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Marcellus Emants 
deel I (tot en met 1890) 

 

 

1. Op Reis door Zweden., Schetsen.  

 Haarlem, W. C. de Graaff [1877]; Eerste druk; 

 A.  contemporain gebonden in donkerbruin halfleder met hoeken, platten overtrokken 

   met marmerpapier; rug met schrijver en titel in goud, rug gesleten; bibliotheek- 

   stempels.  € 225,- 

  B.  beige papieren omslag, belettering in rood en zwart, ligt los, omslag beschadigd.  

    Op achterplat omslag: ‘Door W. C. de Graaff te Haarlem wordt uitgegeven: DE  

   BANIER (...) 3e jaargang 1877 (...)’. € 175,- 

 C.  opnieuw gebonden, bibliotheekband: afgesneden; vlakke rug. €   90,- 



 

   *  Zestien schetsen plus inleiding. Volgens de bibliografie (Doc. Dienst Ned. Letterk.  

   Museum) zijn er ook exemplaren met het jaartal 1877 zowel op titelpagina als op omslag.  

 

2. Op Reis door Zweden., Schetsen.  

 Haarlem, W. C. de Graaff [1880]; Tweede, herziene druk; beige karton, belettering in 

 rood en zwart. Rug vernieuwd (?), platten iets los, naam op schutblad. € 250,- 

  * Op Hollandsch papier; met zeer lichte tekstwijzigingen (de correcties?).  

 Belettering band zeer gelijkend op exemplaar B in omslag van de eerste druk. Op 

 achterplat band tekst inzake De Banier 3e jaargang, gelijk aan die op achterplat omslag 

 eerste druk. 

 

3. Monaco., Drie Typen Geschetst.  

 Haarlem, W. C. de Graaf 1878; Eerste druk; lichtgrijs papieren omslag, belettering en 

 monogram in zwart; omslag wat beschadigd, enkele stukjes van de rug ontbreken; 

 oortjes; maar feitelijk zeer goed exemplaar.  € 375,- 

  * Op achterplat omslag: W. C. de Graaf te Haarlem heeft uitgegeven: Emants, Juliaan de  

  Afvallige; Op Reis door Zweden, ook De Banier 4e jaargang.   

 

4. Monaco., Drie Typen Geschetst.  

 Haarlem, Gosler 1886; Tweede druk; opnieuw gebonden: bibliotheekband, vlakke rug; 

 band slordig.   € 125,- 

  * Volgens de bibliografie (Doc. Dienst Ned. Letterk. Museum) wordt op 10 februari 1887 deze 

  uitgave overgenomen door W. Cremer te ’s Gravenhage, welke deze verder in de handel  

  bracht met titelblad voorzien van zijn stempel. 

 

5. Lilith., Gedicht in Drie Zangen.  

 Haarlem, W. C. de Graaff [1879]; Eerste druk; 4º; 

  A.  bruin linnen, rijke decoratie in zwart en goud en blindbestempeld, belettering in  

   goud; rug aan boven- en onderzijde iets gerafeld, doch verder fraai exemplaar;  

   Eerste band.  € 250,- 

  B.  lichtgrijs linnen, blindgestempelde decoratie, rug versiering en belettering in goud, 

   met ingeplakt etiket: F. H. J. Mijnssen; Tweede band. € 250,-  

  C.  gebroken wit dun papieren omslag, licht groenig-grijze en uitgespaarde decoratie, 

   rode lijnomlijsting, belettering in rood en zwart; ligt los, rug ontbreekt, hier en daar 

   gerafeld, omslag met vochtvlekken. € 150,- 

  * In geen van de ons bekende exemplaren wordt een jaar op de titelpagina vermeld (zie  

  bibliografie Doc. Dienst Ned. Letterk. Museum). 

 
6. Lilith., Gedicht in Drie Zangen.  

 Sneek, H. Pijttersen Tz. [1885]; (Tweede druk); 

  A.  grijzig groen linnen, decoratie in zilver en zwart, belettering in zwart, rug in goud 

   [industriële band en qua decoratie gelijk aan 2de druk Godenschemering]; met goud 

   en zwart gedecoreerde schutbladen;bijzonder fraai; titelpagina in rood en zwart. 

    € 85,- 



 

  B.  donkerblauw linnen, belijning en belettering in goud: uitgeversvermelding: Haarlem, 

   H. D. Tjeenk Willink & Zoon. € 30,- 

   * Geheel door de auteur herschreven. 
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7. Lilith., Gedicht in Drie Zangen.  

