Woude, Johanna 
v. 

Tom en Ik nvt 1923 Cohen-editie no. 41   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zeggelen van, 
W.J. 

De reizen van 
Pieter Spa naar 
Londen en 
Amsterdam 

nvt 1924 11e druk; Cohen-editie 
no.44 met stofomslag 

I:  
J.H. Speenhoff 

 

 
 

Zeggelen van, 
W.J. 

De dichtwerken nvt ? 9e uitgave; in geïll. linnen 
band met klimop op bruine 
achtergrond 

B: L.W.R. 
Wenckebach idem als Bilderdijk  

“de Dichtwerken”     

Zeggelen van, 
W.J. 

De dichtwerken nvt 1908 10e druk; in mooie geïll. 
banden met tulpen en 
narcissen; uit de reeks 
"Bibliotheek van 
Nederlandsche schrijvers"; 
zelfde band als den School- 
meester, verbeterde 
uitgave. 

  

 
 

Zeggelen van, 
W.J. 

De dichtwerken nvt 1908 10e druk; klein formaat in 
gemarmerde band 

  

Zola, Emile De laatste 
stuiptrekkingen 

? ? klein formaat; in groene 
linnen band 

  

Zola, Emile Claude Lantier ? ? in bordeauxrode linnen 
band met reclame voor de 
werken van Zola, 
Hamerling en von Suttner 

  

 
 

Zola, Emile Claude Lantier ? ? 5e druk; in geïll. witte 
linnen band met zittende 
vrouw en staande, 
pijprokende, man 

 

idem als “Nana”  

Zola, Emile Het land ? ? 4e druk; in bordeauxrode 
linnen band met reclame 
voor de werken van Zola 

 
idem als           

“Claude Lantier »  

Zola, Emile Het land ? ? 4e druk; in geïll. witte 
linnen band met zittende 
vrouw en staande, 
pijprokende, man; met 
reclame voor de werken 
van Zola 

 

idem als “Nana” 

Zola, Emile In 't hartje van 
Parijs 

? ? 4e druk; in geïll. rode 
linnen band; met reclame 
voor de werken van Zola, 
Beecher-Stowe, Victorien 
Sardou en Louise Mülbach 

 

idem als “In het 
paradijs der dames” 

Zola, Emile Levensvreugde ? ? 2e druk; in bordeauxrode 
linnen band 

 idem als           
“Claude Lantier"  

Zola, Emile Levensvreugde ? ? 5e druk; in geïll. witte 
linnen band met zittende 
vrouw en staande, 
pijprokende, man 

 

idem als “Nana" 

 
 
 
 
 



Zola, Emile Voor een nacht 
van liefde 

? ? en 
1920 

in papieren omslag; idem 
in rode linnen band, 
Cohen-editie nr. 33 uit 
1920 

  

 
 

Zola, Emile Zijn excellentie 
Eugène Rougon 

? ? 3e druk; in geïll. witte 
linnen band met zittende 
vrouw en staande, 
pijprokende, man; met 
reclame voor de werken 
van Zola 

 

idem als “Nana” 

Zola, Emile Hoe de Rougons 
fortuin maakten 

? ? 5e druk; in geïll. witte 
linnen band met zittende 
vrouw en staande, 
pijprokende, man 

 

idem als “Nana” 

Zola, Emile De herleving ? ? een verhaal in blauw 
papieren omslag 
173x131mm 

  

 
 

Zola, Emile De herleving ? ? een verhaal in bruin 
papieren omslag 
163x102mm 

  

 
 

Zola, Emile De Herleving ? ? Novelle - een verhaal in 
rood papieren omslag 
201x139mm 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zola, Emile De 
Overstrooming 
en 
De lange Michu 

? ? twee verhalen in papieren 
omslag 

  

 
 

Zola, Emile  De 
Overstrooming 
en 
De lange Michu 

? ? in geïllustreerde papieren 
omslag 

O: Anton 
Kristians  

 
idem als         

“Merlier’s Molen » 
 

