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De CouperusDe CouperusDe CouperusDe Couperus----collectie van de Schuhmachers.collectie van de Schuhmachers.collectie van de Schuhmachers.collectie van de Schuhmachers. 

Lijst (gecorrigeerde, aangevulde en uitgebreide versie). 
 

In 1963 brachten we een catalogus uit van onze Couperus-collectie, met 'wondertjes' erin (zoals 

Max dat noemde) zoals Couperus' eigen exemplaar van Herakles in perkament met belangrijke 

correcties in deel II. Daarin werd voor het eerst het verschijnsel gesignaleerd van het zelfde 

boek in dezelfde druk in verschillende banden. Daardoor waren wij in staat een aantal drukken, 

zoals de 4de druk van Majesteit, naar de niet bestaande te verwijzen. 

Sindsdien had Max een nieuwe, tweede collectie bijeengebracht. Meer dan ooit lettend op 

verschillen, ook kleurnuances, waar ook nu nog weinig aandacht voor is. De 'wondertjes', als 

Eline met opdracht aan zijn latere vrouw en Blanke Steden met correcties en opdracht aan het 

nichtje dat in het testament voorkwam, verhuisden al eerder naar een verzamelaar wiens bezit 

een onderkomen vond in de KB en het Letterkundig Museum. 

De collectie van vele honderden boeken met al die verschillende nuances, waarbij toch nog 

steeds enkele van Couperus' eigen exemplaren, die collectie, in ruim 40 jaar opgebouwd, werd 

als hommage aan Max die in juni 2007 stierf naar de 28th Amsterdam Antiquarian Bookfair 25-

27 oktober gebracht en is inmiddels zoals de bedoeling was in zijn geheel verkocht en nu in de 

goede handen van een van de kleinzonen van Couperus voornaamste uitgever L.J. Veen.  

Bij de ‘Werken’ band van Berlage werd niet steeds naar E. Braches Documentatie Nieuwe 

Kunst 2006 verwezen – bij de overige boeken die daarin voorkomen uiteraard wel. 

    

Aan den Weg der VreugdeAan den Weg der VreugdeAan den Weg der VreugdeAan den Weg der Vreugde.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam [1908].  

Oplage: ‘waarschijnlijk 1250 exx.’ 

1.middenblauw linnen met decoratie en belettering in lichtblauw. [Bandontwerp: R.N. 

Roland Holst = aangepast ontwerp naar tweede druk [1894] van Extaze]. Eerste Band.  

Van Vliet 1. 

2. halflinnen, middenblauw linnen rug, platten met lichtblauw gehamerd papier 

overtrokken met decoratie in grijs, belettering in donkerblauw. 

Van Vliet Goedkope uitgaven (p. 349) 37: Oorlogsband: ‘Behangband’ [deze laatste 

term m.i. niet erg van toepassing aangezien er geen behang gebruikt werd.]  

*Op een oudejaarsavond, enkele jaren geleden, heeft een onverlaat een ruit bij ons stuk 

geslagen en alle boeken van Couperus waarvan de titel met een A begint gestolen. Dit 

verlies is nog niet geheel aangevuld. 

 

Antiek Toerisme, Roman uit OudAntiek Toerisme, Roman uit OudAntiek Toerisme, Roman uit OudAntiek Toerisme, Roman uit Oud----EgypteEgypteEgypteEgypte.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1911.  

Oplage: ‘onbekend’. 

1.crème linnen met decoratie in licht- en middenblauw, bruin, geel, rood & zwart, 

belettering in blauw, rood, zwart en uitgespaard créme. Bandontwerp: André 

Vlaanderen.  

Op band: Een Roman uit etc. Eerste Band.  

Van Vliet 1. 

 Tweede drukTweede drukTweede drukTweede druk: Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1917. 
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Oplage: ‘onbekend’. 

2. gebroken-wit linnen met decoratie in blauw, grijs, geel, rood en zwart, belettering in 

geel, rood en zwart. Bandontwerp: André Vlaanderen [vereenvoudigde versie van 

bandontwerp eerste druk in een iets gewijzigde kleurstelling].  

Van Vliet 4. 

Braches 

Evenals op de band van de eerste druk luidt de ondertitel Een Roman. 

3. gebroken-wit papieren omslag met decoratie in blauw, grijs, geel, rood en zwart, 

belettering in geel, rood en zwart. Omslagontwerp: André Vlaanderen [gelijk aan 

Bandontwerp tweede druk.] 

Van Vliet 5.    

Derde drukDerde drukDerde drukDerde druk: Amsterdam, Van Holkema & Warendorf Uitgeversmaatschappij 1927. 

Oplage: ‘onbekend’. 

Deze druk, verschenen na de dood van Couperus, niet opgenomen in Van Vliet. 

4. zwart linnen, schrijver en verkorte titel in versierd kader in goud, zwarte schutbladen. 

Eerste Band. 

5. grijs linnen, schrijver en verkorte titel in versierd kader in blauw (qua ontwerp gelijk 

aan voorgaande: zwart linnen met goud), grijze schutbladen. 

Aan de zwart met gouden band is meer zorg besteed, daardoor zou deze wat eerder dan 

de grijs met blauwe te dateren zijn. 

6. groen  gestructureerd karton, decoratie en belettering in zwart, beige papieren 

stofomslag met belettering in zwart. 

Twee exx. met deze band zijn door een vorig bezitter gedateerd ‘1941’ – in ieder geval is 

deze uitvoering uit de late jaren dertig. 

7. beige papieren omslag met belettering in zwart [gelijk aan stofomslag, zie 6]. 

 

Antieke Verhalen [,] Van Goden en Keizers, Van Dichters en Hetaeren.Antieke Verhalen [,] Van Goden en Keizers, Van Dichters en Hetaeren.Antieke Verhalen [,] Van Goden en Keizers, Van Dichters en Hetaeren.Antieke Verhalen [,] Van Goden en Keizers, Van Dichters en Hetaeren. 

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam [1911].  

Oplage: ‘waarschijnlijk 1250 exx.’ 

1.lichtbruin linnen met decoratie in twee tinten donkerder bruin en zwart, belettering in 

goud en zwart. Eerste Band.  

Van Vliet 1: 200 exx. gebonden. 

2. lichtbruin papieren omslag met decoratie in twee tinten donkerbruin [gelijk aan 

bandontwerp], belettering in zwart. Eerste omslag.  

Van Vliet 2. 

3. lichtgeel linnen met decoratie in geel en zwart, belettering (alleen: Antieke Verhalen) 

in zwart.  

Van Vliet 4: ‘Gordijntjesband’. 

4. halflinnen, gebroken-wit linnen rug, platten met lichtgrijs papier overtrokken, 

belettering (: alleen schrijver en Antieke Verhalen) in zwart.  

Deze simpele halflinnen band (jaren dertig), die bijv. bij De Berg van Licht ook in 

heellinnen voorkomt, nam Van Vliet nergens in zijn boek op. Deze band wordt door 

collega André Swertz heel toepasselijk RESTBAND genoemd. 

    

BabelBabelBabelBabel.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam [1901]. 

 Oplage: ‘3000 exx.’ 

1. grijs linnen met decoratie en belettering in bruin. [Bandontwerp: Jan Toorop]. Eerste 

Band.  

Van Vliet 1. Braches 1954: 1 – zie voor meer informatie p. 795 & 796. 
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2. grijs papieren omslag, decoratie en belettering in oranje. [Omslagontwerp gelijk aan 

bandontwerp: Jan Toorop]. Eerste omslag.  

Van Vliet 2. Braches 1954: 2. 

3. (mogelijk een meer groenig) grijs (getint) papieren omslag met decoratie en 

belettering in (een iets donkerder tint) oranje. [Omslagontwerp: Jan Toorop]. 

Van Vliet 3. Braches 1954: 2. 

Opmerking: onze veronderstelling van twee iets andere omslagen werd bevestigd door 

Van Vliet. Gezien het feit dat dit onafhankelijk van elkaar tot stand kwam lijkt me dat 

deze veronderstelling juist is. 

4. bruin papieren omslag met belettering en sierrand in zwart. 

Van Vliet 7 [onduidelijk of dit een ingenaaid of gebonden ex. betreft]. 

5. bruin linnen met belettering in sierrand, beide in zwart. 

Van Vliet Goedkope uitgaven (p. 348): 28. 

 

De Berg van Licht. De Berg van Licht. De Berg van Licht. De Berg van Licht.     

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam [1905-1906]; 3 delen. 

 Oplage: ‘2500 exx.’. 

In drie Banden.  

1. lichtcrème linnen met decoratie (opgeplakte afbeeldingen in zwart/wit) en belettering 

in goud. 

Al de banden van deze set hebben een ruw (roman-)papier als schutblad. Op grond van 

dit papier als schutblad in tegenstelling tot nrs. 2 en 3 die hetzelfde gladde papier als 

schutblad hebben lijkt mij dit: Eerste Band in allereerste bindpartij. 

Van Vliet 1,2,3, kent deze nuance niet – omdat op dergelijke details daar niet is 

ingegaan. De Afbeeldingen als illustraties bij Van Vliet zijn - bij de afzonderlijke delen - 

van plaats verwisseld, in de tekst echter op p. 239 zijn deze wel in de juiste volgorde 

vermeld. 

2. wit linnen met decoratie (opgeplakte afbeeldingen in zwart/wit) en belettering in goud. 

Eerste band in o.i iets latere bindpartij.  

Van Vliet 1, 2, 3. 

Al de banden uit deze set hebben een glad papier als schutblad. Hetzelfde papier treft 

men aan bij de set met belettering in paars. Op grond hiervan lijkt mij deze band een 

wat latere bindpartij.  

3. wit linnen met decoratie (opgeplakte afbeeldingen in zwart/wit) en belettering in paars. 

Al deze banden hebben het gladde papier (zie 2) als schutbladen. Eerste Band, tweede 

[m.i. derde] bindoplage.  

Van Vliet 7, 8, 9 (ook hier zijn de afbeeldingen in een verkeerde volgorde geplaatst, 

waarbij zelfs de afbeelding van Caracalla 2x voorkomt – de juiste volgorde is echter 

gelijk aan ons nummer 1 (zie boven)) 

Niet alleen kleurverschil, zij het klein: lichtcrème naar wittig, maar ook het verschil in 

papier dat gebruikt is voor de schutbladen: een ruwer, meer roman-papier dat 

samengaat met de meer crème getint linnen band – en de overeenkomst in zowel kleur 

(witter) en papier van de schutbladen van 2 & 3 geeft me sterk de indruk dat dit nr.1 tot 

de allereerste bindpartij behoort. 

4. crème papieren omslag en met decoratie (afbeeldingen in zwart/wit [andere 

afbeeldingen dan bij de gebonden exx.]) en belettering in zwart [welke eveneens qua 

plaatsing niet gelijk is aan de gebonden exx.]. 

De volgorde van de afbeeldingen is dit maal wel juist als illustraties op p. 241 in Van 

Vliet opgenomen. Eerste omslag.  

Van Vliet 4, 5, 6. 
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5. bruin karton met belettering en sierranden in zwart. Gladpapieren schutbladen, 

echter van een wat zwaarder kwaliteit dan de hiervoor genoemde exx. 

Van Vliet Goedkope uitgaven (p.349): 24. 

6. grijs linnen met belettering en monogram LJV (in schreefloze letters) in blauw. Glad 

papieren schutbladen.  

Simpele band uit jaren dertig die niet door Van Vliet is opgenomen en die bv. qua 

ontwerp ook voorkomt bij Antieke Verhalen (daar echter in halflinnen en zonder 

monogram). 

In één Band.  

7. grijs linnen met belettering en monogram (LJV omgeven door Latijnse spreuk Labor 

Integer Vincit), lichtgrijs glad papieren schutbladen. Op het monogram na, gelijk wat 

linnen en bandstempel betreft aan de uitvoering in drie banden. Rugtitel is uiteraard 

aangepast. Deze gedaante vonden we in Brinkman 1935 opgenomen. 

Niet in Van Vliet (zie boven). 

8. halflinnen: beige-grijs linnen rug, platten met gebroken-wit  papier overtrokken met 

belettering en monogram [beide geheel gelijk, ook rugtitel, aan de in heel linnen 

gebonden exx.] in blauw, lichtblauwe glad papieren schutbladen.  

    

De Boeken der Kleine Zielen [I]: De kleine Zielen.De Boeken der Kleine Zielen [I]: De kleine Zielen.De Boeken der Kleine Zielen [I]: De kleine Zielen.De Boeken der Kleine Zielen [I]: De kleine Zielen.    

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam, Veen [1902]. 

Oplage: 3000 exx. 

Twee delen in één Band: 

1. grijs linnen met decoratie in lichtgrijs en belettering in goud. Bandontwerp: Theo 

Neuhuys. Eerste Band. 

Van Vliet 1. Braches 1330: 1 en 2 – zie voor meer informatie p. 546 & 547. 

2. gelig-grijs linnen met decoratie in lichtgrijs en belettering in goud [op kleur linnen na 

gelijk aan vorig nummer – bandontwerp steeds gelijk voor de hele serie De Boeken der 

Kleine Zielen]. 

Twee delen in twee Banden: 

3. groengrijs papieren omslag met decoratie in licht (oranjeachtig) bruin. Eerste omslag 

[Omslagontwerp: Theo Neuhuys – op de rug na gelijk aan bandontwerp.] 

    Van Vliet 6. Braches 1330: 4. 

    

De De De De Boeken der Kleine Zielen [II]: Het late Leven.Boeken der Kleine Zielen [II]: Het late Leven.Boeken der Kleine Zielen [II]: Het late Leven.Boeken der Kleine Zielen [II]: Het late Leven.    

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam, Veen [1902]. 

Oplage: 3000 exx. 

Twee delen in één Band: 

1. grijs linnen met decoratie in bruin en belettering in goud. Bandontwerp: Theo 

Neuhuys [gelijk aan andere banden in deze serie]. Eerste Band. 

Van Vliet 2. Braches 1330: 5 en 6. 

2. grijs linnen met decoratie in donkerbruin [donkerder dan nummer hiervoor] en 

belettering in goud. Bandontwerp: Theo Neuhuys [gelijk aan vorig nummer en alle 

verdere delen uit De Boeken der Kleine Zielen.] 

3. grijs linnen met decoratie in zwart en belettering in goud. Bandontwerp: Theo 

Neuhuys. [Naast de kleur van de decoratie is ook het goud niet geheel identiek – wat 

roder en wat matter.] 

Deze kleurvarianten in de decoratie niet bij Van Vliet. 

Twee delen in twee Banden: 

4. grijs papieren omslag met decoratie en belettering in groen [Omslagontwerp: Theo 

Neuhuys – op de rug na gelijk aan bandontwerp]. Eerste omslag. 

Van Vliet 7. Braches 1330: 8. 
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Twee delen in één Band: 

5. crème linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en rood. 

Bandontwerp: H.P.B.[erlage]. Werkenband uit 1905. 

Deze titel in deze band niet in Van Vliet, wel Zielenschemering en Het heilige Weten. 

6. lichtgrijs karton met belettering (schreefloos).  

Oorlogsband die op zichzelf maar misschien niet bij alle delen ook voorkomt in de 

kleuren groen en oranje. 

Niet in Van Vliet – zie ook hierna. 

    

De Boeken der Kleine Zielen [III]: Zielenschemering.De Boeken der Kleine Zielen [III]: Zielenschemering.De Boeken der Kleine Zielen [III]: Zielenschemering.De Boeken der Kleine Zielen [III]: Zielenschemering.    

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam, Veen [1903]. 

Oplage: 3000 exx. 

Twee delen in één Band: 

1. grijs linnen met decoratie in diep donkerblauw en belettering in goud. Bandontwerp: 

Theo Neuhuys. Eerste Band. 

Van Vliet 3. Braches 1330: 9 & 10. 

Binnen vijf exx. meen ik drie afwijkende tinten van het grijze linnen te onderscheiden, 

welke gemakshalve hieronder: 

a. grijs 

b. iets geler grijs 

 c. fractie donkerder grijs waarbij vooral de decoratie donkerder en egaler is aangebracht 

 Bij de schutbladen kon ik geen varianten ontdekken. 

 Twee delen in twee Banden. 

2. grijs papieren omslag met decoratie en belettering in zeer donkerblauw op zwart af. 

[Omslagontwerp: Theo Neuhuys, op rug na gelijk aan bandontwerp.] Eerste omslag. 

Van Vliet 8. Braches 1330: 12. 

Twee delen in één Band: 

3. oranje gestructureerd karton met belettering (schreefloos) in zwart.  

Niet in Van Vliet – ook in groen en grijs gesignaleerd en duidelijk nog latere 

oorlogsband dan die– zij het bij andere delen (niet voor deze titel gebruikt) in blauw 

halflinnen door Van Vliet behangband genoemd. 

 

De Boeken der Kleine Zielen. [IV]:De Boeken der Kleine Zielen. [IV]:De Boeken der Kleine Zielen. [IV]:De Boeken der Kleine Zielen. [IV]: Het heilige Weten. Het heilige Weten. Het heilige Weten. Het heilige Weten.    

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam, Veen [1903]. 

Oplage: 3000 exx. 

Twee delen in één Band: 

1. grijs linnen met decoratie in donkergroen en belettering in goud. Bandontwerp: Theo 

Neuhuys. Eerste Band. 

Van Vliet 4. Braches 1330: 13 & 14. 

Twee delen in twee Banden: 

2. grijs papieren omslag met decoratie en belettering in bruin [Omslagontwerp: Theo 

Neuhuys – op de rug na gelijk aan bandontwerp.] 

Van Vliet 9. Braches 1330: 15 (Wolfsonian: rood) 

Twee delen in een Band. 

3. oranje gestructureerd karton met belettering (schreefloos) in zwart met lichtgrijs 

gehamerd papieren stofomslag met identieke belettering echter in donkerblauw. 

