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LOUIS COUPERUS 
1863 – 2013 

 

  

 

1.  Antiek Toerisme, Roman uit Oud-Egypte.  

 Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1917; Eerste druk; Oplage: ‘onbekend’; crème 

 linnen met decoratie in licht- en middenblauw, bruin, geel, rood & zwart; belettering in 

 blauw, rood, zwart en uitgespaard crème; Band[&= omslag]ontwerp: André Vlaanderen; 

 rug wat vermoeid; klein stempeltje op schutblad. € 175,- 

 Op band: Een Roman uit etc. Eerste Band.  

 Van Vliet 1. 

 

2. Antiek Toerisma, Roman uit Oud-Egypte. 

 Amsterdam, Van Holkema & Warendorf Uitgeversmaatschappij 1927; Derde druk;  

 Oplage: ‘onbekend’;  

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

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

 Eerste band; opdruk rug wat vervaagd. € 25,- 

 B. groen gestructureerd karton, decoratie en belettering in zwart; rug met bruine vlekken

  € 18,- 

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

 deze uitvoering uit de late jaren dertig. 

 C. beige papieren omslag met belettering in zwart [gelijk aan stofomslag] ; rug beschadigd, 

 stukjes ontbreken € 35,- 
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3.  Antieke Verhalen [,] Van Goden en Keizers, Van Dichters en Hetaeren. 

 Amsterdam, L.J. Veen [1911]; Eerste druk; Oplage: ‘waarschijnlijk 1250 Exx.’;  

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

 bandontwerp], belettering in zwart. Eerste omslag; rug beschadigd, omslag hier en daar 

 wat verkreukeld, voorblad met scheur. € 75,- 

 

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

 belettering (: alleen schrijver en Antieke Verhalen) in zwart; band aan bovenzijde wat 

 verkleurd. € 75,- 

 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. 

 

4. Babel.  

 Amsterdam, L.J. Veen [1901]; 1ste druk; Oplage ‘3000 Exx.’;  

 A. lichtgrijs linnen met decoratie en belettering in bruin; [Band-&= omslagontwerp: J. 

 Toorop]; fraai en fris, zeer gaaf ex. € 145,- 

 Van Vliet 1; Braches Doc. 1954: 1, zie voor meer informatie p. 795 & 796. 

 B. lichtgrijs linnen met decoratie en belettering in bruin; [Band-&= omslagontwerp: J. 

 Toorop]; rug wat verkleurd en ietsje beschadigd; bloemetjes schutblad. € 100,- 

 C. bruin linnen met belettering in sierrand, beide in zwart; zeer fris ex. € 40,- 

 Van Vliet Goedkope uitgaven (p.348): 28 

 

5.  De Berg van Licht. 

 Amsterdam, L.J. Veen [1905-1906]; 3 delen; Eerste druk; Oplage: ‘2500 Exx.’; Ills.; 

 In drie Banden: 

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

 goud; banden wat verkleurd, iets onfris, van I rug wat beschadigd, helaas lelijke recente 

 ophaal (platten) in I. € 125,- 

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

 papier als schutblad, in tegenstelling tot veel andere bindoplages 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. 

 In één Band: 

 B. 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; rug verkleurd;  

 Niet in Van Vliet. € 75,- 

 C. 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, lichtblauw glad papieren schutbladen; band iets verkleurd € 65,- 
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6.  De Boeken der kleine Zielen (: De kleine Zielen/ Het late Leven/ Zielenschemering/ Het 

 heilige Weten).  

 Amsterdam, L.J. Veen [1902-1903]; Eerste drukken; Oplage (van elk der 4): 3000 Exx.; 

 grijs linnen met decoratie in (lichtgrijs/(licht)bruin/ donkerblauw/ donkergroen) en 

 belettering in goud; Band[&= omslag]ontwerp (voor alle 4 gelijk): Theo Neuhuys;  

 4 (=8) delen in 4 banden; I: rug sterk verbruind en aan boven- & onderkant wat gerafeld 

 (zoals meer voorkomt met I), II-IV: zeer goede Exx. € 395,- 

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

 Binnen deze banden (ook bij dezelfde titel) verschillende tinten grijs van het linnen; met 

 dit ontwerp ook verschenen met papieren omslagen in 8 Banden. 

 Van delen II t/m IV van deze Eerste druk zijn zelfs banden uit de oorlogsjaren bekend: elk 

 verschillende kleuren karton met belettering in schreefloze letters. 