Zola, Emile De 
Overstrooming  
en de lange 
Michu 

? ? in geïllustreerde papieren 
omslag 

O+I: Daan 
Hoeksema 

 

 
 

Zola, Emile Germinal ? ? nieuwe nauwkeurige 
vertaling; 2 delen in één, 
niet originele band 

 
 

Zola, Emile Hartstocht en 
geld 

? ? 4e druk; in geïll. witte 
linnen band met zittende 
vrouw en staande, 
pijprokende, man; met 
reclame voor de werken 
van Zola; een woord aan 
de lezers (achterin) 

 

idem als “Nana”  

Zola, Emile Jacques Damour ? ? Novelle - een verhaal in 
rood papieren omslag 
201x139mm 

 idem als “de 
Herleving” 

 
Zola, Emile Jean Gourdon ? ? een verhaal in bruin 

papieren omslag 
163x102mm 

 idem als “de 
Herleving” 

 
Zola, Emile De Kroeg ? ? 2 delen in een 

bordeauxrode linnen band 
met reclame voor de 
werken van Calisch en 
Dickens. 

 

idem als           
“Claude Lantier”    

Zola, Emile In het paradijs 
der dames 

? ? 3e druk; in rode 
Jugenstilband. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zola, Emile Nana 
 

? ? 5e druk; in geïll. witte 
linnen band met zittende 
vrouw en staande, 
pijprokende, man 

  

 
 

Zola, Emile Nana ? 1917 Zola-editie; uitv. als 
Cohen-editie 

  

Zola, Emile De jacht op 
fortuin 

? ? 5e druk; in geïll. witte 
linnen band met zittende 
vrouw en staande, 
pijprokende, man 

 

idem als “Nana” 

Zola, Emile De verovering 
van Plassans 

? ? 5e druk; in geïll. witte 
linnen band met zittende 
vrouw en staande, 
pijprokende, man 

 

idem als “Nana” 

Zola, Emile De Kroeg ? ? 5e druk; in geïll. witte 
linnen band met zittende 
vrouw en staande, 
pijprokende, man 

 

idem als “Nana” 

Zola, Emile Dokter Pascal ? ? 3e druk; in blauwe linnen 
Jugendstil band  

  

 
 

Zola, Emile Dokter Pascal ? ? 5e druk; in geïll. witte 
linnen band met zittende 
vrouw en staande, 
pijprokende, man 

 

idem als “Nana” 

Zola, Emile Vluchtige liefde ? ? 5e druk; in geïll. witte 
linnen band met zittende 
vrouw en staande, 
pijprokende, man 

 

idem als “Nana”  

Zola, Emile Nantas ? 1920 Cohen editie no. 34, met 
stofomslag 

O: Daan 
Hoeksema  

 

 
 

Zola, Emile Nantas de Sterke ? ? in geïll. papieren omslag O: Anton 
Kristians  

idem als         
“Merlier’s Molen” 

Zola, Emile Nantas de Sterke ? ? een verhaal in bruin 
papieren omslag 
163x102mm 

 idem als “de 
Herleving” 

 
Zola, Emile de biecht van 

Claude 
Angelica 
v Hest 

1921 Cohen editie no. 38   

Zola, Emile de 
verborgenheden 
van Marseille 

Angelica 
v Hest 

1922 in zwarte linnen band met 
Jugendstil motief 

 
 

 
 
 
 



Zola, Emile het dierlijke in 
den mensch 

? ? 3e druk; in bordeauxrode 
linnen band 

 idem als           
“Claude Lantier” 

Zola, Emile de wensch van 
een stervende 

Angelica 
v Hest 

1921 Cohen editie no. 37   

Zola, Emile de droom ? ? 6e druk; Zola-Editie, 
Amsterdam; in bruine 
linnen band 

 
 

Zola, Emile de oesters van 
den  
Heer Chabre 

? ? in geïll. papieren omslag O: Anton 
Kristians  idem als         

“Merlier’s Molen” 

Zola, Emile de oesters van 
den heer Chabre 
of het middel 
van den dokter 

? ? een verhaal in bruin 
papieren omslag 
163x102mm 

  
idem als “de 
Herleving” 