Niet in Van Vliet: oorlogsband, nog later te dateren dan de oorlogsband in blauw 

halflinnen die door Van Vliet Behangband wordt genoemd - zie hiervoor - echter gezien 

de papierkwaliteit van de schutbladen niet later dan 1942. 

4. groen karton met belettering (schreefloos) in zwart [gelijk aan oranje karton] met 

lichtgrijs papieren stofomslag [identiek aan dat van het ex. in oranje karton]. 
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5. grijs karton met belettering in donkerblauw [identiek aan stofomslagen van de twee 

vorige nummers.] 

De nrs. 3-5 niet in Van Vliet. Deze banden zijn qua typografie voor al de delen en 

kleuren gelijk. 

 

De Boeken der Kleine Zielen (: 4 De Boeken der Kleine Zielen (: 4 De Boeken der Kleine Zielen (: 4 De Boeken der Kleine Zielen (: 4 delen in een Band).delen in een Band).delen in een Band).delen in een Band). 

 Tweede druk: Tweede druk: Tweede druk: Tweede druk: MCMXXXV (1935), P.N. van Kampen & Zoon N.V. Amsterdam. 

1.geligbeige linnen met belettering en uitgeversmonogram in blauw. 

2. halflinnen: gele rug, platten met geel papier met linnen persing overtrokken, 

belettering en uitgeversmonogram (gelijk aan vorig nummer) in zwart. Gele schutbladen. 

3. halflinnen: vaalgeel linnen rug, platten met oranje-geel papier met linnen persing 

overtrokken, belettering en uitgevermonogram (gelijk aan vorige nummers) in zwart. 

Gele schutbladen (zelfde als vorig nummer). 

4. licht vaalgeel papieren omslag met decoratie in lichtblauw en zwart en belettering in 

zwart. Omslagontwerp: Léon Holman. 

Derde drukDerde drukDerde drukDerde druk: MDCCCXL (1940), P.N. van Kampen & Zoon  N.V., Amsterdam. 

Gedrukt van het zetsel van de tweede druk. 

Opm.: volgens handboeken zou men moeten zeggen: tweede druk tweede (of nieuwe) 

oplaag – dit werkt in de praktijk echter niet – men zou de drukken van Boutens’ Beatrijs 

geheel opnieuw moeten nummeren aangezien deze vaak – zie mijn Boutens catalogus – 

van vorig zetsel zijn gedrukt. 

5. grijzig beige linnen met belettering en uitgeversmonogram (gelijk aan vorige druk) in 

blauw. Met gebroken-wit papieren stofomslag met decoratie in grijs, rood en zwart en 

belettering in rood, ontwerp: [W.A.] Bielkine.  

 

DioDioDioDionyzosnyzosnyzosnyzos.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam [1904]. 

Oplage: 3000 exx. 

1. okergeel linnen met decoratie in zwart en belettering in rood. Bandontwerp: J. 

R[otgans]. Eerste Band.  

Van Vliet 1 [600 gebonden exx. 1905]. 

2. lichtpaars papieren omslag met decoratie en belettering in donkerpaars. 

Omslagontwerp: J. R[otgans – gelijk aan gebonden exx.]. Eerste omslag.  

Van Vliet 2. 

Ex. gebonden in effen linnen (particuliere band) met behoud van voor- en achterblad 

omslag. 

3. groenig-geel linnen met decoratie in geel en zwart en belettering in zwart. Maskerband 

[Bandontwerp: B. W. Wierink].  

Van Vliet 4 [in 1911 ten onrechte als tweede druk in de handel gebracht – door mij al in 

1963 als zodanig gesignaleerd in onze catalogus 175: Van en over Louis Couperus.] 

4. dezelfde band, het linnen is echter duidelijk meer geel van kleur, decoratie en 

belettering zie 3 – deze maakt door de wat geliger band een wat andere indruk. 

5. oranje linnen met decoratie in goud en belettering en belijning in zwart. 

Van Vliet 7 [m.i. jaren twintig]. 

6. halflinnen: middenblauw linnen rug, platten met lichtblauw gestructureerd papier 

overtrokken met decoratie in grijs, belettering in donkerblauw. 

Van Vliet Goedkope uitgave (p. 349) 35: Oorlogsband: ‘Behangband’ (m.i. onjuiste 

term, met behang heeft deze band niets te maken.) 

 

Eline Vere, Een Haagsche RomanEline Vere, Een Haagsche RomanEline Vere, Een Haagsche RomanEline Vere, Een Haagsche Roman. 

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon 1889. 
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Oplage ( van deze en alle volgende drukken t/m de negende in 1922): onbekend – zie 

Van Vliet p. 113. 

1. lichtgrijs papieren omslag met sierrand in zwart, belijning en belettering in rood en 

zwart, drie maal voor- en achterplat geplakt tussen de schutbladen van contemporain 

gebonden groen linnen banden met decoraties in blindstempeling en goud, belettering 

in goud op de rug. In alle drie de banden plakkertje: F. Rackwitsz., Boekbinderij, 

Rotterdam, in alledrie  binnenzijde linksboven plakkertje verwijderd van (bruin 

gedecoreerd) schutblad en op de achterkant voorblad omslag plakkertje: Alexander S. 

Meyer, Boekhandelaar, Korte Houtstraat 14c te ’s Gravenhage. 

Van Vliet 1a-c. 

2. rood linnen met decoratie in zwart en goud, belettering in goud. 

Van Vliet 2a-c. 

Ingeplakt in deel I: handtekening Louis Couperushandtekening Louis Couperushandtekening Louis Couperushandtekening Louis Couperus. Plakkertje op binnenzijde voorplat 

band: Van Bommel. 

Tweede druk:Tweede druk:Tweede druk:Tweede druk: Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon [1890]. 

3. rood linnen met decoratie in zwart en goud, belettering in goud [Bandontwerp gelijk, 

op een kleine aanpassing op de rug na, aan eerste druk]. 

Van V liet 4. 

Derde drukDerde drukDerde drukDerde druk: Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon [1892]. 

4. rood linnen met decoratie in zwart en goud, belettering in goud. 

Geen afbeelding bij Van Vliet. 

Vierde, door den auteur herziene drukVierde, door den auteur herziene drukVierde, door den auteur herziene drukVierde, door den auteur herziene druk: Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon [1898]. 

5. lichtbruin linnen met decoratie en belettering in donkerbruin. Bandontwerp: L.W.R. 

W[enckebach.] 

Van Vliet 6 (in grijs). Braches 2271: 1. 

Vijfde drukVijfde drukVijfde drukVijfde druk: Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon  [1904]. 

6. grijs linnen met decoratie en belettering in donkerbruin. Bandontwerp: L.W.R. 

W[enckebach – gelijk aan ontwerp vierde druk]. 

Van Vliet 9. Braches 2271: 2 (verschillende kleuren linnen). 

Zesde drukZesde drukZesde drukZesde druk: Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon [1908]. 

7. donkerbruin linnen met decoratie en belettering in zwart. Band: L.W.R.W[enkebach 

– gelijk aan ontwerp vierde en vijfde druk]. 

Van Vliet 12. Braches 2271: 3 & 4 (ander kleur linnen). 

Er zijn duidelijk (zie Braches) in deze drukken groot formaat, alle met bandontwerp van 

Wenkebach meer kleurvarianten in het linnen en mogelijk ook in kleur decoratie en 

belettering te constateren – zie p. 923 & 924. 

Zevende drukZevende drukZevende drukZevende druk: Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon [1915]. 

Waarschijnlijk al als uitgave in de serie ‘Holland Bibliotheek’, althans gezien het 

bekende donkerrode bandje. 

8. donkerrood-bruin linnen met klein ornament, sierstreep, rugversiering en belettering 

in goud. 

Van Vliet 13. 

AchtsteAchtsteAchtsteAchtste druk druk druk druk: Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon [1917]. 

9. glad donkerrood linnen met klein ornament, sierstreep, rugversiering en belettering 

in goud. [Ontwerp gelijk vorig nummer]. 

Deze uitvoering waarschijnlijk niet in Van Vliet. 

10. (lichter) donkerrood linnen [zonder de ‘coating’ van het vorige nummer] met klein 

ornament, sierstreep, rugversiering en belettering in goud. [Ontwerp gelijk vorige 

nummers]. 

Deze uitvoering waarschijnlijk de in Van Vliet als 14 afgebeelde.  

11. crème papieren omslag met sierrand in groen en vignet en belettering in zwart. 
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Niet in Van Vliet. 

Negende drukNegende drukNegende drukNegende druk: Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon [1922]. 

12. glad donkerrood linnen met klein ornament, sierstreep, rugversiering en belettering 

in goud. [Gelijk nummers 8-10]. 

Deze uitvoering niet in Van Vliet. 

13. lichtgrijs linnen met rond donkergrijs vlak decoratie en erop belettering in goud. 

Van Vliet 13. 

14. beige linnen met rond donkergrijs vlak decoratie en erop belettering in goud. [Gelijk 

vorig nummer]. 

Deze kleur linnen niet bij Van Vliet. 

15. halflinnen: wit linnen rug, platten met wit papier overtrokken met decoratie en 

belettering in rood. 

Van Vliet 17. 

16. oranje gestructureerd karton met decoratie en belettering in bruin. 

Van Vliet 16. 

17. stevig geel papieren omslag met versiering (gevleugelde Pegasus) en belettering (ook 

H[olland] B[ibliotheek]) in bruin. 

Niet in Van Vliet. 

 

Extaze, Een Boek van Geluk.Extaze, Een Boek van Geluk.Extaze, Een Boek van Geluk.Extaze, Een Boek van Geluk. 

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam [1892]. 

Oplage: 'misschien 1250 à 1500 exx.'  

1. donkerblauw linnen met decoratie in zilver en grijs, belettering in goud [naar ontwerp, 

juister idee, van Couperus mogelijk getekend door P. Josselin de Jong]. Eerste band. 

Van Vliet 1. 

2. grijs papieren omslag met sierranden belettering in donkerblauw. Eerte omslag. 

Niet in Van Vliet; zie voor 'ontwerp'  daar p.106: Afb. Lent van Vaerzen, 1893, 2de 

druk. 

Het voor- en achterblad van het omslag is geplakt op een in blind halflinnen gebonden 

ex. 

Tweede drukTweede drukTweede drukTweede druk: L.J. Veen - Amsterdam [1894]. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 1250 Exx.’ 

3. wit linnen met decoratie en belettering in goud. [Bandontwerp R.N. Roland Holst]. 

Van Vliet 2, 3. Braches 1565: 1. 

Derde drukDerde drukDerde drukDerde druk: L.J. Veen - Amsterdam [1905]. 

Oplage: 2000 exx. 

4. lichtgeel linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en donkerrood. 

Bandontwerp: H.P. B[erlage]: Werkenband. 

Van Vliet 4 en ook p. 337 : 4 

5. grijs linnen met decoratie en belettering in zwart. [Bandontwerp: R.N. Roland Holst 

gelijk aan tweede druk in wit linnen] 

Van Vliet 8 [had groter afgebeeld moeten worden]. 

6. bruin linnen met versiering rond de belettering, beide in zwart.  

Van Vliet Goedkope uitgaven (p.348): 26. 

7. halflinnen: middenblauw linnen rug, platten met lichtblauw gestructureerd papier 

overtrokken met decoratie in grijs, belettering in donkerblauw. Oorlogsband: 

'Behangband'. Niet in Van Vliet - zie p. 349 nl. voor afbeeldingen gebonden in deze 

band. 

Vierde drukVierde drukVierde drukVierde druk: L.J. Veen - Amsterdam [1920]. 

Oplage: 4000 exx.  

Van Vliet vermeldt 'Uren van Ontspanning' 12. 
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oplageoplageoplageoplage op dun papierdun papierdun papierdun papier (dit niet in Van Vliet). 

8. gebroken-wit karton met sierrand & monogram en belettering in paars. 

Van Vliet 10. 

9. wit karton (identiek aan vorig nummer) met wit papieren stofomslag met decoratie 

[Ontwerp: R.N. Roland Holst voor tweede druk 1893; echter omgedraaid en LC 

monogram vervangen door blokje waarin schrijver en titel]. 

Van Vliet 9, bandje = 10. 

Oplage op dik (romanOplage op dik (romanOplage op dik (romanOplage op dik (roman----)papier.)papier.)papier.)papier. 

10. wit karton met [andere, latere] sierrand en [modernere] belettering in blauw. 

Van Vliet 12. 

Het veel dikkere papier wordt niet door Van Vliet vermeld. Het zou mogelijk kunnen 

zijn dat deze druk van dit zetsel later is - omdat het papier zo verschillend is, zijn daar 

geen directe bewijzen voor te vinden. Wel, ten overvloede, is het zetsel geheel hetzelfde, 

maar sporen die op eventuele slijtage duiden zijn door het papierverschil niet vast te 

stellen. Ook vind ik het modernere uiterlijk van het boekje een argument in de richting 

van een latere drukoplage. 

11. wit karton met sierranden en belettering in blauw [identiek aan vorig nummer] 

[echter op het dunne papier] met bruin papieren stofomslag met uitgespaarde (witte) 

decoratie en belettering in rood en zwart. 

Stofomslag = Van Vliet 11, bandje = 12. 

 

FidessaFidessaFidessaFidessa.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam [1899]. 

Oplage: 3000 exx. 

1.geel linnen met decoratie en belettering in blauw. [Bandontwerp: K. Sluyterman].  

Van Vliet 1.  

Tweede druk: Met eene Teekening van Jan Toorop.Tweede druk: Met eene Teekening van Jan Toorop.Tweede druk: Met eene Teekening van Jan Toorop.Tweede druk: Met eene Teekening van Jan Toorop. L.J. Veen - Amsterdam [1900]; 

folio. 

Oplage: 1500 exx. 

2. crème linnen met een korrelige structuur [gelijk aan de tweede druk Psyche] met 

belettering en belijning in donkergeel, op de achterkant is de belijning in blinddruk.  

Van Vliet 6. Braches 1947 

Tweede [= derde druk]Tweede [= derde druk]Tweede [= derde druk]Tweede [= derde druk]: L.J. Veen - Amsterdam [1912]; (op de band:) Veen’s Gele 

Bibliotheek [4]. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 4000 exx.’ 

3. geel linnen met decoratie en belettering in zwart. Bandontwerp: André Vlaanderen.  

Van Vliet 7. 

4. geel linnen met decoratie en belettering in donkerbruin. Bandontwerp: André 

Vlaanderen [ identiek, op kleur na, aan vorig nummer.]  

Deze variant niet in Van Vliet. 

5. geel linnen met decoratie en belettering in donkerbruin (zie vorige) met crème 

papieren stofomslag, wat decoratie betreft gelijk aan band, belettering echter ongelijk, 

beide in bruin. Variante band  (zie boven). 

Stofomslag = Van Vliet 8. 

Derde [= vierde] drukDerde [= vierde] drukDerde [= vierde] drukDerde [= vierde] druk: L.J. Veen - Amsterdam [1918]. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 4000 of meer exx.’ 

6. wit karton met sierrand en kleine decoratie en belettering in groen. 

Van Vliet 9: Uren van Ontspanning 8.  

Opm.: geen serievermelding in boek. 
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7. wit karton met sierrand en kleine decoratie en belettering in groen (zie vorig nummer) 

met wit papieren stofomslag, waarop afbeelding [van illustratie van Jan Toorop bij echte 

tweede druk 1900, echter sterk verkleind] en belettering in zwart.  

Dit stofomslag niet in Van Vliet. 

 

God en Goden.God en Goden.God en Goden.God en Goden.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam [1903]. 

Oplage: 3000 exx. 

1. wit linnen met decoratie in groen en zwart, belettering in zwart. [Bandontwerp: J. 

Toorop]. Eerste Band.  

Van Vliet 1. Braches 1965: 1- zie verder p. 800 & 801. 

2. beige papieren omslag met decoratie in blauwgroen en oranje en belettering in 

blauwgroen [Omslagontwerp: Jan Toorop – gelijk aan bandontwerp.] 

Van Vliet 2. Braches 1965: 2. 

3. gelig wit linnen met decoratie in lichtbruin, twee tinten groen en zwart. ‘Poortjesband’, 

Bandontwerp: Joh. B[raakensiek].  

Van Vliet 9: in 1916 tegen een sterk verlaagde prijs in deze en tegelijkertijd in de 

‘Gordijntjesband’ in de handel gebracht. 

4. okerkleurig linnen met decoratie in lichtbruin, twee tinten groen en zwart. 

‘Poortjesband’, Bandontwerp: Joh. B[raakensiek], variant van 3.  

5. lichtgeel linnen met decoratie in geel en zwart, belettering in zwart.  

Van Vliet 8: ‘Gordijntjesband’, in 1916 tegen een sterk verlaagde prijs in deze en 

tegelijkertijd in de ‘Poortjesband’ in de handel gebracht. 

6. halflinnen: middenblauw linnen rug, platten met gestructureerd lichtblauw papier 

overtrokken, decoratie in grijs, belettering in donkerblauw. Oorlogsband: Behangband.  

Van Vliet Goedkope uitgaven (p. 349): 35. 

 

HeraklesHeraklesHeraklesHerakles.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Roman in twee Deelen. L.J. Veen - Amsterdam [1913]. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 1650 exx.’ waarvan 750 exx. op dik [i.e. roman] papier en 

‘waarschijnlijk 900 exx. op een dunnere papiersoort.’  

In twee Banden: op dik papier met de oorspronkelijke titelpagina: Roman in twee 

Deelen.  

1. groen linnen met decoratie en belettering in zwart. [Bandontwerp: R.N Roland Holst 

= wat belettering betreft aangepast ontwerp van bandontwerp Majesteit 1893] waarop 

abusievelijk als titel Herackles. Eerste Band. 