 Haarlem, H. D. Tjeenk Willink z.j. [Titeluitgave tweede druk, Pijttersen 1885]; 

 A.  grijzig blauw linnen, decoratie in zilver en zwart, belettering voorplat in zwart, rug 

   in goud [band qua ontwerp is deze industriële band gelijk aan uitgave Pijttersen  

   onder A]; titelpagina in rood en zwart. € 45,- 

  B.  donkerblauw linnen, belijning en belettering in goud, uitgeversvermelding H. D.  

   Tjeenk Willink & Zoon in zwart, titelpagina in rood en zwart. € 20,- 

  C.  beige stevig papieren omslag, belijning en belettering in zwart, uitgeversvermelding 

   H. D. Tjeenk Willink & Zoon in donkerblauw, titelpagina in rood en zwart. 

    € 20,- 

  D.  donkerblauw linnen, belijning en belettering in goud, uitgeversvermelding als C  

   titelpagina in zwart! € 25,- 

  * Volgens bibliografie (Doc. Dienst Ned. Letterk. Museum) zijn in 1890 750 exemplaren  

  overgenomen door H. D. Tjeenk Willink en door deze als titeluitgaven verspreid, naast  

  exemplaren met de titel zoals bij de uitgave door Pijttersen in rood en zwart, komen er,  

  schaarser, titelpagina’s geheel in zwart voor. De zalmkleurig band die hierin vermeld wordt 

  hebben wij niet aangetroffen, wel komt deze om de tweede druk van Godenschemering voor, 

  die van een zelfde industriële band voorzien is. 

 

8. Een Drietal Novellen.  

 Haarlem, W. C. de Graaff 1879; Eerste druk; 

  A.  recent gebonden in halflinnen.  € 195,- 

  B.  opnieuw gebonden in dun karton, platte linnen rug; voorblad oorspronkelijk omslag 

   erop geplakt! € 375,- 

 



 

9. Jong Holland., Oorspronkelijke Roman. Eerste (-Tweede Deel).  

 ’s Gravenhage, Henri J. Stemberg 1881; Eerste druk; 2 Delen in 1 band, wat later 

 gebonden in blind halflinnen met hoeken.  € 225,- 

 

10. Godenschemering., Een Gedicht.  

 Sneek, H. Pijttersen Tz. 1883; Eerste druk; 

  A.  lichtblauw fijn linnen, decoratie in lichtbruin en zwart, belettering in goud;  

   [industriële band] lichte schutbladen; band wat vermoeid. € 60,-  

 B.  lindegroen fijn linnen, decoratie in bruin en zwart, op achterplat: blinde fileten,  

   belettering in goud [band op kleur na gelijk aan A.], donkerbruine schutbladen; met 

   opdracht van de auteur aan zijn echtgenote: ‘Aan mijn lieve vrouw mijn | liefste  

   werk. | M. E. | 15 Nov 1883’; hoekje uit schutblad geknipt; band iets vermoeid. 

    € 1250,- 

 C.  lichtgroen papieren omslag, decoratie (sierrand) en belettering in rood en paars; rug 

   ontbreekt (overplakt geweest), ligt los. € 35,-  

 D.  lichtgroen papieren omslag, decoratie (sierrand) en belettering in rood en paars; met 

   in handschrift op titelpagina: ‘Geschenk v/d Schrijver.’, en op verso voortitel:  

   ‘Opgedragen aan: |  Mej: ,,Marie Kruseman” | 5 Dec: 1884.’; zeer gaaf exemplaar.

    € 650,- 

11. Godenschemering., Een Gedicht.  

 Sneek, H. Pijttersen Tz. 1885; Tweede druk; 

  A.  zalmkleurig oranje linnen, decoratie in zilver en zwart, belettering in zwart, rug met 

   belettering in goud [industriële band, qua ontwerp gelijk aan Lilith, 2de druk, A en 

   idem titeluitgave A]; zilver afgesleten; beduimeld exemplaar. € 40,- 

  B.  lichtgroen papieren omslag, decoratie in zwart, belettering in rood en zwart; rug  

   ontbreekt ten dele, voorplat gerafeld en ligt los. € 20,- 

  C.  lichtgrijs fijn linnen, belijning in zwart, belettering in goud (zeer simpele band).  

    € 22,- 
   * Met een uitvoerige inleiding tot de tweede druk. Tekst iets herzien. 

  Meer banden van Godenschemering zullen binnenkort te zien zijn op onze website. 

 

12. Godenschemering., Een Gedicht.  

 Haarlem, H. D. Tjeenk Willink z.j.; Tweede druk [Titeluitgave tweede druk, Pijttersen 

 1885 = eerste titeluitgave daarvan]; groenig blauw fijn linnen, belettering in goud, 

 enigszins beduimeld. € 18,- 

  * Volgens de bibliografie (Doc. Dienst Ned. Letterk. Museum) werden 736 exemplaren in  

  1890 door H. D. Tjeenk Willink van Pijttersen overgenomen; van dit restant werd tweemaal 

  een titeluitgave vervaardigd, de eerste, zie hierboven, heeft als uitgeversvermelding H. D.  