 
Zola, Emile Merlier’s Molen ? ? in geïll. papieren omslag O: Anton 

Kristians  
 

 
 

Zola, Emile Merlier’s Molen ? ? een verhaal in bruin 
papieren omslag 
163x102mm 

  
idem als “de 
Herleving” 

 
Zola, Emile Merlier’s Molen Hendrik 

Karels 
? een verhaal in grijs 

papieren omslag 
178x113mm 

  

 
 

Zola, Emile Madeleine Férat ? 1919 3e druk; Cohen editie no. 
31 met omslagtekening 
binnenin geplakt 

O: Daan 
Hoeksema 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zola, Emile Naïs Micoulin ? ? een “realistische novelle” in 

papieren omslag 
194x137mm 

  

 
 

Zola, Emile Thérèse Raquin ? 1919 tweede druk; Cohen editie 
no. 32 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIE OVER ILLUSTRATOREN  EN GRAVEURS VAN 
 

DE BOEKEN VAN GEBR. E. & M. COHEN: 
 

 
PERSONALIA GEÏLLUSTREERD BOEK DIVERSEN 

 
Auchard, T.C. ? (graveur) tweemaal gered door Gerard 

Keller 
blz. 127 

AV (A.C. Verhees) zie aldaar  
Badoureau, Jean Francois ? 
(graveur) Frankrijk 

tweemaal gered door Gerard 
Keller 

blz. 95 

Barnard, Frederick 
Engeland, 1846 – 1896 

veel werk van Dickens  

Barrant (graveur) Bijbel voor kinderen door C. 
Schmid, 7e uitgave. 

illustratie t.o. bladzijde 118 

Bayard, Emile 
Frankrijk, 1837 - 1891 

avontuurlijke tochten door  
Johan Gram, 1878. 

illustratie op bladzijde 142 

Bayes, Alfred Walter 
Engeland, 1832 - 1909 

Andersen's Sprookjes (Sproken 
en Vertellingen), 4e druk 

duidelijke signatuur AWB op blz. 
277, deel 1 Morgenrood:   

Beckmann, Conrad 
Duitsland, 1846 - 1902 

(1) twee vroolijke 
geschiedenissen door Frits 
Reuter, 5e druk; (2) mijne 
leerjaren op het land door Frits 
Reuter, 3 delen, 7e druk. 

(1) illustratie op bladzijde 47 
(2) deel 2 bladzijde 19 

Benett, Léon 
Frankrijk, 1838 - 1917 

De reis om de wereld in tachtig 
dagen door Jules Verne 

mede geïllustreerd door  
Alphonse de Neuville 

Berkeley, Stanley 
Engeland, 1855 – 1909 

een student of eene loopbaan 
met hindernissen door          
F.W. Farrar. 3e druk. 

 

Berndsen, Johan Theodorus 
Nederland, 1890 - ? 

het liefdenest door Edward 
Stilgebauer; de Sprookjes van 
Moeder de Gans – Cohen editie 

beide boekjes omslagtekening 

Bertrand (Albert?) (graveur) 
Frankrijk, 1854 – 1912 ? 

Bijbel voor kinderen door C. 
Schmid, 7e uitgave. 

illustratie t.o. bladzijde 244 

Birch, Reginald Bathurst 
Engeland (Amerika) 1856 - 1943 

de Kleine Lord door F.H. Burnett,  
8e druk Arnhem - Nijmegen 

signeert vaak met zonnetje of 
margrietje: 

 
Boetzel, Hélène (graveur) 
Frankrijk, 19e eeuw 

avonturen van den Baron van 
Munchhausen, 
Amsterdam 5e druk 

blz. 117 

Bos, Gerardus Johannes 
Nederland, 1825 - 1898 

Twee Hollandsche jongens en 
andere verhalen door             
P.F. Brunings 

naam onder illustratie naast 
titelblad 

Bottema, Tjerk 
Nederland, 1882 - 1940 

Johan Gram, vreemd en eigen; 
Kirk Munroe, Derrick Sterling (..) 