Volgens Van Vliet (p. 281) zijn van deze oplage van 750 exx. op het dikke papier 600 

exx. ingenaaid en dus slechts 150 gebonden hetgeen mij gezien de frequentie van 

voorkomen onwaarschijnlijk lijkt. 

Van Vliet 1. 

2. grijs papieren omslag met decoratie en belettering in zwart. [Omslagontwerp: R. 

Roland Holst gelijk aan bandontwerp wat belettering betreft aangepast ontwerp van 

bandontwerp Majesteit 1893] waarop abusievelijk: Herackles. Eerste Omslag. 

Van Vliet 3. 

Op dik papier (nu echter met) nieuwe [geheel opnieuw gezette] titelpagina waarop de 

zinsnede: Roman in twee Deelen verviel (Titeluitgave!). 

3. groen linnen met belettering en monogram in goud. Alleen deel II. 

Van Vliet 6. 

N.b. Het papier van de nieuwe titelpagina is wat dunner en wat geler – d.i. aangepast aan 

de oplage op dunner papier. 
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In één Band: op dun papier met de nieuwe titelpagina waarbij Roman in twee Deelen 

verviel (Titeluitgave!)  

4. (eenvoudig) grijs linnen met belettering en belijning in donkerblauw (deze band is – 

zie Van Vliet p. 283 – uit 1914). 

Van Vliet 5. 

Op dun papier echter met de oorspronkelijke titelpagina: Roman in twee Deelen.  

5. halflinnen: middenblauw linnen rug, platten met lichtblauw gehamerd papier 

overtrokken, met decoratie in grijs, belettering in donkerblauw. 

Van Vliet Goedkope uitgaven (p. 349): 39: oorlogsband: ‘Behangband’.  

 

Hooge TroeHooge TroeHooge TroeHooge Troevenvenvenven.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam [1896]. 

Oplage: 3000 exx. 

1. crème linnen met decoratie en belettering in bruin. Bandontwerp: H.P.B[erlage]. 

Eerste Band.  

Van Vliet 1. Braches 157: 1 – en p. 66 & 67. 

2. crème papieren omslag met decoratie en belettering in bruin. Omslagontwerp: H.P. 

B[erlage = gelijk bandontwerp]. Eerste omslag. 

Van Vliet 2. Braches 157: 2. 

3. lichtgeel linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en rood. 

Bandontwerp: H.P.B[erlage]. Werkenband. 

Van Vliet 4. 

4. halflinnen: middenblauw linnen rug, platten met lichtblauw gehamerd papier 

overtrokken, decoratie in grijs en belettering in donkerblauw.  

Van Vliet Goedkope uitgaven (p. 349) 34: Oorlogsband: ‘Behangband’.  

Tweede druk:Tweede druk:Tweede druk:Tweede druk: L.J. Veen – Amsterdam [1905]. 

Oplage: ‘onbekend’ 

5. grijs linnen met decoratie in zwart en belettering in wit en zwart. Bandontwerp: H.P. 

B[erlage = is gelijk bandontwerp eerste druk].  

Van Vliet 5. Braches 157: 5.                                                                            

 

Eene IEene IEene IEene Illuzielluzielluzielluzie. 

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam [1892]. 

Oplage: ‘onbekend’. 

1. blauw linnen met decoratie in zilver en grijs en belettering in goud [geheel gelijk – op 

titel na – aan eerste band Extaze, welke naar idee van Couperus waarschijnlijk was 

uitgevoerd door P. de Josselin de Jong]. Eerste bindoplage: zonder portret. Ook het ex. 

dat zeer waarschijnlijk van Couperus zelf is geweest (in ons bezit) heeft geen portret.  

Van Vliet 1. 

2. grijs papieren omslag met sierranden en belettering in donkerblauw [op titel na gelijk 

aan ingenaaid ex. eerste druk Extaze (zie daar nr. 2)]. Geen portret. Allereerste omslag. 

Niet in van Vliet. 

Opm.: wel is een dergelijk omslag (qua eenvoudige decoratie) afgebeeld op p. 106 – 

omslag tweede druk Een Lent van Vaerzen. 

3. blauw linnen met decoratie in zilver en grijs, belettering in goud [geheel gelijk aan ons 

nr. 1]. Met portret.  

Opm.: echter geen titeluitgave (zie Van Vliet p. 138) maar het portret is voor of na het 

binden er ingeplakt. 

Van Vliet 3. 
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4. in twee kleuren linnen: gebroken-wit linnen rug [en geen perkament zoals Van Vliet 

vermeldt] met licht blauwe linnen platten, decoratie in bruin, belettering in goud, met 

portret. 

Van Vliet 2. 

Eveneens geen titeluitgave – maar het portret is er ingeplakt. 

5. grijs papieren omslag met belettering in zwart, met portret. Dit omslag, hetgeen 

aanmerkelijk afwijkt van ons nr. 2 (zie hierboven).  

Van Vliet 4. 

Tweede druk: Tweede druk: Tweede druk: Tweede druk: L.J. Veen – Amsterdam [1901]. 

Oplage: 1500 exx. 

6. crème linnen met decoratie en belettering in oranje.  

Van Vliet 6. 

Volgens Van Vliet aangepaste band van Fidessa van K. Sluyterman: m.i. de lijnen wel, 

maar zonder decoratie. Ik vind dit wat ver gezocht. 

7. halflinnen: middenblauw linnen rug, platten met lichtblauw gestructureerd papier 

overtrokken, decoratie in grijs met belettering in donkerblauw. 

Van Vliet Goedkope uitgaven (p. 349): 32: Oorlogsband: ‘Behangband’.  

    

Iskander. De Roman van Alexander den GrooteIskander. De Roman van Alexander den GrooteIskander. De Roman van Alexander den GrooteIskander. De Roman van Alexander den Groote.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij MCMXX 

(1920). 

Oplage: 2000 exx. 

Twee boeken in twee Banden: 

1.rood linnen met decoratie in zwart en goud, belettering in goud.  

Van Vliet 1, 2. 

2. lichtgrijs gehamerd papier met belettering in zwart. 

Van Vliet 4. 

Tweede drukTweede drukTweede drukTweede druk: Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij MCMXXII 

(1922). 

Oplage: 1000 exx. 

Twee boeken in één Band: 

3. donkerbeige linnen met alleen op de rug decoratie in oranje en donkerblauw en 

belettering in goud, platten (voor) met kleine decoratie en belijning in blinddruk. 

4. (lichter) donkerbeige linnen met alleen op de rug decoratie [als vorig nummer] met 

crème papieren stofomslag met belettering in zwart. Op de flap wordt o.a. De Ode 

verkrijgbaar gesteld ( f. 10 ing., f. 15 geb.): deze werd dus duidelijk door Nijgh & Van 

Ditmar verspreid. 

Zie, voor beide, Van Vliet p. 309 en 5, 6 ?? 

Derde druk:Derde druk:Derde druk:Derde druk: Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij, Rotterdam MXMXXIV 

(1924). 

Oplage: 1000 exx. 

5. (wat groenere tint) donkerbeige [niet gelijk aan bovenstaand nummer] linnen met 

decoratie (alleen op de rug) in donkerblauw [sterk vereenvoudigde versie tweede druk], 

platten met kleine versiering en belijning in blinddruk [gelijk aan band tweede druk] 

6. (wat lichter en minder groenig) beige met decoratie etc. gelijk aan vorig ex. (ons nr.5) 

Vierde druk:Vierde druk:Vierde druk:Vierde druk: Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij, Rotterdam [1935?] 

Gedrukt van het zetsel van de derde druk. 

7. vaal lichtbruin beige linnen met decoratie (rug + versiering van plat), belijning en 

belettering in donkerbruin. [versimpelde versie in één kleur van band derde druk]. 
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8. lichtbruin linnen met decoratie (rug + versiering van plat), belijning en belettering in 

donkerbruin [versimpelde versie in één kleur van band derde druk] – gelijk aan ons 

vorig nummer. 

Vijfde drukVijfde drukVijfde drukVijfde druk: Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij, Rotterdam [z.j.]. 

Gedrukt van het zetsel van de derde druk. 

9. lichtbeige-bruin linnen met decoratie (rug + versiering van plat), belijning en 

belettering in donkerbruin. [versiering gelijk aan bovenstaand nummer]. 

10. gelig-beige linnen met decoratie (rug + versiering van plat), belijning en belettering in 

donkerbruin [gelijk aan bovenstaand nummer]. 

De nuances groenig – gelig – beige – lichtbruin zijn niet tgv verkleuring ontstaan maar 

berusten op verschillende kleuren linnens. Het groene linnen bij Van Vliets tweede en 

derde druk berusten o.i. op een verkeerde interpretatie van een foto. 

In tegenstelling tot het beweerde (Van Vliet p. 309) dat binnen exx. van de tweede druk 

deze steeds meer vereenvoudigde decoratie (alleen rug) kan voorkomen - blijkt dit 

alleen bij de volgende drukken het geval te zijn. 

Bij de derde druk valt de tweede kleur weg, en bij de vierde het goud van de belettering. 

    

De KomediantenDe KomediantenDe KomediantenDe Komedianten.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij MCMXVII 

(1917).  

Oplage: 3000 exx. 

1. grof lichtgrijs linnen met decoratie in goud, belijning in blinddruk en belettering in 

zwart.  

Van Vliet 1. 

Tweede drukTweede drukTweede drukTweede druk: Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij MCMXVIII 

(1918).  

Oplage: ‘waarschijnlijk 500 exx.’ 

Van Vliet: ‘Gedrukt van het zetsel van de eerste druk met enkele correcties.’ Van Vliet 

noemt dit de tweede oplage. Zoals ik al eerder uiteenzette blijkt dit in de praktijk niet te 

werken. 

2. fijn lichtbeige linnen met decoratie in goud en belettering in zwart [beide gelijk aan 

eerste druk]. 

Van Vliet 4 (? want identieke band.) 

3. licht grijsgroen papieren omslag met decoratie [gelijk aan gebonden exx.] en 

belettering in zwart. 

Niet in Van Vliet. 

Derde drukDerde drukDerde drukDerde druk: Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij MCMXXII 

(1922).  

Oplage: ‘waarschijnlijk 1000 exx.’ 

Van Vliet: ‘Opnieuw herziene oplage van het zetsel van de eerste druk.’ 

4. (wat) groenig getint grijs linnen met decoratie [gelijk aan vorige drukken] in goud en 

belettering in zwart. 

Van Vliet 6 (? namelijk wat fijner linnen.) 

5. beige linnen met decoratie [gelijk aan vorige nummer.] in goud en belettering in 

zwart.  

Zie Van Vliet p. 298 & 299 – deze band niet expliciet genoemd. 

6. gelig beige linnen met decoratie en belettering [gelijk aan vorige nrs.] in donkerbruin. 

7. groen papieren omlag met decoratie [gelijk aan vorige nummers] in zwart en 

belettering in zwart. 

Niet in Van Vliet. 

8. geel papieren omslag met decoratie [afwijkend] en belettering in zwart. 
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Niet in Van Vliet. 

 

Korte Arabesken.Korte Arabesken.Korte Arabesken.Korte Arabesken.    

Zoals gewoonlijk bij deze uitgever verschenen de titels in de eerste druk in 2 

verschillende oplagen: één als oplage voor de abonnees als deeltje in de Nederlandsche 

Bibliotheek (hier ga ik uitvoerig op in in mijn a.s. Elsschot catalogus) met een andere 

titelpagina, meestal op ander papier gedrukt en in een andere band gestoken en een 

oplage die verschijnt ‘voor verkoop via de boekhandel’ als Nieuwe Romans aangeduid 

hoewel dat soms niet in de uitgave vermeld staat. Volgens Van Vliet verschijnt de oplage 

voor verkoop via de boekhandel als eerste – het zou m.i. best andersom kunnen zijn. 

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: oplage voor de abonnees – op tegenover de titel liggende pagina: 

Nederlandsche Bibliotheek onder Leiding van L. Simons, uitgegeven door de 

Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur – Amsterdam [1911]. 

Oplage: 3000 exx. gedrukt op enigszins ruw aanvoelend papier (romanpapier). 

1.lichtgrijs linnen met decoratie, belettering, seriesignet, op de rug het nummer CIV-

CVIII in rood. 

Van Vliet 3 (blauw linnen). 

1.a halflinnen: grijs linnen rug, platten met (een wat roodachtig) grijs papier 

overtrokken, decoratie, belettering, seriesignet en op de rug het nummer CIV-CVIII 

(alle) in oranjerood. 

Van Vliet 4. 

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: oplage voor verkoop via de boekhandel [Nieuwe Romans]: Maatschappij 

voor Goede en Goedkoope Lectuur – Amsterdam 1911. 

Oplage: 1500 exx. op glad[der] papier. 

2. rozerood met zeem oranje linnen platten met groen linnen rug en hoekjes, decoratie 

(klein vignet en rug), belettering en belijning in goud. 

Van Vliet 1. 

3. grijs papieren omslag met sierrand, seriesignet (NB) en belettering en nummer 

aanduiding op de rug (zie ons nr. 1) in groen. Omslagontwerp: Ph. [van] Praag. 

Geen afbeelding in Van Vliet – wel in de tekst genoemd (p. 261) doch de verwijzing is 

naar de simpele band (zie ons nr. 1.a) in halflinnen.  

Opmerking: hier ziet men het verschijnsel  van ex. bestemd voor verkoop via de 

boekhandel – titelpagina en papier! doch met het omslag voor de uitgave in de 

Nederlandsche Bibliotheek voor de abonnees. 

Tweede drukTweede drukTweede drukTweede druk: ‘6e duizendtal’ Nieuwe Romans - Maatschappij voor Goede en 

Goedkoope Lectuur – Amsterdam [1923]. 

4. rozerood linnen platten met groen linnen rug en hoekjes, decoratie 

(uitgeversmonogram en rug), belettering en belijning  in goud [gelijkend maar niet 

identiek aan eerste druk]. 

Van Vliet 5. 

Derde drDerde drDerde drDerde drukukukuk: ‘7e duizendtal’. Gedrukt van het zetsel van de tweede druk. Nieuwe 

Romans - Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur – Amsterdam [1927]. 

5. rozerood linnen platten met groen linnen rug, decoratie (uitgeversmonogram en rug), 

belettering en belijning en 1927 op de rug in goud [gelijkend maar niet identiek aan 

eerste en tweede druk]. 

Van Vliet 6. 

6. donkerblauw linnen met belettering, belijning en 1933 op de rug in goud [geheel 

afwijkende band – zie Het Zwevende Schaakbord ons nr. 8.] 

Niet in Van Vliet. 

Opmerking: waarschijnlijk is 1933 de datum waarop dit ex. [deze exx.] gebonden werd. 



 15

Vierde drukVierde drukVierde drukVierde druk: ‘8e duizendtal’. Bandontwerp en Houtsneden van Desiré Acket. 1938 

Wereldbibliotheek N.V. – Amsterdam. 

7. felrood linnen met decoratie en belettering in goud, met gebroken-wit papieren 

stofomslag met decoratie en belettering in groen (gelijk aan bandontwerp).  

8. stevig crème papieren omslag met decoratie en belettering in groen [dit gelijk aan 

stofomslag vorig nummer, papier echter ongelijk].  

Vijfde drukVijfde drukVijfde drukVijfde druk: ‘9e duizendtal’.Gedrukt van het zetsel van de vierde druk. Bandontwerp en 

Houtsneden van Desiré Acket [als vorige nummers]. Wereldbibliotheek N.V. – 

Amsterdm [1940]. 

8.a halflinnen: beige linnen rug, platten met lichtbeige gehamerd (behangsel) papier 

overtrokken, decoratie  en belettering [gelijk aan vorige nummers] in rood, onderaan de 

rug: 1940, houthoudende schutbladen. 

 

De oude Trofine (uit Korte Arabesken)De oude Trofine (uit Korte Arabesken)De oude Trofine (uit Korte Arabesken)De oude Trofine (uit Korte Arabesken) 

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Korte Verhalen uit de Wereldbibliotheek (4). Maatschappij voor Goede en 

Goedkoope Lectuur 1923 – Amsterdam Sloterdijk 

9. geel papieren omslag met decoratie (sierrand en vignet) en belettering in 

donkergroen. 

Tweede drukTweede drukTweede drukTweede druk: ‘4e en 5e duizendtal’. Korte Verhalen uit de Wereldbibliotheek (4) 1931 

– N.V. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur Amsterdam. 

10. geel papieren omslag met decoratie (sierrand [gelijk aan vorig nummer] en vignet) en 

belettering in groen. Omslagontwerp: H[erman] H[ana]. 

 

Romantisch Avontuur (uit Korte Arabesken).Romantisch Avontuur (uit Korte Arabesken).Romantisch Avontuur (uit Korte Arabesken).Romantisch Avontuur (uit Korte Arabesken).    

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Geïllustreerd door Albert Hahn Jr. Wereldbibliotheek – Amsterdam 1931. 

W.B. Verhalen nr. 1. 

11. stevig crème papieren omslag met decoratie in rood en zwart en belettering in rood 

en uitgespaard. Omslagontwerp: (Albert) H(ahn) Jr. 

 

Langs Lijnen van Geleidelijkheid. Langs Lijnen van Geleidelijkheid. Langs Lijnen van Geleidelijkheid. Langs Lijnen van Geleidelijkheid.     

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen – Amsterdam [1900]. 

 Oplage: 3000 exx. 

1. gebroken-wit linnen met decoratie in donkergeel en paars met belettering in 

donkergeel. Bandontwerp: [J.G.] v[an] C[aspel]. Eerste band. [Ex. uit de bibliotheek van [Ex. uit de bibliotheek van [Ex. uit de bibliotheek van [Ex. uit de bibliotheek van 

Louis Couperus, met het karakteristieke nummer erin.] Louis Couperus, met het karakteristieke nummer erin.] Louis Couperus, met het karakteristieke nummer erin.] Louis Couperus, met het karakteristieke nummer erin.] waarschijnlijk door zijn vouw 

Elizabeth aangebracht. 