 

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

 Amsterdam, L.J. Veen [1902]; Eerste druk; Oplage: 3000 Exx.; Twee delen in één Band; 

 opnieuw gebonden. € 40,- 

  

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

 Amsterdam, L.J. Veen [ 1902]; Oplage: 3000 Exx.; Twee delen in één Band; 

 A. grijs linnen met decoratie in bruin en belettering in goud; Bandontwerp: Theo Neuhuys 

 [gelijk aan andere banden in deze serie]. Eerste Band; rug aan boven- en onderzijde wat 

 gerafeld; inscriptie op schutblad. € 70,- 

 Van Vliet 2. Braches 1330: 5 en 6 

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

 Neuhuys – op de rug na gelijk aan bandontwerp]; Eerste omslag; resten van plakkertje op 

 hoek omslag. € 95,- 

 Van Vliet 7. Braches 1330: 8 

 

9.  De Boeken der kleine Zielen [III]: Zielenschemering. 

 Amsterdam, L.J. Veen [1903]; Oplage: 3000 Exx.; Twee delen in één Band; grijs linnen 

 met decoratie in diep donkerblauw en belettering in goud; Bandontwerp: Theo Neuhuys; 

 Eerste Band; 

 A. rug aan bovenzijde iets ingescheurd; inscriptie op schutblad. € 75,- 

 B. rug iets verschoten. € 65,- 

 Van Vliet 3. Braches 1330: 9 & 10 

 

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

 Amsterdam, L.J. Veen [1903]; oplage 3000 Exx.; Twee delen in één Band; grijs linnen met 

 decoratie in donkergroen en belettering in goud; Bandontwerp: Theo Neuhuys; Eerste 

 Band; rug aan boven- en onderkant ietsje gerafeld; inscriptie op schutblad. € 70,- 

 Van Vliet 4. Braches 1330: 13 & 14. 

 

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

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

 halflinnen: gele rug, platten met geel papier met linnen persing overtrokken, belettering en 

 uitgeversmonogram in zwart; gele schutbladen; band smoezelig. € 18,- 

 

12. Dionyzos. 

 Amsterdam, L.J. Veen [1904]; Eerste druk; Oplage: 3000 Exx.; halflinnen: middenblauw 

 linnen rug, platten met lichtblauw gestructureerd papier overtrokken met decoratie in grijs, 

 belettering in donkerblauw. € 45,- 
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 Van Vliet Goedkope uitgave (p. 349) 35: Oorlogsband: ‘Behangband’ (onjuiste term, 

 met behang heeft deze band niets te maken). 

 

13.  Eline Vere, Een Haagsche Roman. 

 Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon 1889; Eerste druk; Oplage: onbekend;  

 Drie delen in drie banden;  

 A. rood linnen met decoratie in zwart en goud, belettering in goud; plakkertjes van 

 ruggen toch zichtbaar verwijderd, ruggen niet onberispelijk, maar platten zeer fris; zeer 

 goed Ex. van de oorspronkelijke uitgeversband. € 2250,- 

 Van Vliet 2 a-c. 

 De ingenaaide Exx. zijn eerder op de markt gebracht, zoals overigens ook bij andere titels 

 heel vaak voorkomt. 

 B. bibliotheekbanden, echter met groot deel van de oorspronkelijke omslagen erop geplakt. 

  € 550,- 

 

14.  Eline Vere, Een Haagsche Roman. 

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

 Twee delen in een band; 

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

een kleine aanpassing op de rug na, aan eerste druk]; band wat vermoeid. € 375,-  

Van Vliet 4. 

 

15.  Eline Vere, Een Haagsche Roman. 

 Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon [1917]; Achtste druk; Oplage: onbekend; 

donkerrood, wat ruw linnen met klein ornament, sierstreep, rugversiering en belettering in 

goud; 

A. goed ex. € 12,- 

B. rug wat verschoten € 10,- 

Van Vliet waarschijnlijk 14 

 

16.  Eline Vere, Een Haagsche Roman. 

 Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon [1922]; Negende druk; Oplage: onbekend; 

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

 goud; wat slordig. € 10,- 

 Deze uitvoering niet in Van Vliet. 