bandontwerp; monogram .TJB.  
(TJB tussen twee punten) 

Bouwman, J. Edward Bellamy  
Gelijkheid voor Allen, 1934, 1940 

omslagtekening 

Braakensiek, Johan 
Nederland, 1858 – 1940 

de Negerhut door Beecher Stowe grote geïll. grijze 10e uitgave 
blz. 228 

Browne, Gordon Frederick 
Engeland, 1858 - 1932 

Farrar: een schooljongen of van 
kwaad tot erger 

enkele illustraties met het 
monogram GB 

Browne, Hablot Knight  zie Phiz 
Cazzini, L. (graveur) tweemaal gered door Gerard 

Keller 
blz. 31 en 102 

Clérice, Charles 
Argentinië/Frankrijk 
1865 - 1912 

Stanley's leven, reizen en 
lotgevallen door A. Burdo 

signatuur t.o. bladzijde 38 

 
 
 
 
 
 



PERSONALIA GEÏLLUSTREERD BOEK DIVERSEN 

 
CG (Charles Green) zie aldaar  
Claudius, Wilhelm 
Duitsland 1854 - 1942 

Marlitt: Goud Elsje monogrammeert met W.C. 

CM (C. Maurand) zie aldaar  
Cruikshank, George 
Engeland, 1792 - 1878 

Jozef Grimaldi door Charles 
Dickens 

 

C.Z. zie Zopf, Carl  
Dalziel, Edward (graveur) 
Engeland, 1817 – 1905 

veel werk van Dickens broer van George Dalziel; 
stonden bekend als the Dalziel 
Brothers 

Dalziel, Edward Gurden 
(graveur) 
Engeland, 1849 – 1888 

o.a. Een reiziger die geen handel 
drijft door Charles Dickens 

zoon van Edward Dalziel; 
monogrammeert met EGD 

Dalziel, George (graveur) 
Engeland, 1815 – 1902 

veel werk van Dickens broer van Edward Dalziel; 
stonden bekend als the Dalziel 
Brothers 

Deschamps, E. (graveur) 
Frankrijk? 

(1) Sprookjes van Moeder de 
Gans in band van van de Wall 
Perné; (2) tweemaal gered door 
Gerard Keller 

(1) de schoone slaapster in het 
bosch, t.o. blz. 18 
(2) blz. 73 

D.H. zie Daan Hoeksema  
Diaqué, Ricardo Corchon y 
Spanje, 1855 – 1927 

Madame sans- gêne, De 
Strijkster door Sardou, Victorien 
en Moreau, Emile 

duidelijke signatuur op blz. 89 

Doré, Gustave 
Frankrijk, 1832 – 1883 

Arabische vertellingen der 1001 
nacht; Bijbel voor kinderen door 
C. Schmid, 7e uitgave. 

 

Dumont, L. (graveur) de reis om de wereld in tachtig 
dagen door Jules Verne 

blz. 105 

Ebbutt, Phil Hollandsche Kolonisten in 
Engeland door Harriet Martineau  

monogrammeert met P.E. 

EGD (Edward Gurden Dalziel) zie aldaar  
f (zie fecit)   
FDC ? Goeverneur, ons Vertelselboek, 

2e druk 
 

fecit, f (Latijn)  betekenis: heeft het gemaakt 
Felix, F. (graveur) Madame sans- gêne, De 

Strijkster door Sardou, Victorien 
en Moreau, Emile 

duidelijke signatuur op blz. 89 

Fildes, Samuel Luke 
Engeland, 1844 - 1927 

o.a. de klok van Mr. Humphrey 
en andere verhalen door Charles 
Dickens, in blauwe linnen band  

illustratie met signatuur op 
bladzijde 129 

Flashar, Max 
Duitsland, 1855 - 1915 

de meid van den Schout (in 
linnen band met vrouwenportret 
in medaillon, door Anton 
Kristians) 

signatuur t.o. bladzijde 48 

Forestier, Amédée 
Engeland, 1854 - 1930 

Stanley's leven, reizen en 
lotgevallen door A. Burdo 

signatuur t.o. bladzijde 191 

Foulquier, Valentin 
Frankrijk, 1822 - 1896 

tweemaal gered door Gerard 
Keller 

 