Van Vliet 1. Van Caspel is niet behandeld in Braches Dissertatie noch in diens 

Documentatie waar echter wel een enkele band door V.C. onder hoofdje overige p. 955 

en vlgg. voorkomt. 

2. bruin linnen met decoratie en belettering in zwart. [Bandontwerp: Chris Lebeau = 

Van oude Menschen – Eerste band.]  

Van Vliet 3. Braches – zie onder Van Oude Menschen 

3. bruin linnen met versiering rond de belettering beide in zwart, los in katernen in 

band, met stempeltje ‘Archief Veen.’ 

Van Vliet Goedkope uitgaven (p. 348): 27. 

In 1935 werd deze titel herdrukt, niet eens herspeld – in de serie De Salamander, 

uitgegeven door Querido. Hiervan zijn in de collectie een ingenaaid ex. met een oranje 

papieren stofomslag, een in blauw linnen en een ex. in blauw linnen met het oranje 

papieren stofomslag opgenomen met een band & = (stof)omslagontwerp van J.B. 

Heukelom. 
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Legende, Mythe en Fantazie.Legende, Mythe en Fantazie.Legende, Mythe en Fantazie.Legende, Mythe en Fantazie. 

 Eerste druk: L.J. Veen Uitgever – Amsterdam [1918]. 

 Oplage: 600 exx. 

1.wit linnen met belettering in paars. 

Van Vliet 1.  

2. stevig grijzig beige papieren omslag met belettering en uitgeversmonogram in zwart.  

In tegenstelling tot belettering linnen exx.: Legende / Mythe en Fantazie is de indeling 

bij ingenaaide exx. Legende, Mythe / en Fantazie. 

Van Vliet 2. 

De twee volgende ‘nummers’ bij Van Vliet en hieronder zijn samenbindingen van de 

‘splitskinderen’ (door mij eind jaren zestig als term ingevoerd) Elyata en De 

Betooveraar, beide van het zetsel van Legende, Mythe en Fantazie gedrukt – waarbij De 

Betooveraar ook opnieuw gepagineerd werd. Deze, zoals Van Vliet ze noemt: tweede 

oplage zijn ook op dunner papier gedrukt en in een ander formaat verschenen. Beide 

titels, samengevoegd zonder nieuwe titelpagina (Legende, Mythe etc.) zijn later in band 

respectievelijk omslag met de titel Legende, Mythe en Fantazie verschenen en als 

zodanig afgebeeld in Van Vliet. 

3. geel linnen met kleine decoraties en belettering in zwart. 

Van Vliet 4. 

4. grijzig beige papieren omslag met belettering, inclusief de toevoeging Tweede Druk in 

zwart, indeling.  

Van Vliet 3. 

Titel als bij de gebonden exx. (zie ons nr. 3) 

 

Elyata.Elyata.Elyata.Elyata.    

    Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen Uitgever – Amsterdam [1919]. 

Oplage: 2000 exx. gedrukt van het zetsel van de eerste helft van Legende, Mythe en 

Fantazie [1918] pp. 9-98, opnieuw gepagineerd en van een nieuwe titel & voortitel 

voorzien en met een aangepaste inhoudsopgave. 

5. linnen: donkerblauw linnen rug, platten met lichtgrijs papier overtrokken met 

belettering en uitgeversmonogram (het schreefloze [zie De Berg van Licht]) in 

donkerblauw.  

Wat houthoudend papier, speciaal de schutbladen, formaat 18 x 12,5, terwijl dat van 

Legende, Mythe en Fantazie 21 x 16,5 cm. is. De Couperiaanse marge’s zijn overigens 

met toestemming van Couperus zelf, opgeofferd.  

Van Vliet 5. 

    

De BetooveraarDe BetooveraarDe BetooveraarDe Betooveraar. 

 Eerste druk: Eerste druk: Eerste druk: Eerste druk: L.J. Veen Uitgever – Amsterdam [1919]. 

Oplage: 2000 exx. gedrukt van het zetsel van de tweede helft van Legende, Mythe en 

Fantazie [1918] pp. 99-174 opnieuw gepagineerd en van een nieuwe titel & voortitel  

voorzien en met een aangepaste inhoudsopgave. 

6. halflinnen: donkerblauw linnen rug, platten met lichtgrijs papier overtrokken met 

belettering en uitgeversmonogram (schreefloos [als Elyata]) in donkerblauw.  

Wat houthoudend papier, speciaal de schutbladen. Uitvoering geheel als Elyata – de 

kleurverschillen die de afbeeldingen in Van Vliet zijn door verkleuring ontstaan.  

Van Vliet 6. 

 

Een Lent van Vaerzen.Een Lent van Vaerzen.Een Lent van Vaerzen.Een Lent van Vaerzen.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Utrecht, J.L. Beijers 1884. 

Oplage: ‘onbekend’. 
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1. gebroken-wit papieren omslag met decoratie en belettering in tinten grijs en zwart. 

Omslagontwerp: [L.W.R.] Wenckebach. 

Van Vliet 1. Braches Doc. 2216: 1. 

Tweede druk: Tweede druk: Tweede druk: Tweede druk: L.J. Veen – Amsterdam [1893]. 

2. donkerblauw linnen met decoratie in grijs en zilver en belettering in goud. 

[Bandontwerp: P. de Josselin de Jong naar een idee van Louis Couperus gelijk aan 

eerste band van Extaze eerste druk,] met de naam van de schrijver als handtekening 

gereproduceerd. Blind gestempelde versiering op achterplat. 

Van Vliet 4. 

3. donkerblauw linnen met decoratie in grijs en zilver en belettering in goud, naam 

auteur in drukletters. Geen blindgestempelde versiering. 

Van Vliet 5. 

 

MajesteitMajesteitMajesteitMajesteit.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J Veen – Amsterdam [1893]. 

Oplage: 3000 exx. 

1.blauwgroen linnen met decoratie en belettering in lichtbruin. Bandontwerp: R.N. 

R[oland] H[olst]. 

Van Vliet 1. Braches Doc. 1560: 5 – zie voor deze Band: Braches 1560 p. 636-638 

2. groenblauw linnen met decoratie en belettering in lichtbruin. Bandontwerp: R.N. 

R[oland] H[olst]. 

Van Vliet 1, die dit onderscheid niet noemt. 

De bruine schutbladen van deze twee exx. zijn aan elkaar gelijk. 

3. blauwgroen linnen [kleur gelijk aan 1] met decoratie en belettering in donkergroen. 

Bandontwerp R.N. R[oland] H[olst]. 

Van Vliet 2. Braches 1560: 4.  

4. lichtgrijs papieren omslag met decoratie en belettering in lichtbruin. Omslagontwerp: 

R.N. R[oland] H[olst – gelijk aan bandontwerp vorige nrs.] Voor- en achterbladen 

omslagen opgeplakt, nieuwe blinde ruggen. 

Van Vliet 3. Braches 1560: 6. 

Tweede druk:Tweede druk:Tweede druk:Tweede druk: L.J. Veen – Amsterdam [1895]. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 2500 exx.’. 

5. blauwgroen linnen met decoratie en belettering in donkergroen [zie ons nr. 3]. 

Bandontwerp: R.N. R[oland] H[olst]. Eerste Band van de tweede druk. 

Van Vliet 8.  

6. lichtgrijs papieren omslag met versierd monogram en belettering in bruin. 

Van Vliet 6 (illustratie, in de tekst echter (p. 143) wordt de indruk gegeven dat dit een 

ex. van de eerste druk betreft.) 

7. (perkamentkleurig) wit linnen met belettering in zwart. 

Van Vliet 5 (illustratie, in de tekst (p. 143) wordt echter gesproken over een ex. van de 

eerste druk in perkament gebonden.) 

8. blauw buckram met belettering in rood. 

Van Vliet 9.  

Derde druk: Derde druk: Derde druk: Derde druk: L.J. Veen – Amsterdam [1902]. 

Oplage: 3000 exx. 

9. grijsgroen papieren omslag met decoratie en belettering in zwart. [Omslagontwerp: 

R.N. Roland Holst] -  zie hiervoor, achterblad echter met advertentie. 

Niet in Van Vliet. 

10. lichtgeel linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en donkerrood. 

Bandontwerp: H.P.B[erlage]. Werkenband. In deze exx. zijn de zeventien platen van 
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W.F.L.A. Vaarzon Morel wel opgenomen [zie Van Vliet p. 149] Ex. met liggende ] Ex. met liggende ] Ex. met liggende ] Ex. met liggende 

illustratie (bij p. 206) als frontispiece. illustratie (bij p. 206) als frontispiece. illustratie (bij p. 206) als frontispiece. illustratie (bij p. 206) als frontispiece.  

Van Vliet 15.  

11. lichtgeel linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en rood. 

Bandontwerp: H.P.B[erlage]. Werkenband. Ook in dit ex. zijn de zeventien platen van 

W.F.L.A. Vaarzon Morel bijgevoegd. Dit ex. echter met een ‘staande’ illustratie  (n.l. Dit ex. echter met een ‘staande’ illustratie  (n.l. Dit ex. echter met een ‘staande’ illustratie  (n.l. Dit ex. echter met een ‘staande’ illustratie  (n.l. 

die bij p. 96) als frontispiecedie bij p. 96) als frontispiecedie bij p. 96) als frontispiecedie bij p. 96) als frontispiece. Dit niet bij Van Vliet. 

12. beige papieren omslag met decoratie (illustratie [van W.F.L.A. Vaarzon Morel bij p. 

133] vaag in sepia afgedrukt) en belettering in zwart. Titelpagina ontbreekt maar is 

duidelijk te determineren als derde druk en heeft tevens met de toegevoegde illustraties 

van Vaarzon Morel. Gebonden in bibliotheekband. 

Dit omslag niet in Van Vliet en nooit eerder door ons gezien. 

De exx. van de derde druk waaraan de platen waren toegevoegd werden door Veen als 

hun vierde druk beschouwd. Reeds in onze catalogus uit 1963 kon ik als eerste deze 

zgn. vierde druk als niet bestaand ontmaskeren. 

Vijfde [= vierde] drukVijfde [= vierde] drukVijfde [= vierde] drukVijfde [= vierde] druk: L.J. Veen – Amsterdam [1911]. 

Oplage: 3000 exx. 

13. wit linnen met decoratie en belettering in zwart. Bandontwerp: R.N. R[oland] H[olst 

– gelijk aan eerste]. Deze band voor deze druk niet in Van Vliet, daar op p. 150: ‘De 

volgende druk van Majesteit werd ten onrechte als vijfde druk betiteld. Hij verscheen in 

september als deel 1 van Veen’s Standaardbibliotheek in de Maskerband van B.W. 

Wierink als de vijfde [=vierde] druk, een goedkope herdruk zonder plaatjes.’ Ex. Ex. Ex. Ex. memememetttt de  de  de  de 

17 platen van W.F.L.A. Vaarzon Morel, illustratie ( bij p. 41) als frontipiece17 platen van W.F.L.A. Vaarzon Morel, illustratie ( bij p. 41) als frontipiece17 platen van W.F.L.A. Vaarzon Morel, illustratie ( bij p. 41) als frontipiece17 platen van W.F.L.A. Vaarzon Morel, illustratie ( bij p. 41) als frontipiece. 

14. wit linnen met decoratie en belettering in zwart. Bandontwerp: R.N. R[oland] H[olst 

– gelijk vorig nummer]. Ex zonder platenEx zonder platenEx zonder platenEx zonder platen. 

15. okerkleurig linnen met decoratie in donkerblauw en donkergroen. [Bandontwerp: 

B.W. Wierink] Maskerband.  

Van Vliet 16, volgens de tekst (p. 150) verscheen deze druk in deze band eerder dan de 

andere – tevens als eerste deel in Veen’s Standaardbibliotheek die dan gedurende een 

periode gebonden wordt in deze Maskerband. 

Zesde druk [= vijfde] drukZesde druk [= vijfde] drukZesde druk [= vijfde] drukZesde druk [= vijfde] druk: L.J. Veen – Amsterdam [1916]. 

 Oplage: 10.000 exx. 

 Twee delen in twee Banden. 

16. wit karton met decoratie [gedeelte Bandontwerp: R.N. Roland Holst – 

vereenvoudigd] en belettering in zwart.. 

Van Vliet 18 & 19: Uren van Ontspanning 2. 

17. wit karton met decoratie [gedeelte Bandontwerp: R.N. Roland Holst – 

vereenvoudigd] en belettering in zwart, met wit papieren stofomslag met decoratie [2x 

dezelfde – naar illustratie Vaarzon Morel] en belettering in paars, prijs (2x) 85 cts. op de 

rug. 

Van Vliet 20. 

18. wit karton met decoratie [gedeelte Bandontwerp: R.N. Roland Holst – 

vereenvoudigd] en belettering in zwart, met wit papieren stofomslag met decoratie [2x 

dezelfde – naar illustratie Vaarzon Morel] en belettering in paars, prijs (2x) 1.75 op de 

rug. 
Van Vliet 20. 

Zevende [= zesde] drukZevende [= zesde] drukZevende [= zesde] drukZevende [= zesde] druk: L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij NV, Amsterdam [1924?]. 

 Oplage: onbekend 

19. bruin linnen met groot versierd kader waarin belettering in goud, [Bandontwerp: B. 

Reith] met grijs papieren stofomslag met groot versierd kader en belettering in zwart 

[Stofomslagontwerp: B. Reith – gelijk aan bandontwerp]. 
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Van Vliet Goedkope Uitgaven (p. 348) 30 & 31 tonen deze band om Wereldvrede en 

Noodlot. 

20. grijs papieren omslag met groot versierd kader waarin belettering in zwart, 

[omslagontwerp: B. Reith – gelijk aan bandontwerp & identiek met ontwerp stofomslag 

vorig nummer.]  

21. rood linnen met decoratie (met vogel en druiventrossen) en belettering in goud. 

Typisch jaren dertig band, ook gebruikt voor Wereldvrede, 4de [= 3de] druk, 1924. 

22. halflinnen: rood linnen rug, platten met lichtgrijs gevergeerd papier overtrokken, 

met decoratie (met vogel en druiventrossen) en belettering in goud [zie vorig nummer]. 

Houthoudende schutbladen. 

    

MeMeMeMet Louis Couperus in Afrika.t Louis Couperus in Afrika.t Louis Couperus in Afrika.t Louis Couperus in Afrika.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: N.V. Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam [1921]. 

Oplage: onbekend. 

1. lichtbruin linnen met vignet (met ruitje), belijning en belettering in zwart. Met 

papiertje vorige bezitter: Ex uit zijn eigen (i.e. Couperus)Ex uit zijn eigen (i.e. Couperus)Ex uit zijn eigen (i.e. Couperus)Ex uit zijn eigen (i.e. Couperus) bibliotheek bibliotheek bibliotheek bibliotheek, veiling Beijers 

1961.  

Van Vliet 1. 

2. (iets) oranjener lichtbruin linnen met [ander] vignet, belijning en belettering  [zelfde – 

doch regels als ’t ware iets verschoven] in zwart. 

Niet in Van Vliet. 

Beide exx. hebben dezelfde (versierde) schutbladen. 

3. beige papieren omslag, vignet [ongelijk aan vorige nummers], belijning en belettering 

in blauw, ‘Recensie exemplaar’. 

Van Vliet 2. 

[Tweede druk][Tweede druk][Tweede druk][Tweede druk]: zonder plaats, zonder uitgever, zonder jaar [zeker na 1930 want de letter 

Nobel is gebruikt voor de titels.] Mogelijk – suggestie Marijke Stapert – een illegale 

uitgave. 

4. lichtbruin papieren omslag met belijning en belettering in zwart. 

Van Vliet 3, die verder alleen mogelijkheid roofdruk oppert en het niet als tweede druk 

betitelt. 

    

MetamorfozeMetamorfozeMetamorfozeMetamorfoze.  

EEEEerste drukerste drukerste drukerste druk: Met een Portret van H.J. HavermanMet een Portret van H.J. HavermanMet een Portret van H.J. HavermanMet een Portret van H.J. Haverman L.J. Veen – Amsterdam [1897]. 

Oplage: 3500 exx. 

1. wit linnen met decoratie en belettering in zwart. [Bandontwerp: Jan Toorop]. Eerste 

Band. 

Van Vliet 1. Braches 1937: 4 – zie verder p. 738-785. 

2. wit linnen met decoratie en belettering in donkerbruin. [Bandontwerp: Jan Toorop, 

gelijk aan decoratie etc. in zwart – bruin echter eerste keuze van Toorop – waarschijnlijk 

in beperkt aantal zo uitgevoerd]. Eerste Band. 

Van Vliet 2. Braches 1937: 5. 

3. gebroken-wit papieren omslag met decoratie en belettering in donker roodbruin 

[Omslagontwerp: Jan Toorop – gelijk aan bandontwerp.].  

Gebonden in halfleder  met voor- & achterblad en rug omslag meegebonden. Eerste 

omslag. 

Van Vliet 3. Braches: 1937: 6. 

4. lichtgeel linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en donkerrood. 

Bandontwerp: H.P. B[erlage]. Werkenband. 

Van Vliet 5,  Werken (p. 338) 14. 



 20

5. lichtgeel glimmend linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en 

donkerrood. Bandontwerp: H.P.B[erlage]. Werkenband.  

Opmerking: op het achterplat het monogram in donkerblauw van de binder: J.B. & 

Z.A. hetgeen op het vorige ex. ontbreekt. 

Van Vliet 5, die dergelijke subtiele verschillen niet of meestel niet onderkent. 