 B. veel later geel papieren omslag met opdruk HB (pegasus) Eline Vere/Louis Couperus in 

 uitgespaard wit en donkerbruin € 35,- 

  

17.  Extaze, Een Boek van Geluk.  

 Amsterdam, L.J. Veen [1892]; Eerste druk; Oplage: ‘misschien 1250 à 1500 Exx.’;   

 A. 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; rug 

 aan boven- & onderkant iets ingescheurd; wat los in de band; met de handtekening van  

 F. Mijnssen ‘1892 / 18 Oct. ‘95’. € 95,- 

 Van Vliet 1. 

 B. gebonden in halflinnen met hoeken, platten met marmerpapier overtrokken, band uit de 

 tijd; rug iets ingescheurd; hoekje uit titelpagina. € 45,- 
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18.  Extaze, Een Boek van Geluk.  

 Amsterdam, L.J. Veen [1894]; Tweede druk; Oplage: ‘waarschijnlijk 1250 Exx.’;  

 wit linnen met decoratie, monogram en belettering in goud [Bandontwerp: R.N. Roland 

 Holst]; nieuwe voorste schutbladen: opnieuw in de band gezet, en de versiering vervaagd, 

 rug verkleurd, platten echter fraai en fris, slechts iets aan de randen verbruind. € 125,- 

 Van Vliet 2,3; Braches Doc. 1565: I.  

 Later, in 1908, wordt dit bandontwerp in aangepaste vorm voor de eerste band van Aan de 

 Weg der Vreugde, eveneens door Couperus, gebruikt. 

 

19. Extaze, Een Boek van Geluk. 

Amsterdam. L.J. Veen [1920]; Vierde druk; Oplage: 4000 Exx;  

Van Vliet vermeldt ‘Uren van Ontspanning’ 12;  

A. oplage op dun papier (niet in Van Vliet); 

 gebroken wit karton met sierrand & monogram en belettering in paars; rug wat verkleurd. 

 Van Vliet 10. € 8,- 

 B. oplage op dik (roman-)papier; 

Wit karton met [andere, latere] sierrand en [modernere] belettering in blauw; rug 

beschadigd € 8,- 

Van Vliet 12 

 

20. Fidessa. 

 Amsterdam, L.J. Veen [1899]; Eerste druk; Oplage: 3000 Exx.; geel linnen met decoratie 

 en belettering in blauw [Bandontwerp: K. Sluyterman]. € 45,- 

 Van Vliet 1 

 

21.  Fidessa. 

Amsterdam, L.J. Veen [1912]; (op de band:) Veen’s Gele Bibliotheek [4].  

Tweede [= derde] druk; Oplage: ‘waarschijnlijk 4000 Exx.’ 

Geel linnen met decoratie en belettering in donkerbruin. Bandontwerp: André Vlaanderen. 

Deze variant niet in Van Vliet. € 15,- 

 

22. Fidessa. 

Amsterdam, L.J. Veen [1918]; Derde [= vierde] druk; Oplage: ‘waarschijnlijk 4000 of 

meer Exx.’ 

A. wit karton met sierrand en kleine decoratie en belettering in groen; rug wat beschadigd. 

Van Vliet 9: Uren van Ontspanning 8. € 8,- 

NB. Geen serievermelding in boek. 

B. wit karton met sierrand en kleine decoratie en belettering in groen; met wit papieren 

stofomslag, waarop afbeelding [van illustratie van Jan Toorop bij echte tweede druk 1900, 

echter sterk verkleind] en belettering in zwart. € 45,- 

Dit stofomslag niet in Van Vliet. 

 

23. God en Goden.  

Amsterdam, L.J. Veen [1903]; Eerste druk; Oplage: 3000 Exx;  

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

blauwgroen; Omslag [&=band]ontwerp: J.T[oorop]; rug iets ingescheurd, maar opvallend 

gaaf en zo zeer schaars. € 325,- 

 Van Vliet 2; Braches Doc. 1965. 

  B. wit linnen met decoratie in groen en zwart, belettering in zwart; Band 

 [&=omslag]ontwerp: J. T[oorop]; rug niet helemaal onberispelijk, maar verder goed Ex. 

  Van Vliet 1; Braches Doc. 1965 – zie verder p. 800 & 801. € 145,- 
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  God en Goden komt ook in der latere Poortjesband en de Gordijntjesband – alsmede in de 

 Oorlogsband voor. 

  C. lichtgeel linnen met decoratie in geel en zwart, belettering in zwart. € 55,- 

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

 tegelijkertijd in de ‘Poortjesband’ in de handel gebracht. 

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

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

 Van Vliet Goedkope uitgaven (p. 3490): 35 € 35,- 

   

   

24.  Herakles, Roman in twee Deelen.  

 Amsterdam, L.J. Veen [1913]; Eerste druk; 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. 