Fraser, Francis Arthur 
Engeland, 1846 – 1924 

Groote verwachtingen door 
Charles Dickens 

 

French, Harry 
 

Slechte tijden door Charles 
Dickens 

signeert als HF 

Frost, Arthur Burdett 
Amerika, 1851 – 1928 

Schetsen uit Amerika Tafereelen 
uit Italië door Charles Dickens 

 

Gauchart (graveur) Bijbel voor kinderen door C. 
Schmid, 7e uitgave. 

illustratie t.o. bladzijde 434 

Green, Charles 
Engels, 1840 – 1898 

o.a. Nelly door Charles Dickens 
8e druk        

 

 
 
 
 



PERSONALIA GEÏLLUSTREERD BOEK DIVERSEN 

 
HEM (Hendrik Evert Michielsen) zie aldaar   
Heukelom, Jan Bertus 
Nederland, 1875 - 1965 

Marlitt, het Heideprinsesje      
10e druk, 1907  

bandontwerp; monogram JBH 
middenonder 

Hiddemann, Friedrich 
Duitsland, 1829 - 1892 

mijne leerjaren op het land door 
Frits Reuter, 3 delen, 7e druk. 

deel 3 bladzijde 67 

Hildibrand (graveur) (1) de reis om de wereld in 
tachtig dagen door Jules Verne 
(2) tweemaal gered door Gerard 
Keller 

(1) blz. 57, 61, 99. Signeert 
soms ook als Hildi (blz. 109). 
(2) blz. 182 

Hoeksema, Daan 
Nederland, 1879 – 1935 

(1) een strijd in Rome door Felix 
Dahn, 7e druk, 2 delen in één 
band; (2) Charles Dickens' 
Nicolaas Nickleby bewerkt door 
Andriessen, 3e druk; (3) Charles 
Dickens' Londen en Parijs, Cohen 
editie no. 40, 1924; (4) Jack 
London, de God zijner Vaderen, 
Cohen editie no. 39, 1922; (5) 
Jack London, Blank en Geel, 
Cohen editie no. 29, 1919; (6) 
Emile Zola, Nantas, Cohen editie 
no. 34, 1920; (7) Emile Zola, de 
overstrooming van de Garonne 

(1) bandtekening; (2) band- 
tekening; (3) omslagtekening 
(4) omslagtekening; (5) omslag- 
tekening; (6) omslagtekening;  
(7) omslagtekening 
 
Monogrammeert ook met D.H. 

't Hoff, Adrianus Johannes 
van 
Nederland, 1893 - 1939 

de kleine Lord, 2e druk 
Amsterdam 

 

HT (Hugh Thomson) zie aldaar  
Horn, Hendrik Jacobus 
1860 - 1940 

bandtekening van Farrar: een 
schooljongen of van kwaad tot 
erger, 5e uitgave 

 

HV (Hermann Vogel) zie aldaar  
JHSP (Jacobus Hendrikus 
Speenhoff) 

zie aldaar  

Joliet, Auguste (graveur) 
Frankrijk? 

(1) avonturen van den Baron van 
Munchhausen, Amsterdam 5e 
druk; (2) tweemaal gered door 
Gerard Keller 

1. blz. 179 
2. blz. 177 

Kachel, J.W.F. 
Nederland, 1826 – 1873 

Vondel's Meesterwerken  

Keller-Leuzinger, Franz 
Duitsland, 1835 - 1890 

Natuurlijke Geschiedenis van den 
Mensch door F. von Hellwald 

 

Kleinmichel, Julius 
Duitsland, 1846 - 1892 

De Rijksgravin Gisela door        
E. Marlitt (rode band A4 formaat) 

signatuur op pagina 4 (met 
jaartal 1888) 

Kristians, Anton 
Nederland, 1883 – 1957 

bandontwerper voor o.a. Marlitt, 
het Groote Kookboek, Dickens 

 

Laplante, C. (graveur)  (1) Bijbel voor kinderen door C. 
Schmid, 7e uitgave; (2) 
avontuurlijke tochten door  
Johan Gram, 1878.  