6. okerkleurig linnen met decoratie in donkergeel en donkergroen. [Bandontwerp: 

B.W. Wierink]. Maskerband. 

Van Vliet 6. 

7. donkergroengrijs linnen met decoratie en belettering in donkerblauw. Bandontwerp: 

Theo Neuhuys [= bandontwerp Boeken der Kleine Zielen]. 

Van Vliet 7. 

    

NipponNipponNipponNippon.  

EeEeEeEerste drukrste drukrste drukrste druk: H.P. Leopold’s Uitgeverij ‘s Gravenhage MCMXXV (1925). 

Oplage: 2100 exx. 

1. rood linnen met decoratie op donkerblauw fond verdiept, aangebracht in rood, 

uitgespaard donkerblauw en goud, belettering in goud en belijning in blinddruk. 

Bandontwerp: T[jipke] V[isser]. 

Van Vliet 1. 

2. rood linnen met decoratie op donkerblauw fond verdiept, aangebracht in rood, 

uitgespaard donkerblauw en goud, belettering in goud en belijning in blinddruk. 

Bandontwerp: T[jipke] V[isser]. Met inliggend papiertje vorige bezitter: Ex. uit de Ex. uit de Ex. uit de Ex. uit de 

bibliotheek van [Mevrouw] Couperusbibliotheek van [Mevrouw] Couperusbibliotheek van [Mevrouw] Couperusbibliotheek van [Mevrouw] Couperus. 

Van Vliet 1. 

3 rood linnen met decoratie op donkerblauw fond verdiept, aangebracht in rood, 

uitgespaard donkerblauw en goud, belettering in goud en belijning in blinddruk. 

Bandontwerp T[jipke] V[isser. Beige papieren stofomslag met decoratie op 

donkerblauw fond in rood, donkerblauw en uitgespaard beige, belettering in 

donkerblauw. Omslagontwerp [– gelijk aan bandontwerp]. Op de rug als bij Oostwaarts 

(daar 1 ster) 2 sterren. 

Van Vliet 2 (+ 1 natuurlijk). 

4. (wat andere tint dan stofomslag) beige stevig papieren omslag met decoratie op 

donkerblauw fond in rood en uitgespaard beige, belettering in donkerblauw. 

Omslagontwerp: T[jipke] V[isser- gelijk aan bandontwerp, zie vorige nummers]. 

Van Vliet 3. 

Op de rug als bij Oostwaarts (daar 1 ster) 2 sterren. 

5. gelig beige stevig papieren omslag met decoratie [gelijk aan vorig nummer] op 

donkerblauw fond in [heller] rood [dan vorig nummer], donkerblauw en uitgespaard 

beige, belettering in donkerblauw. Omslagontwerp: T[jipke] V[isser- gelijk aan 

bandontwerp]. 

Later omslag waarbij de 2 sterren op de rug vervangen zijn door een versierinkje en de 

belettering in een ander lettertype en de leeuw daar een stuk groter is afgebeeld. 

Dit omslag niet in Van Vliet. 

 

NoodloNoodloNoodloNoodlotttt.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Amsterdam, Uitgevers Maatschappij ‘Elsevier’ 1891. 

Oplage: onbekend 

1.rood linnen met belijning in zwart en goud, belettering in goud. 

Van Vliet 1. 

Tweede drukTweede drukTweede drukTweede druk: Uitgevers Maatschappij ‘Elsevier’ 1894 [1893?]. 

Oplage: onbekend. 
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2. rood linnen met belijning in zwart en goud, belettering in goud.  

Opmerking: al zijn dezelfde bandstempels gebruikt als bij de band van de eerste druk, 

de indeling wijkt af. 

Van Vliet 3. 

 Derde drukDerde drukDerde drukDerde druk: L.J. Veen – Amsterdam [1898]. 

Oplage: 2000 exx. 

3. gelig-beige linnen met decoratie en belettering in zwart. Bandontwerp: R.W.P.[de] 

V[ries]. 

Van Vliet 5, 6. Braches 2104: 1 en p. 851 & 852. 

4. crème papieren omslag met decoratie en belettering in bruin. Omslagontwerp: 

R.W.P.[de] V[ries - gelijk aan Bandontwerp]. 

Van Vliet 7. Braches 2104: 3. 

5. lichtgeel linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en donkerrood. 

Bandontwerp: H.P.B[erlage]. Werkenband.  

Opmerking: het blauw van de belettering is lichter dan men normaal bij de andere 

uitgaven in Werkenbanden aantreft. 

Van Vliet 8.  

Vierde drukVierde drukVierde drukVierde druk: L.J. Veen – Amsterdam [1917]. 

Oplage: 1000 exx. 

6. beige linnen met decoratie in lichtgrijzig groen en donkergroen en belettering in 

donkergroen. Bandontwerp: R.W.P.[de] V[ries – gelijk aan vorige druk, echter nu in 

twee kleuren uitgevoerd.] 

Van Vliet 10. Braches p. 852. 

7. bruin linnen met decoratie en belettering in goud. [Bandontwerp: B. Reith]. 

Van Vliet Goedkope uitgaven (p. 348): 31. 

8. rood linnen met decoratie en belettering in goud.  

Niet in Van Vliet, decoratie met druiventrossen en vogel komt ook bij andere titels van 

Couperus voor.    

Vijfde drukVijfde drukVijfde drukVijfde druk: L.J. Veen – Amsterdam [1918]. 

Oplage: 6000 exx. 

Gedrukt van het zetsel van de vierde druk. Het is m.i. echter ondoenlijk om deze druk 

dan als: tweede oplage van de vierde druk te betitelen aangezien we dan vele uitgaven -

zoals ik bv. in mijn Boutens catalogus heb laten zien – opnieuw van andere drukopgaven 

zouden moeten voorzien; om in een meer tegenwoordige tijd te komen – dit zou dan 

ook bij diverse titels van W.F. Hermans het geval zijn. 

9. wit karton met sierranden en belettering in bruin.  

Van Vliet 11: Uren van Ontspanning 7. 

10. wit karton met sierranden en belettering in bruin (gelijk aan bovenstaand nummer) 

met papieren stofomslag met decoratie in geel, grijs en zwart en belettering in zwart. 

Ontwerp: O[tto].V[an].T[ussenbroek] (met dank aan Martijn Le Coultre). 

Van Vliet 12. 

    

De Ode.De Ode.De Ode.De Ode.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: [F. Vlielander Hein 1919]. 

Oplage: 280 exx. 

Colofon: ‘… gedrukt in oktober MCMXVIII (1918) bij Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-

Maatschappij te Rotterdam…in tweehonderdvijftig genummerde en door de schrijver 

getekende exx.’ 

1. crème glanzend papieren omslag met belettering: Louis Couperus / De Ode in goud. 

Ex. nr 225, gesigneerd.  

Van Vliet 2. 
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2. crème glanzend papieren omslag met belettering: Louis Couperus / De Ode in goud. 

‘Pers-exemplaar’, ongenummerd en niet gesigneerd (zie Van Vliet p. 305: ’30 

ongenummerde exx. zonder handtekening als recensie exx.’ 

Van Vliet 2. 

3. crème glanzend papier [gelijk aan de 2 vorige] met belettering: De Ode / Louis 

Couperus in goud, qua typografie gelijk aan titelpagina. Ex. nr. 232, gesigneerd.  

Omslag nietnietnietniet in Van Vliet  

  

De OngelukkigeDe OngelukkigeDe OngelukkigeDe Ongelukkige.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [1915]. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 1500 exx.’ 

1. geel linnen met sierrand, vignet en belettering in goud. Eerste Band. 

Van Vliet 1. 

2. geel linnen met sierrand, vignet en belettering in donkerblauw (qua ontwerp gelijk aan 

vorig nummer). 

Niet in Van Vliet. 

3. wit papieren omslag met decoratie in grijs en roze –rood, geen flappen, op achterkant 

opgave welke titels (t.w. 3) van Couperus bij deze uitgever verschenen zijn.  

Van Vliet 2. Afbeelding klopt niet – is (afgesneden) stofomslag van de afgesneden versie 

van Daalderseditie. Op ons ingenaaide ex. staat onderaan voorplat naam uitgever en 

stad, welke hier t.g.v het afgesneden zijn ontbreken. 

4. wit linnen met decoratie en belettering in paars. 

Van Vliet 3.  

5. wit linnen met decoratie in groen, rood en zwart, belettering in zwart en uitgespaard 

wit: Daalderseditie [de niet afgesneden versie]. 

Van Vliet 6. 

Bij Van Vliet de niet afgesneden versie in de Daalderseditie, echter afgebeeld op 

dezelfde grootte als de afgesneden editie. M.i. wat eerder te dateren dan de witte band 

(Van Vliet 3.) 

6. wit linnen met decoratie in groen, rood en zwart, belettering in zwart en uitgespaard 

wit: Daalderseditie ([niet afgesneden versie] gelijk aan vorig nummer) met stofomslag wit 

papier met decoratie in grijs en roze-rood, [gelijk aan ingenaaid ex.] op de flappen: 

Daalderseditie en opgave titels erin verschenen en prijsopgave (gebonden f. 1,50), op 

achterblad stofomslag lijst te verkrijgen titels F. de Sinclair en niet zoals bij ingenaaid ex. 

opgave van de bij deze uitgever verschenen titels van Couperus, welke ook in andere 

typografie het stofomslag van ons nr. 9 siert. 

Van Vliet 6 en zie Van Vliet 2. 

7. gebroken-wit linnen met decoratie in lichtgrijs, lichtrood en zwart, belettering in 

lichtrood en uitgespaard wit. Bandontwerp: A.K[urvers]. Afgesneden. Daalderseditie. 

Van Vliet 5. 

8. variant? waarbij Daalderseditie het uitgespaard wit maar mogelijk een wat blauwere 

tint heeft. 

Zie Van Vliet 4.  

9. gebroken-wit linnen – zie vorig nummer – met stofomslag: (ook afgesneden waardoor 

stad van uitgave en naam uitgever vervalt) wit papier – in principe qua ontwerp gelijk aan 

omslag ingenaaid ex. met eveneens vermelding eerder verschenen titels van Couperus 

achterop [in andere typografie dan bij ingenaaid ex.] en andere opgaaf verschenen titels 

dan bij de niet afgesneden versie van de Daalderesditie op de flappen plus prijsopgave: 

gebonden f. 1,50, in luxe band f. 2,25. 
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Oostwaarts.Oostwaarts.Oostwaarts.Oostwaarts.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: ’s Gravenhage, H.P. Leopold MCMXXIV (1924) [1923]. 

Oplage: 3000 exx. 

1. rood buckram met decoratie op donkerblauw verdiept fond in rood en goud, 

belettering in goud en belijning in blinddruk [Bandontwerp: Tjipke] Visser], met beige 

papieren stofomslag met decoratie op donkerblauw fond in rood en uitgespaard beige, 

belettering in donkerblauw [gelijk aan bandontwerp.]. 

Van Vliet 1 en voor stofomslag 2. 

2. rood buckram met decoratie op donkerblauw verdiept fond in rood en goud, 

belettering in goud en belijning in blinddruk [Bandontwerp: Tjipke] Visser]. Volgens 

inliggend papiertje vorige bezitter uit de bibliotheek van mevrouw Couperusuit de bibliotheek van mevrouw Couperusuit de bibliotheek van mevrouw Couperusuit de bibliotheek van mevrouw Couperus, welke in 

1961 bij Beijers geveild werd en waar wij ook veel boeken van Couperus bemachtigden, 

o.a. met aantekeningen en/of correcties in zijn handschrift, als De Berg van Licht, 

Herakles, Spaansch Toerisme. 

3. beige papieren omslag met decoratie op donkerblauw fond in rood en uitgespaard 

beige, belettering in donkerblauw. [Omslagontwerp, gelijk aan Bandontwerp: Tjipke 

Visser]. Papier gelijk aan stofomslag (waardoor men weinig ingenaaide exx. nu nog ziet.) 

Van Vliet 2. 

 

Orchideeën,  Een bundel Poëzie en ProzaOrchideeën,  Een bundel Poëzie en ProzaOrchideeën,  Een bundel Poëzie en ProzaOrchideeën,  Een bundel Poëzie en Proza.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Amsterdam, A. Rössing 1886. 

Oplage: ‘onbekend’. 

1. bruin linnen met decoratie in beige, goud en zwart en belettering in zwart. 

Van Vliet 3. Van Vliet kent drie kleurvarianten: alle drie bruin in diverse donkerten – 

deze komt m.i. het dichtst bij 3. 

2. lichtblauw papieren omslag met kleine decoratie in rood en belettering (gedateerd 

1887) in rood en zwart. 

Van Vliet 4. 

Tweede drukTweede drukTweede drukTweede druk: L.J. Veen – Amsterdam [1895]. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 1250 exx.’ 

3. crème linnen met decoratie in lichtgroen en belettering in goud [Bandontwerp: 

L.W.R. Wenckebach]. 

Van Vliet 6. Braches 2245: 1.  

4. lichtgeel linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en donkerrood. 

Bandontwerp: H.P.B[erlage]. Werkenband. 

Van Vliet 9.  

    

Over lichtende Drempels.Over lichtende Drempels.Over lichtende Drempels.Over lichtende Drempels.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam [1902]. 

Oplage: 3000 exx. 

1.licht groengrijs linnen met decoratie en belettering in oranje. Bandontwerp: [Jules] 

d[e] P[raetere].  

Van Vliet 1. 

2. lichtgrijs papieren omslag met decoratie en belettering in lichtgroen. Omslagontwerp: 

[Jules] d[e] P[raetere – gelijk aan Bandontwerp]. 

Van Vliet 2. 

3. lichtgeel glimmend linnen met decoratie in donkergeel, twee tinten groen en zwart en 

belettering in zwart. Bandontwerp: Joh. B[raakensiek]. Poortjesband. 

Van Vliet 4. 
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4. lichtgeel papieren omslag met decoratie in donkergeel, twee tinten groen en zwart, 

belettering [ongelijk qua indeling aan gebonden exx.] in zwart. Bandontwerp: Joh. 

B[raakensiek]. Poortjesband. 

Van Vliet 5. 

5. halflinnen: wit linnen rug, platten met lichtgrijs papier overtrokken. Band gelijk aan 

de simpele (half)linnen band van Antieke Verhalen en (bijna aan) De Berg van Licht. 

Niet in Van Vliet. Restband. 

 

Proza, Eerste BundelProza, Eerste BundelProza, Eerste BundelProza, Eerste Bundel. 

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Van Holkema & Warendorf, Amsterdam [1923]. 

Oplage: 'vermoedelijk 1000 à 1500 exx.' 

Het bandontwerp van J.B. Heukelom (deze band niet meer in Braches) siert alle 

gebonden exemplaren van de 3 verschenen bundels. Het is dus onnodig om dit elke 

keer bij elke beschrijving te vermelden. Omdat de bundels in 3 opeenvolgende jaren 

verschenen, hoeven de materialen van de boekbanden niet altijd gelijk te zijn. Kleine 

afwijkingen zijn door ons waargenomen. 

1. diep donkerblauw linnen met decoratie en belettering in goud. Kop verguld. Zwarte 

schutbladen. 

Van Vliet 1. 

2. diep donkerblauw linnen met decoratie en belettering in goud, met lichtgrijs papieren 

stofomslag met decoratie en belettering [gelijk aan titelpagina] in zwart. [Ontwerp: J.B. 

Heukelom]. Ook hier: kop verguld. Zwarte schutbladen. 

Van Vliet 8. 

3. (een iets afwijkende kwaliteit) diep donkerblauw linnen met decoratie [gelijk aan 

vorige exx.] in een eveneens wat mindere kwaliteit goud - waardoor dat op de rug totaal 

versleten is. Kop is niet verguldniet verguldniet verguldniet verguld. Donkergrijze schutbladen. Met enkele Aantekeningen 

van G. Stuiveling. 

4. [een wat gladdere, meer op buckram lijkende kwaliteit] diep donkerblauw linnen met 

decoratie etc. als vorige nummers. Kop niet verguld. Lichtgrijze schutbladen.  

Opmerking: Ook bij de Eerste bundel zijn kleine kwaliteitsverschillen (waarvan onze 

nrs. 3 en 4 voorbeelden zijn) te constateren. Het is mogelijk dat er nog een verschil in 

de robuustheid van het linnen valt te constateren. In een eventueel tweede, herziene 

uitgave van deze beschrijvingslijst hoop ik daarop nader in te gaan. 

5. Bordeaux rood kalfsleder met decoratie en belettering [als gebonden in linnen exx.]. 

Kanten versierd in goud. Kop verguld. Groen marmerpapieren schutbladen. 

Van Vliet 4. 

6. bruin kalfsleder met decoratie en belettering [zie vorige nummers] Kanten versierd in 

goud. Kop verguld. Bruin marmerpapieren schutbladen. 

DummyDummyDummyDummy: geen voorrede en geen portret van Couperus. Bevat de pp. 9-34 + voorwerk, 

en daarna de pp. 19 - 34 steeds herhaald. In de Inhoudsopgave zijn de eerste 8 verhalen 

(die overeenkomen met de nomale uitgave, met een enkele wijziging in de titel ) van 

pagina-aanduiding voorzien - de overige verhalen (alle vermeld) komen in een wat 

andere volgorde in de uitgave terecht.  Een heeft waarschijnlijk een andere titel 

gekregen: Mediaevaliteiten zal Van het Burggraafje zijn geworden. Ook zijn enkele titels 

van de verhalen aangevuld / veranderd, bv. De Mijmering wordt De Mijmerij; Stralende 

Herfst wordt Aan den Stralende Herfst. 

7. crème gestructureerd papieren omslag met decoratie en belettering in oranje. 

Omslagontwerp: J.B. H[eukelom = bandontwerp: opgeblazen! - d.w.z. over het volledige 

oppervlak van het voorplat in plaats van als middenornament]. 