  Tjeenk Willink, terwijl bij de tweede ‘& Zoon’ is toegevoegd. 

 

13. Godenschemering., Een Gedicht. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon 1910;  

 Derde druk;  

 A. beige papieren omslag, belijning en belettering in zwart, op achterblad  

 omslag aankondiging Lilith, nieuwe goedkope uitgaaf en Greshoff, Door Mijn Open  

 Venster. € 18,- 



 

 B. (gebonden, zie deel II) € 22,- 

  * Ten dele door Emants herschreven. 

 

14. Godenschemering., Een Gedicht.  

 Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon 1916; Vierde druk; 

 A.  halflinnen: grijsbruin linnen rug, groen kartonnen platten, belijning en belettering in 

   donkerblauw. € 12,- 

 B.  donkerblauw linnen, belijning en belettering in goud. € 18,- 

  * Voorwoord: slechts enkele wijzigingen. 
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15. Godenschemering., Een Gedicht.  

 Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon 1921; Vijfde druk [van het zetsel van de vierde 

 druk]; gewolkt groenig beige karton, belettering in zwart: H. D. Tjeenk Willink & Zoon 

 N.V. [waarschijnlijk latere band]. € 15,- 
 

16. Langs den Nijl., Aanteekeningen van een Toerist.  

 Haarlem, W. Gosler 1884; Eerste druk; 

  A.  opnieuw gebonden in halflinnen (vlakke rug); voor- en achterblad oorspronkelijk  

   omslag erop geplakt; beduimeld. € 175,- 

  B.  middenblauw linnen, blindgestempelde versiering, belettering in goud; nieuwe  

   schutbladen; onwaarschijnlijk mooi exemplaar. € 375,- 

  * Volgens de bibliografie (Doc. Dienst Ned. Letterk. Museum) is ook deze uitgave   

  overgenomen door W. Cremer, ’s Gravenhage, contract 10 februari 1887, exemplaren met 

  stempel of nieuw titelblad zijn echter tot dusver niet gesignaleerd. 

 

17. Goudakker’s Illusiën., Een Verhaal.  

 Haarlem, W. Gosler 1885; Eerste druk; bruin linnen, versiering in zwart, 

 belettering in goud [industriële band]. 



 

 A.  fraai exemplaar. € 275,- 

 B.  rug op achterste kneep doorgesleten; laatste schutblad vernieuwd. € 125,- 

  * Volgens de bibliografie (Doc. Dienst Ned. Letterk. Museum) is deze uitgave in 1887  

  overgenomen door W. Cremer – zie hierboven bij Langs den Nijl. 

 

18.  Adolf van Gelre, Drama in Vijf Bedrijven.  

 ’s Gravenhage, W. Cremer [1888]; Eerste druk; heel lichtgroen papieren omslag, 

 decoratie in lichtbruin en donkergroen, belettering in zwart; rug beschadigd (stukjes 

 ontbreken). € 95,- 

  * Met een stempel van zijn handtekening, van Emants, getekend voor echt! 

 

19. Juffrouw Lina., Een Portret.  

 ’s Gravenhage, W. Cremer 1888; Eerste druk [oplage: 1000 Exx.]; groen buckram met 

 afgeplatte randen;, belettering en kleine versiering in goud; rug iets verschoten en 

 ingedeukt; maar bijzonder fris en fraai exemplaar. € 375,- 
 

20.  Jonge Harten., Blijspel in Drie Bedrijven, 1872.  

 ’s Gravenhage, W. Cremer 1888; Eerste druk; [oplage: 1000 Exx.]; gebonden in half 

 linnen, platten met (goedkoop) marmerpapier overtrokken, rug met belettering in goud; 

 afgesneden. € 35,- 

 

21. Jonge Harten., Blijspel in Drie Bedrijven.  

 Amsterdam, Van Holkema Warendorf [1909]; Derde druk; [oplage: 1000 Exx.]; gelig 

 beige papieren omslag, belettering in zwart; ligt in tweeën, slordig exemplaar.  

    € 15,- 

22. Haar Zuster., Tooneelspel in Vier Bedrijven. ’ 

 ‘s Gravenhage, Cremer & Co. 1890; Eerste druk; rozig crème papieren omslag, 

 belettering in zwart; prijs met de pen veranderd.  € 12,- 

  * In 1937 overgenomen door F. Mulder, Groningen. 

 

23. Fatsoen., Tooneelspel in Drie Bedrijven.  

 Amsterdam, L. J. Veen [1890]; Eerste druk; [oplage: 750 Exx.];  

 A.  wit papieren omslag, belettering in zwart. € 12,- 

 B.  lichtgroen papieren omslag, belettering in zwart [identiek aan A]. € 12,- 

 

 

 

 

 

Wordt vervolgd. 