(1) illustratie t.o. bladzijde 439 
(2) bladzijde 142 

Leeuw Jr., Henri  
Nederland (1861 – 1918) 

Oltmans volledige werken  

Linse, Jan 
Nederland, (1843 – 1906) 

Kindervreugd en Kinderleed door 
Louise B.B. 

 

Looy, P. van Kerstsprookjes door Charles 
Dickens, 9e druk, in band met 
Dickensfiguren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PERSONALIA GEÏLLUSTREERD BOEK DIVERSEN 

 
Louis, P. (graveur) de reis om de wereld in tachtig 

dagen door Jules Verne 
blz. 89 

Louise, V. (graveur) avonturen van den Baron van 
Munchhausen, 
Amsterdam 5e druk 

blz. 54 

LP  mijne leerjaren op het land door 
Frits Reuter, 3 delen, 7e druk. 

deel 3: initiaal o.a. op bladzijde         
4 en 75 

M (James Mahoney)   
Mahoney, James 
Ierland, 1810 – 1879 

o.a. Nelly en Oliver Twist door 
Charles Dickens 

signeert met een M tussen twee 
horizontale streepjes:  

C. Maurand (graveur) 
Frankrijk,  

Sprookjes van Moeder de Gans in 
band van van de Wall Perné 

Klein Duimpje, na blz. 2 

Meaulle, Fortune Louis 
(graveur) Frankrijk, 1844 - 1901 

tweemaal gered door Gerard 
Keller 

signatuur op blz. 43 

Meurs, Harmen  
Nederland, 1891 – 1964 

Een schooljongen of van kwaad 
tot erger door F.W. Farrar.        
9e druk. 

bandontwerp 

Michielsen, Hendrik Evert  
Nederland, 1852 – 1929 
 

(1) Frits Reuter: Rommelzoo. Uit 
de serie Gedroogde Kruiden. 
Bewerkt door E. Laurillard. 4e 
druk. Tevens de Profeet in de 
wildernis door Beecher Stowe. 
Volksuitgave in papieren omslag. 

(1) duidelijke signatuur naast 
bladzijde 250 met vermelding 
van het jaar 1892. Signeert ook 
als HEM. 

Neuville, Alphonse de 
Frankrijk 1835 - 1885 

de reis om de wereld in tachtig 
dagen door Jules Verne 

blz. 3, 5 en 7. Monogrammeert 
met A de N. Mede geïllustreerd 
door Léon Benett. 

Pannemaker, Francois 
(graveur) 
1822 (Brussel) – 1900 (Parijs) 

(1) Sprookjes van Moeder de 
Gans in band van van de Wall 
Perné; (2) Bijbel voor kinderen 
door C. Schmid, 7e uitgave; 
avonturen van den Baron van 
Munchhausen, Amsterdam 5e 
druk; (3) de reis om de wereld in 
tachtig dagen door Jules Verne 

(1) de Gelaarsde Kat, t.o. blz. 8 
(2) illustratie t.o. bladzijde 419; 
blz. 178. (3) blz. 91. Signeert 
ook als "pann" waarbij soms de 

nn in spiegelbeeld:  
 
 
 

P.E.  zie: Ebbutt, Phil  
Phiz (pseudoniem van      
Hablot Knight Browne) 
Engeland, 1815 – 1882 

o.a. Samuel Pickwick door 
Charles Dickens 

 

Piaud, Antoine Alphée 
(graveur) 
Frankrijk, 1813 - 1867 

Bijbel voor kinderen door C. 
Schmid, 7e uitgave. 