Met stempel 'Ter Recensie'. 

Van Vliet 9. 
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Proza, Tweede Bundel.Proza, Tweede Bundel.Proza, Tweede Bundel.Proza, Tweede Bundel. 

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Van Holkema & Warendorf, Amsterdam [1924] 

Oplage: 'vermoedelijk 1000 à 1500 exx.' 

1. diep donkerblauw linnen met decoratie en belettering in goud. [Bandontwerp J.B. 

Heukelom als vorige bundel]. Kop verguld. Donkergrijze schutbladen. 

Van Vliet 1. 

2. (iets blauwer) diep donkerblauw linnen met decoratie etc. [gelijk aan vorig ex.] Kop 

verguld. Donkergrijze schutbladen. Formaat wijkt iets af - iets groter; mogelijk ook iets 

dunner papier. 

3. [op dunnerdunnerdunnerdunner papier gedrukt] - diep donkerblauw glad[der] linnen  met decoratie etc. 

[gelijk aan vorig ex.]. Kop nietnietnietniet verguld. Lichtgrijze schutbladen. Ook hier is evenals bij 

de Eerste Bundel (zie ons nr.3) het goud duidelijk van een andere kwaliteit waardoor 

het bijna geheel van de rug verdwenen is. 

4. [op dunnerdunnerdunnerdunner papier doch] diep donkerblauw linnen [dat onze 1 en 2 meer nabij komt] 

met decoratie etc. [zie vorige nrs.; eveneens zelfde kwaliteit goud als 1 & 2]. Kop 

verguld. Schutbladen ook als 1 & 2 - doch evenals 3 formaat mogelijk iets groter. 

5. diep donkerblauw linnen met decoratie etc. [zie vorige nrs.] met grijs papieren 

stofomslag met decoratie en belettering (gelijk aan titelpagina) in zwart. Kop verguld. 

Donkergrijze schutbladen. 

Ex. op het dikkere papier. 

6. roodbruin kalfsleder met decoratie etc. [zie vorige nrs.]. Kop verguld. Kanten 

versierd. Groen marmer papieren schutbladen. 

Ex. op het dikkere papier. 

Van Vliet 4. 

7. crème gestructureerd papieren omslag  met decoratie en belettering in oranje. 

Omslag-ontwerp: J.B. H[eukelom = bandontwerp: opgeblazen i.p.v. als 

middenornament.] 

Ex. op het dunnere papier. 

Van Vliet 9. 

de 2 verschillende papiersoorten, waarop deze 2de bundel gedrukt is, niet bij Van Vliet 

vermeld. 

 

Proza, Derde Bundel.Proza, Derde Bundel.Proza, Derde Bundel.Proza, Derde Bundel.    

Eerste druk:Eerste druk:Eerste druk:Eerste druk: Van Holkema & Warendorf, Amsterdam [1925] 

Oplage: 'vermoedelijk 1000 à 1500 exx.' 

Deel III heeft een andere problematiek: duidelijk later is III zonder bundelaanduiding 

ook in de handel gebracht - het Titelblad - titeluitgave dus - vermeldt dan simpel Proza -  

dit komt zelfs in de luxe kalfslederen band voor, waar echter (bij onze exx.) het 

nummer, III dus, wel op de rug voorkomt. Verder, voor zover ik zag, kon ik bij de in 

linnen gebonden exx. geen  of nauwelijks verschillen in linnen, schutbladen en kwaliteit 

kop-verguldsel tussen 5 exx. ontdekken. 

1. diep donkerblauw linnen met decoratie etc. [als vorige bundels] Kop verguld. 

Donkergrijze schutbladen. 

2. diep donkerblauw linnen met decoratie etc. [als vorige bundels} met lichtgrijs 

papieren stofomslag met decoratie en belettering in zwart [geheel gelijk - op bundel 

aanduiding na - aan I & II]. Kop verguld. donkergrijze schutbladen.  

3. crème gestructureerd papieren omslag met decoratie en belettering in oranje. 

Omslagontwerp J.K. H[eukelom = omslagontwerp Eerste & Tweede Bundel = 

Bandontwerp opgeblazen d.w.z. over het volledige oppervlak van het voorplat i.p.v. als 

middenornament]. 



 26

Van Vliet 9. 

4. Titeluitga Titeluitga Titeluitga Titeluitgave: ve: ve: ve: Proza. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam [z.j.]. 

5. Lichtgrijs linnen met decoratie en belettering [gelijk aan vorige exx.] in blauw. Op de 

rug is het nummer I in druk vermeld. Houthoudende schutbladen. 

Van Vliet 5 

6. halflinnen: grijsgroen linnen rug, platten met lichtgrijs papier overtrokken, decoratie 

en belettering [gelijk aan vorige nummers] in donkerrood. Geen nummer vermelding 

op de rug. Crème- witte schutbladen  die niet houthoudend zijn. [3 exx. onderzocht]. 

Van Vliet 6 

7. roodbruin kalfsleder met decoratie en belettering in goud [gelijk aan vorige exx.] Kop 

verguld, inslagen versierd, groen marmerpapieren schutbladen [gelijk aan II]. Van het 

nummer III is het goud van 2 x I niet aangebracht, vandaar dat het lijkt of er I staat. 

Van Vliet 4. 

8. [een wat geler - dus minder rood]bruin kalfsleder - verder identiek aan het vorige 

nummer, zelfde marmer als schutbladen, eveneens met een van III tot I gemaakt cijfer 

op de rug. 

Van Vliet 3. 

Naar het aantal exx. bekend te oordelen lijkt het me zeer waarschijnlijk dat de oplage 

van III groter was dan I & II. 

 

PsychePsychePsychePsyche.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen – Amsterdam [1898].  

Oplage: 2500 exx. 

1. crème linnen met decoratie en belettering in zwart [Bandontwerp: Jan Toorop]. 

Eerste band. 

Van Vliet 1. Braches 1941: 1 en p. 748-749. 

2. donkercrème linnen met decoratie en belettering in zwart [Bandontwerp: Jan 

Toorop].  

Van Vliet 1: variant? Braches 1941: 2. 

3. crème linnen met decoratie en belettering in donkerblauw [Bandontwerp: Jan 

Toorop, gelijk vorige nummers]. 

Van Vliet 2. Braches 1941: 3. 

4. okergeel linnen met decoratie (bloemen) in zwart en belettering in goud. Deze band Deze band Deze band Deze band 

nooit eerder door ons gezien, niet in Van Vliet en onbekend aan E. Braches.nooit eerder door ons gezien, niet in Van Vliet en onbekend aan E. Braches.nooit eerder door ons gezien, niet in Van Vliet en onbekend aan E. Braches.nooit eerder door ons gezien, niet in Van Vliet en onbekend aan E. Braches. 

Tweede drukTweede drukTweede drukTweede druk: Met eene Teekening van Jan TooropMet eene Teekening van Jan TooropMet eene Teekening van Jan TooropMet eene Teekening van Jan Toorop. L.J. Veen Uitgever – Amsterdam 

[1898]; folio. 

Oplage: 1500 exx. 

Deze band kent vier uitvoeringen plus een in papieren omslag: Van Vliet 12 t/m 14. 

Braches 1949. 

5. donkerroodbruin linnen met belijning en belettering in goud. 

Van Vliet 11 (rood). Braches 1949: 3 (Wolfsian: bruin). 

6. groengeel linnen met belijning en belettering in goud. 

Van Vliet 12 (geel). Braches 1949: 1. 

7 crème linnen met een korrelige structuur met belijning en belettering in donkergeel 

[zelfde linnen later gebruikt voor tweede druk Fidessa]. 

Van Vliet 13. 

8. lichtgrijs linnen met belijning en belettering in (m.i.) donkerpaars. 

Van Vliet 14 (: blauwgrijs met donkerrood.) Braches 1949: 2. 

9. lichtgrijs papieren omslag met (een simpele) belettering in zwart.  

Van Vliet 15. Braches 1949: 4.  

Derde drukDerde drukDerde drukDerde druk: L.J. Veen – :Amsterdam [1904]. 
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Oplage: 2000 exx. 

10. lichtgeel linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en rood. 

Bandontwerp: H.P.B[erlage]. Werkenband. 

Van Vliet 16 en Series (p. 337): 1. 

11. donkerblauw blind gestempeld linnen met (verdiept) opgeplakte afbeelding (naar 

illustratie) zwart op wit fond. Met elf andere illustraties van Dion Clayton Calthrop 

ontleend aan de Engelse vertaling 1908 ingeplakt.  

Van Vliet 17: ‘Begin april 1909 werden door Binderij Brandt 250 exx. uit de nog 

voorradige plano’s van de derde druk met de reproducties van de illustraties van 

Calthrop gebonden.’ 

Vierde drukVierde drukVierde drukVierde druk: L.J. Veen – Amsterdam [1916] 

Oplage: ‘waarschijnlijk 1000 exx.’ 

12. crème linnen met decoratie en belettering in donkerbruin [Bandontwerp: Jan 

Toorop –]. 

Van Vliet 18 of 19. gelijk aan bandontwerp eerste druk 

Vijfde drukVijfde drukVijfde drukVijfde druk: L.J. Veen Uitgever – Amsterdam [1917]. 

Oplage: 4000 exx. 

13. gebroken-wit karton met decoratie en belettering in paars [Bandontwerp: Jan 

Toorop – zie vorige, echter sterk verkleind.] 

Van Vliet 22: Gedrukt van het zetsel van de vierde druk echter in verband met het 

kleinere formaat geheel anders opgemaakt – verschenen in de serie ‘Uren van 

Ontspanning’ 4. 

Zesde drukZesde drukZesde drukZesde druk: L.J. Veen Uitgever – Amsterdam [1918]. 

Oplage: ‘onbekend’. 

14. gebroken-wit karton met decoratie en belettering in groen [Bandontwerp: Jan 

Toorop – verkleind, zie vorig nummer]. 

Van Vliet 25? echter andere kleur. 

Zevende drukZevende drukZevende drukZevende druk: L.J. Veen Uitgever- Amsterdam [1927]. 

15. crème linnen met decoratie en belettering in zwart [Bandontwerp: Jan Toorop - 

gelijk aan bandontwerp eerste druk]. 

16. crème papieren omslag met decoratie en belettering in zwart [Omslagontwerp = 

Bandontwerp Jan Toorop – zie hiervoor]. 

17. rood linnen met decoratie en belettering in goud met druiventrossen en vogel 

(typisch jaren dertig band). 

18. halflinnen: rood linnen rug, platten met grijs papier overtrokken, decoratie en 

belettering in goud [gelijk vorig nummer]. 

[Achtste  druk:][Achtste  druk:][Achtste  druk:][Achtste  druk:] Met Platen van B. ReithMet Platen van B. ReithMet Platen van B. ReithMet Platen van B. Reith. Uitgave L.J. Veen – Amsterdam [1927].  

Oplage: onbekend. Weeldeuitgave. 

19. bruin linnen met decoratie en belettering in goud. [Bandontwerp: B. Reith]. 

Van Vliet Curiosa (p. 358 & 359) 2 (wat illustratie betreft als 1 in tekst opgevoerd). 

20. zwart linnen met decoratie en belettering in goud. [Bandontwerp: B. Reith – gelijk 

aan exx. in bruin linnen]. Witte schutbladen. 

Van Vliet Curiosa (p. 358 & 359) 1 (wat illustratie betreft als 2 in tekst opgevoerd). 

21. halflinnen: zwart linnen rug, platten met dof zwart papier overtrokken, met decoratie 

en belettering in goud. [Bandontwerp: B. Reith, gelijk aan exx. in bruin en in zwart 

linnen], gelig getinte schutbladen. Deze uitvoering niet in Van Vliet. 

    

ReisimpressiesReisimpressiesReisimpressiesReisimpressies.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen – Amsterdam [1894]. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 1500 exx.’ 
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1.donkerbeige linnen met decoratie en belettering in donkergroen, belijning: voorplat en 

rug in goud, achterplat: reliëf in blinddruk. [Bandontwerp: K. Sluyterman.] Eerste Band.  

Van Vliet 1. 

2. lichtgrijs papieren omslag met decoratie, belettering en belijning [laatste niet geheel 

gelijk aan gebonden exx.] in donkergroen. [Omslagontwerp: K. Sluyterman, gelijk aan 

gebonden exx.]. Eerste Omslag. 

Van Vliet 3. 

3. lichtgrijs linnen met decoratie en belettering in zwart, belijning in rood en zwart, geen 

belijning in blinddruk op rug, wel hier monogram binder: Brandt, hetgeen op de andere 

uitvoeringen ontbreekt. [Bandontwerp: K. Sluyterman, gelijk aan 1.] 

Deze band in Van Vliet 2 bij tweede druk. 

4. (iets geliger) lichtgrijs linnen met decoratie, belettering en belijning in donkergroen, 

belijning in blindruk op achterplat [Bandontwerp: K. Sluyterman  - gelijk aan vorige 

nrs.] 

Niet in Van Vliet. 

5. halflinnen: middenblauw linnen rug, platten met lichtblauw gestructureerd papier 

overtrokken, decoratie in donkergrijs, belettering in zwart. 

Van Vliet Goedkope uitgaven (p. 349) 33: oorlogsband: ‘Behangband’, al is het 

waarschijnlijk dat daar de tweede druk wordt afgebeeld. 

Tweede druk: Reisimpressies. Tweede druk: Reisimpressies. Tweede druk: Reisimpressies. Tweede druk: Reisimpressies. L.J. Veen – Amsterdam [1897]; [Titeluitgave van de 

eerste druk, vermeerderd met Brief uit Venetië]. 

Oplage: Volgens Van Vliet: ‘enkele honderden van de eerste’. 

6. donkerbeige linnen met decoratie en belettering in donkergroen, belijning in goud en 

achterplat: blinddruk. [Bandontwerp: K. Sluyterman – geheel gelijk aan 1]. Met de Met de Met de Met de 

handtekening van Louis Cohandtekening van Louis Cohandtekening van Louis Cohandtekening van Louis Couperus (in zwarte inkt.)uperus (in zwarte inkt.)uperus (in zwarte inkt.)uperus (in zwarte inkt.)  

De tweede druk in deze versie met de eerste band van de eerste druk niet in Van Vliet. 

7. gebroken-wit papieren omslag met decoratie (portret Couperus) en belettering: Louis 

Couperus / Werken Aflevering (met groen potlood ingevuld:) 27/28 – uitgever. 

Geen afbeelding in Van Vliet. 

8. rood als kunstleder aandoend linnen met decoratie - verdiept opgeplakt - op licht 

groengrijs fond met decoratie en belettering in zwart, titel in goud – doch verkeerd 

geplaatst n.l. het woord Reis- rechts i.p.v. linksboven, kleine decoratie in goud rond 

verdiepte en ingeplakte illustratie. [Bandontwerp: K. Sluyterman, doch met wijzigingen]. 

Niet in Van Vliet. 

9. halflinnen: middenblauw linnen, platten met lichtblauw gestructureerd papier 

overtrokken, decoratie in donkergrijs, belettering in zwart. 

Van Vliet Goedkope uitgaven (p. 349) 33: oorlogsband: ‘Behangband’. Onduidelijk in 

Van Vliet welke druk hij in deze band aantrof. 

    

Schimmen van SchoonheidSchimmen van SchoonheidSchimmen van SchoonheidSchimmen van Schoonheid.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1912. 

Oplage: ‘onbekend’. 

1. groenig blauw linnen met decoratie in diep donkerblauw en belettering in goud.  

Van Vliet 1. 

2. (een iets groenere tint) groenig blauw linnen met decoratie in diep donkerblauw en 

belettering in goud. 

3. geel geribbeld papieren omslag, decoratie en belettering in bruin [gelijk aan 

Bandontwerp]. 

Van Vliet 2. 

4. lichtgrijs linnen met sierrand, monogram en belettering in donkergroen. 

Van Vliet 5. 
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Lucrezia [Eén verhaal uit Schimmen van Schoonheid]Lucrezia [Eén verhaal uit Schimmen van Schoonheid]Lucrezia [Eén verhaal uit Schimmen van Schoonheid]Lucrezia [Eén verhaal uit Schimmen van Schoonheid]    

    Eerste druk:Eerste druk:Eerste druk:Eerste druk: E.M. Querido, Amsterdam 1920. [Litteraire Luxe Reeks] 

Alle exx. hebben ook de serie titelpagina, de eerste druk in blauwgroen en zwart, de 

tweede in lichtgroen en zwart [ontwerp door J.B. Heukelom]. 

1.oranje linnen met [serie] Band- & = Omslagontwerp: [serie] decoratie: 

J.B.H[eukelom] in goud en uitgespaarde belettering. Groenblauwe schutbladen. 

Niet in Van Vliet. 

2. oranjerood linnen met [serie] decoratie J.B.H[eukelom] in goud en uitgespaarde 

belettering. Lichtgele schutbladen. 

Van Vliet 6. 

3. groen leder met [serie] decoratie in goud en uitgespaarde belettering J.B.H[eukelom]. 

Lichtgele schutbladen. 

Van Vliet 8. 

4. licht beige-bruin papieren omslag met [serie]decoratie  J.B.H[eukelom] in zwart en 

uitgespaarde belettering. 

Van Vliet 9. 

Tweede drukTweede drukTweede drukTweede druk: E.M. Querido – Amsterdam 1927 [Litteraire Luxe Reeks]. Titelpagina 

(in lichtgroen en zwart – verder gelijk aan eerste druk) en Bandontwerp: J.B.H[eukelom 

– gelijk aan eerste druk]. 

Van Vliet 7. 

5 gebroken-wit linnen met [serie] decoratie: J.B.H[eukelom] in goud en uitgespaarde 

belettering. 

Opmerking: goud is wat roodachtig. 

6. lichtgrijs linnen met [serie] decoratie: J.B.H[eukelom] in goud en uitgespaarde 

belettering. 

