
Marcellus Emants II. 

Een eerste overzicht van de banden en omslagen van contemporaine uitgaven 

(met uitzondering van de meeste toneelstukken, 

 waarvan de omslagen alleen een belettering kennen). 

Vervolg. 
 

 

                     
Langs den Nijl 1884. Eerste druk.                     Langs den Nijl 1884. Eerste druk. 

Voorblad omslag, nieuwe rug.                    Linnen. 

 

 

                              
Goudakker’s Illusiën 1885. Eerste druk.                  Juffrouw Lina [1888]. Eerste druk. 

Linnen band.                                 Linnen band. 



          
Dood 1892. Eerste druk.            Dood 1892. Eerste druk. 

Ingenaaid, omslag.                        Linnen. 

 

 

     
    Lichte Kost 1892. Eerste druk. 

    Band: leer en linnen. 



                  
Een Nagelaten Bekentenis [1894]. Eerste druk.               Een Nagelaten Bekentenis [1894]. Eerste druk. 

Eerste band (in deze band lag dit boek voor           Latere uitgeversband. 

het eerst in de boekhandel). 

 

 

              
Loevesteijn 1898. Eerste druk.         Loevesteijn 1898. Eerste druk. 

Bij wijze van uitzondering een toneelstuk,         Luxe exemplaar, op Hollandsch (?) veel mooier papier 

omdat hiernaast het veel grotere luxe exemplaar,       en prachtig in heel geitenleer (marokijn) gebonden. 

mogelijk van Emants zelf, staat afgebeeld.        Exemplaar van/ voor Emants gemaakt? 



      

 

     
Op Zee 1899. Eerste druk.    Op Zee 1899. Eerste druk.    Op Zee 1899. Eerste druk.   

Titelpagina.    Linnen band, ontwerp [J.G.]  Ingenaaid, papieren omslag. 

     v.[an] C[aspel]. 

 

 

 

         
Op Zee, titeluitgave eerste druk.     Op Zee, titeluitgave eerste druk. 

Nieuwe titelpagina (zelfde band).    Zo zit deze nieuwe titelpagina erin geplakt (kim). 

 

 

 



     
Vijftig 1899. Eerste druk.    Vijftig 1899. Eerste druk.    Vijftig 1899. Eerste druk. 

Titelpagina.       Linnen band, variante kleuren   Papieren omslag. 

       van band Op Zee, ontwerp [J.G.] 

       v.[an] C.[aspel]. 

 

 

 

 

 

              
             Vijftig, titeluitgave eerste druk. 

             Nieuwe titelpagina (zelfde band). 

 

 

 



             
Inwijding 1901. Eerste druk, ingenaaid.    Inwijding. Tweede goedkope druk. 

Papieren omslag, ontwerp [J.G.] v.[an]    Titeluitgave van de tweede druk. Twee delen  

C.[aspel]. Hier is het bandontwerp      in één band. Bandontwerp [J.G.] v.[an]  

ook voor het omslag gebruikt.     C.[aspel] aangepast. 

        . 

 

 

 

         
Waan 1905. Eerste druk.           Waan 1905. Eerste druk. 

Eerste band, linnen, ontwerp Th. Neuheys.         Achterkant blind bestempeld. 

 



 

           
Waan 1905. Eerste druk.             Waan 1905. Eerste druk. 

Band Th. Neuhuys in groen.             Late, simpele band. 

Wat latere uitvoering, geen blindstempeling op 

achterkant. 

 

 

     
    Liefdeleven 1919. Tweede druk. 

 

 



                 
Mensen 1920. Eerste druk.      Mensen 1920. Eerste druk. 

Bruin linnen, eerste band.      Blauwgroen papier (verschoten). 

 

 

            
Mensen 1920. Eerste druk.              Mensen 1920. Eerste druk. 

Latere, simpele linnen band.             Zeer laat en populistisch omslag. 



 

 

 

Aanvullingen WELKOM!  

Stuur een afwijkend band- of omslagontwerp, tezamen met idem titelpagina in een scan, of 

liever foto ter plaatsing naar ons e-mailadres: schuhmacher@xs4all.nl, met vermelding of uw 

naam eronder geplaatst mag worden of dat u liever anoniem wil blijven (N.N. dus). 

 

Bij voorbaat dank, ook namens andere geïnteresseerden.  
 