illustratie t.o. bladzijde 173 

Pisan, Héliodore Joseph 
(graveur) 
Frankrijk, 1822 – 1890 

Sprookjes van Moeder de Gans in 
band van van de Wall Perné 

de schrandere Prinses, t.o. blz. 1 

Poussin, A (pseudoniem van     
Albert Hahn jr.) 
Nederland, 1894 – 1953 

Felix Dahn, Een strijd om Rome, 
Cohen editie no. 6, 7 en 8, 1916; 
Robert Hamerling, Aspasia, 
Cohen editie no. 10 en 11 

omslagtekeningen en illustraties 

Prater, W.  Silas K. Hocking, haar Benny in 
rode linnen band, Amsterdam 

illustratie t.o. blz. 160 

Prevost, L. (graveur) de reis om de wereld in tachtig 
dagen door Jules Verne 

blz. 87 en 111 

Raemaekers, Louis 
Nederland, 1869 – 1956 

Hollandsch binnenhuisje door 
Johanna van Woude  

 

Ramberg, Johann Heinrich 
Duitsland, 1763 – 1840 

Tijl Uilenspiegel  

 
 
 
 
 
 
 



PERSONALIA GEÏLLUSTREERD BOEK DIVERSEN 

 
Ratinckx, Jos 
België, 1860 - 1937 

Daniel Caldine, Jeanne D'Arc de 
Maagd - Heldin van Vaucouleus 

illustratie in deel I op blz. 319 
en 347 

RCD (Ricardo Corchon y Diaqué)   
Reynolds, Frank 
Engeland, 1876 – 1953 

David Copperfield door Charles 
Dickens, genummerde Jubileum 
uitgave 

 

Rinke, Jan Frederik  
Nederland, 1863 – 1922 

(1) de Negerhut door Beecher- 
Stowe. Cohen-editie nr. 25. ; (2) 
de Negerhut door Beecher-
Stowe, 10e uitgaaf in 
gemarmerde band; (3) Frits 
Scharnhorst in Amerika door  
J.J.A. Goeverneur 

(1) illustratie met signatuur t.o. 
bladzijde 472. 
(2) illustratie t.o. blz 144 2e deel 
(3) band + illustraties 

Rochussen, Charles 
Nederland, 1814 – 1894  

De vliegende Hollander van Zee 
tot Zee door Hendrik van Balen 

 

Roux, George 
Frankrijk, 1850 – 1929 

De goudschat van Klondike door 
Jules Verne; Avontuurlijke 
tochten door Johan Gram 

 

Schlitt, Heinrich 
Duitsland, 1849 - 1923 

In het huis van den Handelsraad 
door E. Marlitt, 9e druk 

duidelijke signatuur t.o. blz. 80 
en 224 

Schröter Foriaerkse, X.A.v.E.  
of wellicht met sc er achter, dus: 
Schröter Foriaerk sc ? 

mijne leerjaren op het land door 
Frits Reuter, 3 delen, 7e druk. 

deel 3: onduidelijke signatuur op 
bladzijde 342 

Seghers, Willem 
België ? 

Daniel Caldine, Jeanne D'Arc de 
Maagd - Heldin van Vaucouleus 

illustratie in deel I op blz. 95 en 
235 

Sotain, Noel Eugene (graveur) 
Frankrijk, 1816 – 1874  

avontuurlijke tochten door  
Johan Gram, 1878. 

signatuur op bladzijde 5 

Speckter, Otto 
Duitsland, 1807 – 1871 

Hanne Nüte en de kleine poedel 
door Frits Reuter 

 

Speenhoff, Jacobus 
Hendrikus 
1869 - 1945 

de reizen van Pieter Spa naar 
Londen en Parijs door W.J. van 
Zeggelen; een strijd om Rome 
door Felix Dahn, 5e druk 

monogrammeert met JHSP; in 
deel 1 van strijd om Rome 
monogram t.o. blz. 40 

Stanisland, C.J. (ill/graveur?) Sprookjes van Moeder de Gans in 
band van van de Wall Perné 

Prins Lievelijn, t.o. blz. 14 

Stothard, Thomas 
Engeland, 1755 - 1834 

Robinson Crusoe met dank aan H.D. 