Van Vliet 7? 

Opmerking: bij andere delen uit deze Litteraire Luxe Reeks is de titelpagina in andere 

kleuren uitgevoerd. De band is zoals Lucrezia meestal in goud gedecoreerd.  

 

Het Snoer der Ontferming en  Japansche LegendenHet Snoer der Ontferming en  Japansche LegendenHet Snoer der Ontferming en  Japansche LegendenHet Snoer der Ontferming en  Japansche Legenden.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Rotterdam MCMXXIV (1924), Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers 

Maatschappij. 

1. blauwgroen satinet met decoratie in grijs (diepdruk) en uitgespaarde belettering in 

goud. [Bandontwerp: S.H. de Roos]. 

Van Vliet 1: Er zijn exx. met een iets blauwere of groenere tint. M.i. is dat te wijten aan 

inwerking licht. Deze band ziet men hoogst zelden niet verschoten: ons ex. 

onverschoten.  

2. groen leder met decoratie in rood en goud, belijning en belettering in goud. Luxe Luxe Luxe Luxe 

exemplaar op Japansch papier (25 exx.)exemplaar op Japansch papier (25 exx.)exemplaar op Japansch papier (25 exx.)exemplaar op Japansch papier (25 exx.), ex. nr. 5. 

Van Vliet 3,  

3. perkament papieren omslag met belettering in zwart. Wat typografie betreft vast ook 

van De Roos. Dit omslag staat in Van Vliet afgebeeld als stofomslag (nr. 2). Dit 

perkamentpapier  leent zich daar echter absoluut niet voor. 

Niet in Van Vliet. 

4. geel oker papieren omslag met belettering [gelijk aan exx. in perkament papier] in 

zwart. 

Ook niet in Van Vliet.    
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De Stille KrachtDe Stille KrachtDe Stille KrachtDe Stille Kracht.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen – Amsterdam [1900]. 

Een van de meest interessante banden is ongetwijfeld die Chris Lebeau voor De Stille 

Kracht ontwierp. Deze in batiktechniek door de Fa. Uiterwijk in Apeldoorn uitgevoerd 

is in de collectie aanwezig in vier verschillende uitvoeringen, alle in katoen en in 

principe in drie verschillende kleurcombinaties, welke op hun beurt weer in twee 

categorieën uiteenvallen. Namelijk die waarbij de ornamentiek als het ware wordt 

uitgespaard in de lichte fond (die dan met was is afgedekt geweest) en waar de 

belettering in goud dan op de donkere kleur is, en als het ware in diapositief – waarbij 

de ‘omgeving’ juist was afgedekt en de belettering op de lichte kleur is. Hiervan is echter 

maar één uitvoering bekend n.l. waarvan de donkere kleur de paarse is. Aanvullingen 

hierop worden zeer dankbaar in ontvangst genomen.  

De drie verschillende uitvoeringen in de eerste categorie zijn uitgevoerd in: oranje op 

een heel licht geel getinte fond (Braches 739:2), paars op een naturel met een zweem 

van roze getinte fond (Braches 739:5) en overwegend middenblauw (met een 

paarsachtige toon) op uitgesproken grauw getint katoen (Braches 739:11). Van de paars 

op naturel met zweem van roze waarbij de lichte kleur het ornament vormt (Braches 

afb. 879) is ook aanwezig een exemplaar in diapositief (Braches afb. 880) – waarbij dus 

de belettering in goud op de lichte kleur is aangebracht.Het paars is dan ongeveer gelijk 

aan het eerst (in paars) genoemde ex. en vormt dus het ‘ornament’ terwijl het naturel 

katoen ditmaal geen zweem van roze heeft maar beige valt te noemen. 

Oplage: 3000 exx. 

Twee delen in een Band. 

1.naturel met een zweem van roze gebatikt katoen met decoratie uitgespaard omgeven 

door donkerpaars en belettering in goud op een donkerder vlak. [Bandontwerp: Chris 

Lebeau].  

Van Vliet 2. Braches 739: 5 en p. 330-332 en p. 1001-1004 (over batikken door HAJ 

Baanders) 

2. naturel heel licht geel getint gebatikt katoen met decoratie uitgespaard omgeven door 

oranje en belettering in goud op een donker vlak. [Bandontwerp: Chris Lebeau]. 

Van Vliet 3. Braches 739: 2.  

3. naturel grauw getint gebatikt katoen met decoratie uitgespaard omgeven door blauw 

en belettering in goud op een donkerder vlak. [Bandontwerp: Chris Lebeau]. 

Van Vliet 4. Braches 739: 11.  

4. naturel beige getint gebatikt katoen met decoratie in donkerpaars en belettering in 

goud op licht getint vlak. [Bandontwerp: Chris Lebeau]. 

Van Vliet 5. Braches 739: 6.  

Opmerking: bij deze versie is het paars in diapositief toegepast t.o.v. ons nummer 1. 

Twee delen in twee Banden. 

5. grijs papieren omslagen met L.C. monogram [ontwerp: R.N. Roland Holst, ontleend 

aan band van tweede druk Extaze] en belettering in zwart. 

Van Vliet 6. 

Twee delen in een Band. 

6. lichtgeel glimmend linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en 

donkerrood. Bandontwerp: H.P.B[erlage]. Werkenband. 

Van Vliet 7. 

Tweede goedkope drukTweede goedkope drukTweede goedkope drukTweede goedkope druk: L.J. Veen – Amsterdam [1911]. 

7. okerkleurig linnen met decoratie in donkergeel en donkergroen, belettering in 

donkergroen. [Bandontwerp: B.W. Wierink]. Maskerband.  

Van Vliet 8. 
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8. bruin linnen met decoratie en belettering in zwart. [Bandontwerp: Chris Lebeau = 

eerste band Van Oude Menschen]. 

Van Vliet 10. 

Derde druk:Derde druk:Derde druk:Derde druk: Amsterdam – L.J. Veen’s Uitgevers. Mij. N.V. [1935] 

9. zwart linnen met uitgeversmonogram (schreefloos) en belettering in goud, lichtblauwe 

schutbladen. 

10. zwart linnen met uitgeversmonogram (schreefloos) en belettering in goud, 

lichtblauwe schutbladen, met wit papieren stofomslag met decoratie in grijs, 

donkerblauw en zwart en uitgespaarde belettering. Ontwerp: Mohr. 

11. wit papieren omslag met decoratie in grijs, donkerblauw en zwart en uitgespaarde 

belettering. Omslag [= stofomslag]ontwerp Mohr. 

12. donkerblauw linnen met uitgeversmonogram en belettering [gelijk aan exx. in zwart 

linnen] in zwart, donkergrijze schutbladen. 

13. helgroen linnen met uitgeversmonogram en belettering [gelijk aan exx. in zwart en 

donkerblauw linnen, zie bovenstaande nummers] in zwart, grijze schutbladen. 

Opmerking: bij deze drie in kleur verschillende banden is de belettering ook qua positie 

identiek. 

 

Uit blanke Steden onder blauwe Lucht [, Eerste Bundel]Uit blanke Steden onder blauwe Lucht [, Eerste Bundel]Uit blanke Steden onder blauwe Lucht [, Eerste Bundel]Uit blanke Steden onder blauwe Lucht [, Eerste Bundel]    

    Eerste druk: Eerste druk: Eerste druk: Eerste druk: L.J. Veen – Amsterdam MDCCCCXII (1912). 

 Oplage: 1250 exx. 

1. wit linnen met decoratie in lichtblauw en belettering in goud. Bandontwerp: 

K.S[luytermann]. 

Van Vliet 5. 

2. wit linnen met decoratie in [een] licht[er] blauw en belettering in goud. Bandontwerp: 

K.S[luytermann – gelijk aan 1]. 

Van Vliet 5? 

3. wit linnen met decoratie in [een wat groener] lichtblauw [het zeegroen van Van Vliet?] 

 met belettering in blauw. Bandontwerp: K.S[luytermann – gelijk aan 1]. 

Van Vliet 8 of 1 – maar duidelijk latere bindoplage want één sterretje op de rug hetgeen 

bij exx. belettering in goud (zie vorig nummer) ontbreekt. 

4. wit papieren omslag met decoratie in lichtblauw en belettering in blauw. 

Bandontwerp: K.S[luytermann – gelijk aan 1]. 

Van Vliet 3. 

 

Uit blanke Steden onder blauwe Lucht, Tweede Bundel.Uit blanke Steden onder blauwe Lucht, Tweede Bundel.Uit blanke Steden onder blauwe Lucht, Tweede Bundel.Uit blanke Steden onder blauwe Lucht, Tweede Bundel.    

    Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen – Amsterdam MCCCCXIII (1913). 

 Oplage: 900 exx. 

5. wit linnen met decoratie in lichtblauw en belettering in goud. Bandontwerp: 

K.S[luytermann – gelijk aan Eerste Bundel]. 

Van Vliet 6. 

6. wit linnen met decoratie in [iets groener] lichtblauw en belettering in blauw. 

Bandontwerp: K.[Sluytermann –gelijk aan vorig nummer]. 

Van Vliet 9 of 2. 

 

Van en over Alles en Iedereen: Tien delen.Van en over Alles en Iedereen: Tien delen.Van en over Alles en Iedereen: Tien delen.Van en over Alles en Iedereen: Tien delen. 

 Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen – Amsterdam [1915]. 

 Tien delen in vijf banden. 

1. licht (beige getint) grijs linnen met decoratie in donkergroen en belettering in 

donkerbruin. Bandontwerp: K. S[luyterman – is aangepast ontwerp Uit blanke Steden]. 

Eerste Band. 
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Van Vliet 7-12 (hij noemt de belettering grijsgroen).  

De meeste exx. hebben houthoudende schutbladen.  

N.b.: deze uitgave in linnen kent ook een variant: een donkerder, meer grijs getint 

linnen met een belettering in donkerrood, m.i. latere bindpartij. Slechts één band 

hiervan: Van en over Mijzelf en Anderen II [gedrukt van het zetsel van Van en over 

Mijzelf en Anderen , Tweede Bundel] is in de collectie opgenomen 

2. halflinnen: lichtgroen linnen rug, platten met zeegroen papier overtrokken, decoratie 

[Bandontwerp gelijk aan exx. in linnen] in donker grijsgroen, belettering in donkerrood. 

Van Vliet 18-23. 

3. bruin kalfsleer met decoratie in zwart [Bandontwerp gelijk aan exx. in linnen] en 

belettering in goud. 

Van Vliet 1-6. 

Tien delen in tien banden. 

4. beige papieren omslagen met decoratie in donkergrijs [Bandontwerp gelijk aan exx. in 

linnen] en belettering in donkerbruin. 

 

Van en over Mijzelf en Anderen. [Eerste Bundel.]Van en over Mijzelf en Anderen. [Eerste Bundel.]Van en over Mijzelf en Anderen. [Eerste Bundel.]Van en over Mijzelf en Anderen. [Eerste Bundel.]  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen Uitgever – Amsterdam [1910]. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 1250 exx.’ m.i. kunnen dit er wel meer zijn gezien het aantal exx. 

dat door onze handen is gegaan. 

1. blauw linnen met decoratie en belettering in geel en donkerblauw. Bandontwerp: 

W.J.T[aanman], achterop de band het monogram van de binder. 

Van Vliet 1. 

2. (een wat donkerder en groeniger) blauw linnen met decoratie en belettering in (een 

wat donkerder) geel en donkerblauw. Bandontwerp: W.J.T[aanman – gelijk aan vorig 

nr.]. 

Van Vliet 2. 

3. donkergroen linnen met decoratie en belettering in geel (zie ons nr. 2) en 

donkergroen/zwart. Bandontwerp: W.J.T[aanman – gelijk aan vorig nr.]. 

Deze kleur niet bij Van Vliet. 

4. lichtgroen papieren omslag met decoratie in geel en donkergroen en belettering in 

donkergroen. Omslagontwerp: W.J.T[aanman – gelijk aan Bandontwerp]. Met 

plakkertje ‘Archief’. 

Van Vliet 3. 

5. geel linnen met decoratie en belettering in zwart, met één sterretje op het voorplat. 

[Standaardband gelijk aan tweede band Van Oude Menschen.] 

Van Vliet 5. 

6. halflinnen: wit linnen rug, platten met licht grijsblauw papier overtrokken, belettering 

in donkerblauw, Restband. 

Niet in Van Vliet, die deze simpele band  - die ook om de eerste Antieke Verhalen en 

met een enkele wijziging om De Berg van Licht voorkomt – nergens opneemt.  

 

Van en over Mijzelf en Anderen: Tweede Bundel.Van en over Mijzelf en Anderen: Tweede Bundel.Van en over Mijzelf en Anderen: Tweede Bundel.Van en over Mijzelf en Anderen: Tweede Bundel.    

    Eerste druk: L.J. Veen Uitgever – Amsterdam [1914]. 

 Oplage: ‘in ieder geval 1100 exx.’ 

 Twee delen in een Band: 

1. blauw linnen met decoratie en belettering in geel en donkerblauw. Bandontwerp: 

W.J.T[aanman – gelijk aan bandontwerp Eerste Bundel]. 

 Van Vliet 6. 

2. (mogelijk een iets groeniger) blauw linnen met en belettering in geel en donkerblauw. 

Bandontwerp: W.J.T[aanman – gelijk aan bandontwerp Eerste Bundel]. 
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 Van Vliet 6.  

Ook bij Van Vliet geen afbeelding van ingenaaide exx. 

 

Van en over Mijzelf en Anderen: Derde Bundel.Van en over Mijzelf en Anderen: Derde Bundel.Van en over Mijzelf en Anderen: Derde Bundel.Van en over Mijzelf en Anderen: Derde Bundel.    

    Eerste druk: L.J. Veen Uitgever – Amsterdam [1916]. 

 Oplage: 600 exx. 

1. helder blauw linnen met decoratie en belettering in donkergeel en donkerblauw. 

Bandontwerp: W.J.T[aanman – gelijk aan andere delen in deze serie.] 

 Van Vliet 10. 

2. licht grijsgroen papieren omslag met decoratie in donkergeel en donkergroen, 

belettering in donkergroen. Omslagontwerp: W.J.T[aanman – gelijk aan Bandontwerp] 

Met plakkertje ‘Archief’. 

Van Vliet 11. 

    

Jan en FlorenceJan en FlorenceJan en FlorenceJan en Florence    

    Eerste druk: Eerste druk: Eerste druk: Eerste druk: L.J. Veen Uitgever – Amsterdam  [1917]. 

Al deze deeltjes – mijn zgn. ‘splitskinderen’ – hebben hetzelfde band- & = 

omslagontwerp. 

Oplage: 1500 exx. gedrukt van het zetsel van de eerste helft van Van en over Mijzelf en 

Anderen: Derde Bundel [1916] p. 1-86 van nieuw titelblad en voortitel voorzien en met 

een aangepaste inhoudsopgave. 

1.lichtbruin linnen met decoratie in roodachtig donkerder bruin en belettering in zwart. 

Monogram binder Brandt op het achterplat. 

Van Vliet 12. 

2. gebroken-wit glanzend papieren omslag  met decoratie in roodachtig bruin en 

belettering in zwart. [Omslagontwerp is gelijk aan bandontwerp]. Monogram binder 

Brandt op het achterplat. 

Zie Van Vliet 14 (Wreede Portretten ingenaaid) 

3. lichtbruin [iets geler dan ons nr. 1] linnen met decoratie in donkerder bruin en 

belettering Wreede Portretten (i.p.v. Jan en Florence zoals op de titel) in zwart. 

 

Wreede Portretten.Wreede Portretten.Wreede Portretten.Wreede Portretten.    

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen Uitgever – Amsterdam [1917]. 

Oplage: 1500 exx. gedrukt van het zetsel van de tweede helft van Van en over Mijzelf en 

Anderen, Derde Bundel [1916] p. 87-183 opnieuw gepagineerd, van een nieuw titelblad 

en voortitel voorzien en met een aangepaste inhoudsopgave. 

1.lichtbruin linnen met donkerder bruine decoratie [gelijk aan Jan en Florence] en  

belettering in zwart. 

 Van Vliet 13. 

2. [wat roodachtiger] lichtbruin linnen met decoratie in [eveneens wat roodachtiger[ 

donkerbruin en belettering in zwart. 

Van Vliet 13. 

3. gebroken-wit glanzend papieren omslag met decoratie in bruin en belettering in zwart 

[Omslagontwerp gelijk aan bandontwerp]. Monogram binder Brandt op het achterplat. 

Van Vliet 14. 

 

Van en over Mijzelf en Anderen: Vierde  Bundel.Van en over Mijzelf en Anderen: Vierde  Bundel.Van en over Mijzelf en Anderen: Vierde  Bundel.Van en over Mijzelf en Anderen: Vierde  Bundel.    

    Eerste druk: L.J. Veen Uitgever – Amsterdam [1917]. 

 Oplage: 600 exx. 

Opm.: op grond van het aantal ter beschikking staande exx. zou m.i. deze oplage iets 

groter hebben kunnen zijn. 
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1.blauw linnen met decoratie en belettering in donkergeel en donkerblauw. 

Bandontwerp: W.J.T[aanman – gelijk aan andere delen uit deze serie]. 

Van Vliet 15. 

2. licht grijsgroen papieren omslag [gelijk aan ons ex. van III] met decoratie in 

donkergeel en zeer donkergroen, belettering in donkergroen. Omslagontwerp: 

W.J.T[aanman – gelijk aan Bandontwerp] Met plakkertje ‘Archief’. 

Van Vliet 16. 

3. geel linnen met decoratie en belettering in zwart. Standaardband [gelijk aan de tweede 

band van Van oude Menschen.] 

Van Vliet Goedkope uitgaven p. 345: 7. 