 A. grijs papieren omslag(en) met decoratie en belettering in donkerblauw; Omslag 

[&=band]ontwerp: R.N. R[oland] H[olst = aangepaste band Majesteit]. 

Ex. op het dikkere = opdikkend papier met Herackles (2x) op het (de) omslag(en); ruggen 

verbruind, wat beschadigd en met Japans papier overgeplakt, toch een zeer goed Ex. (cq. 

Exx.) van de ingenaaide uitgave. 

 De echte eerste druk in het eerste omslag. € 475,- 

 Van Vliet 3. 

B. opnieuw gebonden met oorspronkelijk omslag erop geplakt; zwart linnen rug; wat 

slordig. € 45,- 

Ex. op dik papier met titelpagina waarop Roman in twee Deelen.  

Van Vliet 3. 

  

25.  Herakles 
Amsterdam, L.J. Veen [1913]; 1ste druk [in Titeluitgave]; Oplage: ‘waarschijnlijk 1650 

Exx.’ waarvan 750 Exx. op dik [i.e. roman] papier en waarschijnlijk 900 Exx. op een 

dunnere papiersoort’. 

 grijs linnen met belijning en belettering in donkerblauw. € 145,- 

 Van Vliet 5. 

Ex. op het dunnere papiersoort met de nieuwe titelpagina, waarop Roman in twee Deelen 

verviel, ingeplakt.   

 

26. Herakles, Roman in twee Deelen.  

Amsterdam, L.J. Veen [1913]; 1ste druk; Oplage: ‘waarschijnlijk 1650 Exx.’ waarvan 750 

Exx. op dik [i.e. roman] papier en waarschijnlijk 900 Exx. op een dunnere papiersoort’. 

 halflinnen: middenblauwe linnen rug, platten met lichtblauw gehamerd papier overtrokken 

met decoratie in grijs en belettering in donkerblauw. € 75,- 

 Van Vliet p. 349 Goedkope uitgaven: Oorlogsband (zgn. Behangband) Nr.39. 

Ex. op het dunnere papiersoort, maar toch met de oorspronkelijke eerste versie van de 

titelpagina. 

  De term Behangband is onjuist gekozen – deze heeft niet met behang te maken.   

 

27.  Hooge Troeven. 

Amsterdam, L.J. Veen  [1896]; Eerste druk; Oplage: 3000 Exx;  

A. crème linnen met decoratie en belettering in bruin; Band[&=omslag]ontwerp: H.P. 

B[erlage]; rug iets verkleurd, verder zeer goed. € 45,- 

 Van Vliet 1; Braches Doc. 157: 1, zie verder p.66 & 67. 
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B. crème papieren omslag met decoratie en belettering in bruin. Omslag [&=band]ontwerp: 

H.P. B[erlage]; omslag iets verkleurd, wat roest, maar gaaf! € 145,- 

 Van Vliet 2; Braches 157: 2 

 

28.  Eene Illuzie. 

  Amsterdam, L.J. Veen [1892]; Eerste druk; Oplage: ‘onbekend’; opnieuw gebonden in 

 (zeer saai) zwart halfleder (contemporain). € 85,- 

 

29.  Iskander. De Roman van Alexander den Groote.  

 Ex. gesepareerd uit [Groot Nederland, jan.-aug. 1920] en bijeen gebonden in 

 donkergroen kunstlinnen; ex libris J. Kortenhorst. € 175,- 

 

30.  Iskander. De Roman van Alexander den Groote.  

 Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij MXMXXIV (1924); Derde 

 druk; Oplage: 1000 Exx; (wat groenere tint) donkerbeige [niet gelijk aan tweede druk], 

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

 los in de band. € 40,-  

 

31. De Komedianten. 

 Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij MCMXVII (1917); Eerste 

 druk; Oplage: 3000 Exx; gekeperd beige linnen met decoratie in goud, belijning in 

 blinddruk belettering in zwart; tekst uitgeversvermelding: Rotterdam | Nijgh & Van 

 Ditmar’s Uitgevers - Mij € 35,- 

 Van Vliet 1. 

 

32. De Komedianten. 

 Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij MCMXVIII (1918); Tweede 

 druk; Oplage: ‘waarschijnlijk 500 Exx.’; fijn lichtbeige linnen met decoratie in goud en 

 belettering in zwart [beide gelijk aan eerste druk; ook indeling tekst gelijk aan eerste druk]; 

 rug verkleurd, handtekening op titelpagina. € 20,- 

 Van Vliet 4 (? want identieke band). 