Taurel, C. Ed. (graveur)   Vondels Meesterwerken t.o. bladzijde 376 
Thomson, Hugh 
Ierland 1860 – 1920 

Oliver Goldsmith: de predikant 
van Wakefield 

signatuur t.o. blz. 37; signeert 
ook met HT 

TJB zie Bottema, Tjerk  
Verhees, A.C. 
Nederland, 1859 – 1929 

(1) de Negerhut door Beecher 
Stowe in rode linnen band; (2) 
de Negerhut door Beecher-
Stowe, 10e uitgaaf in 
gemarmerde band; (3) twee 
vroolijke geschiedenissen door 
Frits Reuter, 5e druk; (4) mijne 
leerjaren op het land door Frits 
Reuter, 3 delen, 7e druk. 

(1) illustratie met signatuur 
naast titelblad 
(2) illustratie t.o. blz. 241 
(3) illustratie op bladzijde 53 
(4) deel 2 bladzijde 19 (graveur) 
 
signeert ook als AV 

Vermorcken, E. (graveur) 
Nederland, 1820 – 1906 

Vondels Meesterwerken t.o. bladzijde 48 

Vlaanderen, André 
Nederland, 1881 – 1955 

bandontwerper voor o.a. in het 
jaar 2000 door Bellamy, Cohen-
Editie, Walter Scott werken 

omslag van Bellamy: In het jaar 
2000 – Cohen editie no.17 en  
van Multatuli: nog eens vrije 
arbeid – Cohen editie no. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 



PERSONALIA GEÏLLUSTREERD BOEK DIVERSEN 

 
Vogel, Hermann 
Duitsland, 1854 – 1921  

Sagen uit den Germaanschen 
Heldentijd, door W. Wägner 

illustratie o.a. op blz. 38 
monogrammeert ook als HV 

Votteler, Christian 
Duitsland, 1840 - 1916 

onze kleine gepluimde vrienden 
door Helene ten Brink 

illustratie op bladzijde 134 
(gez = gezeignet ?) 

Vries, Reinier Willem Petrus 
de (1874 – 1952) 

bandontwerp van 12e druk van 
de Pastorie te Mastland door 
Koetsveld (zeer groot formaat) 

gestilleerd monogram RWPV 

Is. W. de gedichten van den 
Schoolmeester. 12e druk. 

illustratie met signatuur op 
bladzijde 55 en 62. 

Wagner, Erdmann  
Duitsland, 1842 – 1917 

het Heideprinsesje door Marlitt. 
10e druk. 

 

Wall Perné, G.F. van der 
Nederland, 1877 – 1911 

bandillustratie van de boeken 
van Gustave Aimard en Bertha 
von Suttner’s “de wapens 
neergelegd” 5e druk 

 

Walter (graveur)  (1) de Negerhut door Beecher 
Stowe; (2) De vliegende 
Hollander van Zee tot Zee door 
Hendrik van Balen 

(1) grote geïll. grijze 10e uitgave 
blz. 228 
(2) alle 

W.C. zie Claudius, Wilhelm  
Weissenbuch (graveur) de gedichten van den 

Schoolmeester. 12e druk. 
illustratie met signatuur + sc op 
bladzijde 154. 

Wenckebach, Ludwig Willem 
Reymert  
Nederland, 1860 – 1937 

de Negerhut door Beecher 
Stowe; Mekklenburg’s Montecchi 
en Capuletti, 3e druk 

grote geïll. grijze 10e uitgave 
blz. 2 en 58 

Wood, Stanley L.  
Engeland, 1866 – 1928  

drie cricketspelers door         
F.W. Farrar, 2e druk. 

 

Zick, Alexander 
Duitsland, 1845 - 1907 

De tweede vrouw door Marlitt, 8e 
druk 

duidelijk monogram t.o. blz. 96  

Zopf, Carl  
Duitsland, 1858 – 1944 

de vrouw met de 
karbonkelsteenen door Marlitt.  
6e druk.  

 

 
 
 