Deze zelfde band komt ook om de eerste bundel voor – daarvan is afbeelding wel bij de 

andere bandvarianten van deze band opgenomen. 

 

Der Dingen ZielDer Dingen ZielDer Dingen ZielDer Dingen Ziel. 

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen Uitgever – Amsterdam [1918]. 

Oplage: 2000 exx. gedrukt van het zetsel van de eerste helft van Van en over Mijzelf en 

Anderen, Vierde Bundel [1917] p. 7-96 van een nieuw titelblad en voortitel voorzien en 

met een aangepaste inhoudsopgave. 

1. lichtbruin karton met decoratie in donkerder bruin [bandontwerp gelijk aan Jan en 

Florence en Wreede Portretten] en belettering in zwart. Monogram binder Brandt op 

het achterplat. 

Van Vliet 17. 

2. lichtbruin karton met decoratie in [een iets] licht[er] geel[achtiger] bruin [dan vorig 

nummer]en belettering in zwart. Monogram binder Brandt op het achterplat. 

Van Vliet 17. 

3. lichtbruin papieren omslag met decoratie [gelijk aan vorige nrs] en belettering 

[ongelijk aan vorige nrs.] in bruin. 

Van Vliet 21 (volgens tekst p. 253 karton – dat heeft een andere indeling) 

4. [later] halflinnen: donkerblauw linnen rug, platten met lichtgrijs papier overtrokken, 

belettering en uitgeversmonogram (schreefloos) in donkerblauw – rugtitel in goud. 

Houthoudende schutbladen.  

Van Vliet 23. 

Van deze titel zijn door ons geen in linnen gebonden exx. aangetroffen, ook aan collega 

André Swertz zijn deze onbekend. 

 

Brieven van den nutteloozen Toeschouwer.Brieven van den nutteloozen Toeschouwer.Brieven van den nutteloozen Toeschouwer.Brieven van den nutteloozen Toeschouwer.    

    Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen Uitgever – Amsterdam [1918]. 

Oplage: 2000 exx. gedrukt van het zetsel van de tweede helft van Van en over Mijzelf en 

Anderen, Vierde Bundel [1917] p. 97-183 opnieuw gepagineerd, van een nieuw titelblad 

en voortitel voorzien en een aangepaste inhoudsopgave. 

1.lichtbruin karton met decoratie in donkerder bruin en belettering in zwart. Monogram 

binder Brandt op achterplat.m 

Van Vliet 22. 

2. gelig beige licht bruin karton met decoratie in donkerbruin, belettering in zwart [beide 

geheel gelijk aan vorig nummer] belettering rug [sterk afwijkend van vorig nummer want 

smaller]. 

(Facsimile editie 1981 bezorgd door Marijke Stapert-Eggen van/bevat alleen deze 

brieven en niet de in deze bundel overige gepubliceerde drie verhalen.)  

3. halflinnen: blauw linnen rug, platten met grijs overtrokken, belettering en monogram 

(schreefloos) in donkerblauw, rug titel in goud. 

Zie hiervoor Van Vliet 23 (Der Dingen Ziel). 
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Van Oude Menschen, de Dingen die voorbijgaan…Van Oude Menschen, de Dingen die voorbijgaan…Van Oude Menschen, de Dingen die voorbijgaan…Van Oude Menschen, de Dingen die voorbijgaan…    

 Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen – Amsterdam [1906]. 

 Oplage: 2500 exx. 

Twee Delen in één Band.  

1. geel linnen met decoratie en belettering in paars. [Bandontwerp: Chris Lebeau]. 

Eerste Band.  

Van Vliet 2. Braches 749 – zie verder p. 336 & 337. 

Twee Delen in twee Banden.  

2. okergeel papieren omslag met decoratie en belettering in zwart [Omslagontwerp: 

Chris Lebeau gelijk aan Bandontwerp, zie 1]. Eerste omslag. 

Van Vliet 3. Braches 749: 1. 

Twee Delen in één Band.  

3. geel linnen met decoratie en belettering in zwart. Tweede Band.  

Van Vliet 4: ‘Standaard–Bibliotheek’ na 1914.  

Opm.: In deze band ziet men verre weg de meeste exx.  

De eerste band van Veen’s Standaard-Bibliotheek is de Maskerband van Wierink. 

4. geel linnen met decoratie en belettering in zwart (zie nummer hiervoor). Met rood 

[veel later, jaren dertig] papieren stofomslag met decoratie en belettering in zwart en 

uitgespaard wit en rood. Stofomslagontwerp: H. vd Linde. 

Deze combinatie in Van Vliet 4 & 5. 

5. rood linnen met belettering in goud.  

In 1936 zwaar afgesneden (vooral zijmarge) opnieuw door Veen in moderne band met 

stofomslag in de handel gebracht. Met rood papieren stofomslag met decoratie en 

belettering in zwart en uitgespaard wit en rood [Gelijk aan dat van vorig nummer]. 

Stofomslagontwerp: H. vd Linde. Derde Band.  

Rode band niet in Van Vliet, stofomslag wel: Van Vliet 5, echter hier eveneens 

afgesneden. 

6. halflinnen: midden blauw linnen rug, platten met lichtblauw gestructureerd papier 

overtrokken, met decoratie in donkergrijs en belettering in donkerblauw. Vierde Band. 

Oorlogsband: Behangband. 

Van Vliet Goedkope uitgaven (p. 349): 38. 

    

De Verliefde Ezel.De Verliefde Ezel.De Verliefde Ezel.De Verliefde Ezel.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij MCMXVIII 

(1918). 

Oplage: 1500 exx. 

1. halflinnen: lichtbruin linnen rug, platten met een vaal lichtgeel papier overtrokken, 

belettering in goud. 

Van Vliet 2: halfleer. Het ziet er naar uit dat er mogelijk naar foto’s is gewerkt – deze 

kleur komt inderdaad vaak bij leer voor – maar het materiaal van dit, en de vele exx. die 

wij onze 55 jarige carrière gezien hebben, is duidelijk linnen.  

2. halflinnen: donkerbruin linnen rug, platten met okerkleurig papier overtrokken, 

belettering in goud, dezelfde bandstempels doch de afstand tussen schrijver en titel is 

groter dan bij vorig nummer waaruit duidelijk blijkt dat er een (behoorlijke?) tijdspanne 

zit tussen het binden. 

Van Vliet 1.  

Mijn indruk: de band met lichtbruine rug ziet er beter verzorgd uit en zou de eerste 

band kunnen zijn. 

3. grijs papieren omslag met belettering in zwart [ongelijk aan die van beide vorige 

nummers.] 

Van Vliet 3. 
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De VerzoekingDe VerzoekingDe VerzoekingDe Verzoeking van den H. Antonius naar Gustave Flaubert: Fragmenten. van den H. Antonius naar Gustave Flaubert: Fragmenten. van den H. Antonius naar Gustave Flaubert: Fragmenten. van den H. Antonius naar Gustave Flaubert: Fragmenten. 

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen – Amsterdam [1896].  

Oplage: ‘waarschijnlijk 500 exx.’ 

1.lichtgroen linnen met belettering in bruin. 

Van Vliet 1. 

2. beige linnen met [ogenschijnlijk dezelfde] belettering in bruin. 

Niet in Van Vliet.  

Opmerking: ogenschijnlijk  want hoewel tekst, indeling en letter van de belettering 

identiek zijn, is de spatiering duidelijk anders. 

3. lichtgeel linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en donkerrood. 

[Bandontwerp: H.P. Berlage]. Werkenband. 

Van Vliet 3.  

Opmerking: ook hier loopt het bandontwerp niet door over het achterplat waardoor 

ook het monogram van Berlage ontbreekt. 

 

WereldvredeWereldvredeWereldvredeWereldvrede. 

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen – Amsterdam [1895]. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 5000 exx.’ 

1. wit linnen met decoratie en belettering in zwart. Bandontwerp: H.P.B[erlage] 

N.Z[oon]. Eerste Band. 

Van Vliet 1. Braches 154: 2 (crème) – zie verder p. 64 & 65. 

2. lichtbeige linnen met decoratie en belettering in zwart. Bandontwerp: H.P.B[erlage] 

N.Z[oon – gelijk aan 1, echter iets afwijkend qua kleur linnen]. 

Variant Van Vliet 1. Braches 154: 2 (crème).                

3. gebroken-wit papieren omslag met decoratie en belettering in zwart. Omslagontwerp: 

H.P.B[erlage] N.Z]oon -  gelijk aan Bandontwerp]. Eerste omslag. 

Van Vliet 2. Braches 154: 3. 

4. rood linnen met decoratie en belettering in donkerrood. Bandontwerp: R.N. 

R[oland] H[olst – aangepast bandontwerp van eerste druk Majesteit.] 

Van Vliet 3. 

5. lichtgeel linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en donkerrood. 

Bandontwerp: H.P.B[erlage]. Werkenband. 

Van Vliet 5. 

6. geel linnen met decoratie en belettering in zwart [Standaardband gelijk aan tweede 

band Van oude Menschen].  

Zie Van Vliet 7, Standaardbibliotheek. 

Bij Van Vliet (p. 163) deze band alleen om de tweede druk maar in onze collectie zowel 

eerste als tweede druk in deze band. 

Derde [=tweede] drukDerde [=tweede] drukDerde [=tweede] drukDerde [=tweede] druk: L.J. Veen – Amsterdam [1912]. 

Oplage: 2000 exx. (zie Van Vliet p. 161). 

7. okerkleurig linnen met decoratie in donkeroker en donkergroen, belettering in 

donkergroen. [Bandontwerp: B.W. Wierink]. Maskerband. 

Van Vliet 6 en p. 161. 

8. licht groenig geel linnen met decoratie in donkeroker en donkergroen, belettering in 

donkergroen [Bandontwerp: B.W. Wierink]. Maskerband. Gelijk aan vorig nummer 

echter kleur linnen wat afwijkend en achterplat met het monogram van binder Brandt. 

Van Vliet 6 en p. 161. 

9. geel linnen met decoratie en belettering in zwart [Standaardban gelijk aan tweede 

band Van oude Menschen].  
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Van Vliet 7 (bij derde druk = tweede – zoals hier – bij ons echter ook, zie nr. 6, om de 

eerste druk). 

Vierde [=derde] drukVierde [=derde] drukVierde [=derde] drukVierde [=derde] druk: L.J. Veen – Amsterdam [1924]. 

    Oplage: ‘onbekend.’ 

10. bruin linnen met decoratie en belettering in goud [Bandontwerp: B. Reith]. 

Van Vliet Goedkope uitgaven (p. 348): 30.  

Eerste maal dat deze band gebruikt wordt.  

11. rood  linnen met decoratie en belettering in goud met afbeelding druiventrossen en 

vogel. Zie ook onder Majesteit voor deze band. 

Niet in Van Vliet. 

12. halflinnen: rood linnen rug, platten met lichtgrijs gestructureerd papier overtrokken, 

decoratie en belettering in goud (gelijk bandontwerp vorig nummer en zie ook 

Majesteit.) 

Niet in Van Vliet. 

    

WilliswindeWilliswindeWilliswindeWilliswinde.  

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: L.J. Veen - Amsterdam [1895]. 

Oplage: ‘waarschijnlijk 1250 exx.’ 

1.groen buckram met decoratie in zwart en belettering in goud. [Bandontwerp: L.W.R. 

Wenckebach.] Eerste Band.  

Van Vliet 1. Braches 2249: 1 – zie verder p. 913-914. 

2. groen papieren omslag met decoratie en belettering in zwart. [Omslagontwerp: 

L.W.R. Wenckebach, gelijk aan Bandontwerp.]          

Van Vliet 2. Braches 2249: 2.  

3. lichtgeel linnen met decoratie in donkergeel en belettering in blauw en donkerrood. 

[Bandontwerp: H.P. Berlage]. Werkenband, in tegenstelling tot de meeste andere titels 

in deze band verschenen loopt de versiering – en daarmee worden de initialen van de 

bandontwerper ook niet afgebeeld – niet door over de rug. 

Van Vliet 3. 

4. crème papieren omslag met decoratie: portret van Couperus en belettering: ‘Louis 

Couperus / Werken Aflevering’ met pen ingevuld: 17/18, uitgever etc. in zwart. 

Van Vliet 4. 

5. groengeel linnen met belettering in zwart.  

Van Vliet 5.  

Opm.: Band is waarschijnlijk uit jaren twintig. 

 

Xerxes of de HoogmoedXerxes of de HoogmoedXerxes of de HoogmoedXerxes of de Hoogmoed.  

Eerste druk: Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij MCMXIX 

(1919). 

Oplage: 1500 exx. 

1. gelig wit linnen met gedecoreerde belettering in zwart en goud. 

Van Vliet 1. 

2. gehamerd wit papieren omslag met belettering (gelijk aan titelpagina) in zwart. 

Van Vliet 2. 

 

De Zwaluwen neêr gestreken.De Zwaluwen neêr gestreken.De Zwaluwen neêr gestreken.De Zwaluwen neêr gestreken. 

Eerste drukEerste drukEerste drukEerste druk: Modern Bibliotheek [3]: Serie van Hedendaagsche Romans, v. Holkema & 

Warendorf, Amsterdam [1911]. 

Oplage: ‘onbekend.’ 

1.lichtblauw linnen met decoratie en belettering in wit en donkerblauw. [Bandontwerp 

voor de serie: André Vlaanderen.] Eerste Band. 
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Van Vliet 1.  

2. lichtblauw linnen (als boven) met wit papieren stofomslag met decoratie in geel en 

zwart en belettering in zwart. [Stofomslagontwerp: Willy Sluiter]. 

Voor stofomslag Van Vliet 5. 

3. (wat meer grijzig) lichtblauw linnen met decoratie en belettering in donkerblauw en 

zwart [gelijk aan exx. in lichtblauw linnen, zie boven.] 

Van Vliet 1, die echter deze kleurennuance niet kent. 

4. glad wit karton met decoratie in lichtgroen en bruin, belettering in bruin. 

[Bandontwerp: zie vorige nummers] 

Van Vliet 2 (echter linnen). 

5. ruw wit karton met decoratie in lichtgroen en bruin, belettering in bruin. 

[Bandontwerp: zie vorige nrs. – bij deze band ontbreekt echter de onderste regel tekst: 

Uitgave van Holkema & Warendorf etc.]  

Van Vliet 3. 

6. perkamentperkamentperkamentperkament met doorgehaalde rug en sierrand en belettering in goud. Ex. van Ex. van Ex. van Ex. van 

Couperus zelfCouperus zelfCouperus zelfCouperus zelf, met het karakteristieke (waarschijnlijk door zijn vrouw aangebracht) 

nummer op het eerste schutblad.  

Niet in Van Vliet natuurlijk. 

 

Het zwevende SchaakbordHet zwevende SchaakbordHet zwevende SchaakbordHet zwevende Schaakbord    

 Zie voor de twee verschillende oplages onder Korte Arabesken. 
Eerste druk:Eerste druk:Eerste druk:Eerste druk: oplage voor de verkoop via de boekhandel: Nieuwe Romans. Maatschappij 

voor Goede en Goedkoope Lectuur 1922 [1923] – Amsterdam. 

Oplage: 2500 exx. op een licht opdikkend (roman)papier. 

rozerood linnen platten met groen linnen rug en hoeken, decoratie (uitgeversmonogram 

en rug) belettering, belijning en jaartal 1922 op de rug in goud.  

Van Vliet 1. 

 2. hetzelfde met belijning duidelijker zichtbaar in goud. 

3. geel papieren omslag met belettering, vignet en jaartal 1923 in paars, 

uitgeversmonogram op de achterkant. 

Van Vliet 2. 

Eerste druk:Eerste druk:Eerste druk:Eerste druk: 1922 [1923] op tegenover de titel liggende pagina: Nederlandsche 

Bibliotheek onder leiding van L. Simons. Maatschappij voor Goede en Goedkoope 

Lectuur – Amsterdam. 

Oplage: 3000 exx. voor de abonnees op dun[ner] papier 

4. glimmend lichtbruin linnen met sierrand, decoratie, belettering en 438 op de rug in 

goud [serie] Bandontwerp: H[erman] H[ana in vereenvoudigde vorm]. 

Van Vliet 6. 

Opmerking: de waarschijnlijk als eerste zo verschenen – in ons bezit is een dergelijk ex. 

ex bibliotheca Couperus. 

5. paarsachtig bruin karton met decoratie in rood en zwart, belettering en nummer 438 

op de rug in zwart.[serie] Bandontwerp: H[erman] H[ana, eerste meer 

geornamenteerde versie]. 

Van Vliet 5 (tekst vermeldt ingenaaid) 

6. grijs papieren omslag met decoratie in rood en zwart [serie] Omslagontwerp 

H[erman] H[ana – gelijk aan bandontwerp ons vorig nummer]. 

Van Vliet 5? 

Tweede drukTweede drukTweede drukTweede druk: 35/45e Honderdtal. Nieuwe Romans – Maatschappij voor Goede en 

Goedkoope Lectuur – Amsterdam [1924]. Gedrukt van het zetsel van de eerste druk.  

7. rozerood linnen platten met groen linnen rug en hoekjes, met uitgeversmonogram en 

belettering, belijning en jaartal op de rug in goud.  
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Derde drukDerde drukDerde drukDerde druk: 45/55e Honderdtal. Nieuwe Romans. Maatschappij voor Goede en 

Goedkope Lectuur [1936]. Gedrukt van het zetsel van de eerste druk. 

8. donkerblauw linnen met belettering, belijning en 1936 op de rug in goud. 

Bandontwerp gelijkend op Korte Arabesken ons nummer 6. 

9. halflinnen: rood linnen rug, platten met beige wit gestreept behangselpapier 

overtrokken, belettering en belijning in rood (voorplat) en goud (rug) [Bandontwerp op 

gedeelte rug na gelijk aan vorig nummer] 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