 

33. De Komedianten. 

 Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers Maarschappij MCMXXII (1922); Derde 

 druk; Oplage: ‘waarschijnlijk 1000 Exx.’;  

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

 A. gekeperd beige linnen met decoratie [gelijk aan vorige drukken] in goud en belettering 

 in zwart [indeling tekst gelijk aan eerste druk]. € 15,- 

 B. (glad) beige linnen met decoratie [gelijk aan vorige drukken] in goud en belettering in 

 zwart [opdruk tekst opnieuw gezet, te herkennen aan indeling en tekstvermelding uitgever: 

 Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam] € 60,- 

 Deze band is duidelijk later! 

 Niet opgenomen in onze beschrijving Couperus Collectie 2007 

 

34. Korte Arabesken. 

 Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur 1911 [Nieuwe Romans]; 

 Eerste druk: oplage voor verkoop via de boekhandel; Oplage: 1500 Exx. op glad[der] 

 papier; rozerood met zeemoranje linnen platten met groen linnen rug en hoekjes, decoratie 

 (klein vignet en rug), belettering en  belijning in goud; rug – als zo vaak – ge’platzt’ (dwz. 

 op 1 kneep geheel doorgescheurd), verder uitmuntend ex. € 15,- 

 Van Vliet 1. 
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35. Korte Arabesken. 

 Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur [1923] Nieuwe Romans; 

 Tweede druk: ‘6e duizendtal; 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]. € 22,- 

 Van Vliet 5 

 

36. Korte Arabesken. 

 Amsterdam, Wereldbibliotheek N.V. 1938; Vierde druk: ‘8e duizendtal’; Bandontwerp en 

 Houtsneden: Desiré Acket; felrood linnen met decoratie en belettering in goud. € 10,- 

 

37. Korte Arabesken. 

 Amsterdam, Wereldbibliotheek N.V. [1940]; Vijfde druk: ‘9e duizendtal’; gedrukt van het 

 zetsel van de vierde druk; Bandontwerp en Houtsneden van Desiré Acket; halflinnen: beige 

 linnen rug, platten met lichtbeige gehamerd (behangsel) papier overtrokken, decoratie en 

 belettering in rood, onderaan de rug: 1940; houthoudende schutbladen; iets onfris.  

  € 10,- 

 

38. Romantisch Avontuur (uit Korte Arabesken). 

 Amsterdam, Wereldbibliotheek 1931 (‘W.B. Verhalen nr.1’); Eerste druk; Omslagontwerp 

 en Illustraties: (Albert) H(ahn) Jr.; stevig crème papieren omslag met decoratie in rood en 

 zwart en belettering in rood en uitgespaard. € 10,- 

 

39. Legende, Mythe en Fantazie. 

 Amsterdam, L.J. Veen Uitgever 1918; Eerste druk; Oplage: 600 Exx; wit linnen met 

 belettering in paars. € 25,- 

 Van Vliet 1 

 De ‘nummers’ 3 en 4 bij Van Vliet en de nummers 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 is 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. 

 

40. Elyata.  

 Amsterdam, L.J. Veen Uitgever [1919]; Eerste druk; 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; halflinnen: donkerblauw linnen rug, platten met lichtgrijs papier 

 overtrokken met belettering en uitgeversmonogram (het schreefloze [zie De Berg van 

 Licht]) in donkerblauw.  € 10,- 

 Wat houthoudend papier, speciaal de schutbladen, formaat 18x12,5, terwijl dat van 

 Legende, Mythe en Fantazie 21x16,5 cm. is. De Couperiaanse marge’s zijn, overigens met 

 toestemming van Couperus zelf, opgeofferd. 

 Van Vliet 5 

 

41. De Betooveraar. 

 Amsterdam, L.J. Veen Uitgever [1919]; Eerste druk; 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; halflinnen: donkerblauw linnen rug, platten met lichtgrijs papier 
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 overtrokken met belettering en uitgeversmonogram (schreefloos [als Elyata]) in 

 donkerblauw € 10,- 

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

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

 Van Vliet 6. 

 

Het tweede deel van dit speciale Louis Couperus Vlugschrift, dat zal beginnen met zijn debuut  

Een Lent van Vaerzen, ontvangt u over een kleine week. 


