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onbekend 
Bill Kooperhaar (alleen scans beschikbaar) , ? 
(1

ste
 druk) 

Sire Didier in Savoye (alleen scans beschikbaar) , 
? (1

ste
 druk) 

Boelo H. de Graaff, Mit onz' leujongs noar stad 
tou (alleen scans beschikbaar), ? (1

ste
 druk) 

Lodewijk Vincent Scheltjens, Mottige 
Wannes (alleen scans beschikbaar) , z.j. (?) 
G. Van Loo, Alstein tegen Morrison (alleen scans 
beschikbaar) , z.j. (1

ste
 druk) 

J.L. Keetelaar Jzn., Brummels uut den 
achterhook (alleen scans beschikbaar) , ? 
(1

ste
 druk) 

Peter Hoogeveen, De vlucht (alleen scans 
beschikbaar) , z.j. (1

ste
 druk) 

Lodewijk Vincent Scheltjens, De dronkaard en de 
hond en De nieuwe (alleen scans beschikbaar) , 
z.j. (?) 
anoniem, Hoe maakt men...? (alleen scans 
beschikbaar) , ? (?) 
In de val geloopen (alleen scans beschikbaar) , ? 
(1

ste
 druk) 
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De sprekende afgod (alleen scans beschikbaar) , ? 
(1

ste
 druk) 

R.L. Stevenson, Dr. Jekyll en Mr. Hyde (alleen 
scans beschikbaar) , z.j. (1

ste
druk) 

De zwarte bende (alleen scans beschikbaar) , ? 
(1

ste
 druk) 

Louisa May Alcott, De wereld in! (alleen scans 
beschikbaar) , ? (?) 
Agent 59 (alleen scans beschikbaar) , ? (1

ste
 druk) 

Leo De Roover, Met zessen de wereld rond (alleen 
scans beschikbaar) , z.j. (?) 
Devil Joe bekeert zich! (alleen scans 
beschikbaar) , ? (1

ste
 druk) 

Abraham Hans, De broer van de 
rooverskapitein (alleen scans beschikbaar) , z.j. 
(1

ste
 druk) 

De vliegende cowboy (alleen scans beschikbaar) , 
? (1

ste
 druk) 

anoniem, Letterkransje, gevlochten voor zoete 
kinderen, die gaarne leeren, ? (1

ste
 druk) 

G. Van Loo, Honderd miljoen (alleen scans 
beschikbaar) , z.j. (1

ste
 druk) 

G. Van Loo, De gieren van de Sierra (alleen scans 
beschikbaar) , z.j. (1

ste
 druk) 

G. Van Loo, De god met de honderd 
wonden (alleen scans beschikbaar) , z.j. (1

ste
 druk) 

 
1624 
anoniem, Het dobbel cabinet der christelycker 
wysheyt, ca. 1624 (1

ste
 druk) 
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1690 
Foecke Florisz, Leer-regel des Bibels, ingestelt tot 
onderwijs der jonge jeugt, af-gedeelt in 
trappen (alleen scans beschikbaar) , 1690 
 
1697 
Karel Gobinet, Onderwys der jeugt in de 
christelycke godvruchtigheyt (alleen scans 
beschikbaar) , 1697 
 
1700 
Henrick Aerts van Bocstel, Den spieghel der 
jonckheyt (alleen scans beschikbaar) , ca. 1700-
1710 
 
1716 
Johannes Hubner, Tweemaal twee en vyftig 
uytgeleezene bybelsche historien uyt het Oude en 
Nieuwe Testament (alleen scans beschikbaar) , 
1716 
François Halma, De Heidelbergsche 
catechismus (alleen scans beschikbaar) , 1716 
 
1730 
Claude Fleury, Nieuw dobbel cabinet ofte 
historische geloofs-onderwyzing(alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1730-1740 
 
1740 
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Claes Bruin, Dichtmaatige gedachten over 
honderdvyfenvyftig bybelsche 
printverbeeldingen (alleen scans beschikbaar) , 
1740 
anoniem, Catechismus (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1740-1750 (1

ste
 druk) 

 
1741 
Abraham van Beaumont, De Heidelbergsche 
catechismus (alleen scans beschikbaar) , 1741 
 
1750 
Sarah Fielding, De verstandige Engelsche 
leermeestres, of Kweekschool van jonge 
jufferen (alleen scans beschikbaar) , 1750 
 
1759 
Jan Wagenaar, Vaderlandsche historie verkort; en 
by vraagen en antwoorden voorgesteld, 1759 
 
1767 
anoniem, Nuttige huis- en bybelsche almanach 
voor 't jaar 1773 (alleen scans beschikbaar) , 1767 
 
1768 
Johann Hermann Knoop, Vermakelyk wapen-
kundig, geographisch en historisch spel (alleen 
scans beschikbaar) , 1768 
 
1770 
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P. Bakker, Schoolboek, behelzende de naamen 
der geslachten, van Adam af tot op 
Christus (alleen scans beschikbaar) , ca. 1770-
1780 
 
1771 
anoniem, Historie van den man met de bonte-
muts, 1771 (1

ste
 druk) 

 
1774 
Kornelis van der Palm, Nederduitsche Spraekkunst 
voor de jeugdt. Uit verscheidene onzer 
voornaemste spraekkunstschryveren 
opgesteld (alleen scans beschikbaar) , 1774-1776 
 
1775 
Charles Perrault, Vertellingen van Moeder de 
Gans (alleen scans beschikbaar), 1775 
anoniem, Groot A, B, C, boek, ca. 1775-1800 
(1

ste
 druk) 

Christian F. Gellert, Fabelen en vertelsels, in 
Nederduitsche vaerzen gevolgd(alleen scans 
beschikbaar) , 1775 (1

ste
 druk) 

Een Vriend van beesten, Geschiedkundig berigt 
van het leven en de begaafdheden van den 
geleerden hond Munito, 1775 
anoniem, Groot A, B, C, boek, ca. 1775-1800 
(1

ste
 druk) 

 
1779 
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J.F. Martinet, Kleine katechismus der natuur voor 
kinderen, 1779 (1

ste
 druk) 

 
1780 
J.H. Campe, Handleiding tot de natuurlyke 
opvoeding of Robinson Crusoë, geschikt ten 
dienste der jeugd, 1780 (1

ste
 druk) 

James Fordyce, De vriend der jonge heeren, in 16 
redenvoeringen (alleen scans beschikbaar) , 1780 
 
1781 
Hendrik Riemsnijder, Liedjes voor kinderen (alleen 
scans beschikbaar) , 1781 (1

ste
 druk) 

J.H. Swildens, Vaderlandsch A-B boek voor de 
Nederlandsche jeugd, 1781 (1

ste
druk) 

J.F. Martinet, Geschenk voor de jeugd (alleen 
scans beschikbaar) , 1781 
 
1782 
Maria Geertruid de Cambon-van der Werken, De 
kleine Grandisson, of de gehoorzaame zoon, 1782 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Schoolboek der wetenschappen, ten 
gebruike van het algemeen en bijzonder voor 
aenkomende jongelingen ... (alleen scans 
beschikbaar) , 1782 (1

ste
 druk) 

Willem Emmery de Perponcher, Onderwijs voor 
kinderen, 1782 (1

ste
 druk) 

Lieve van Ollefen, Verkorte beschryving van 
Amsteldam (alleen scans beschikbaar) , 1782 
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Jan Wagenaar, Vaderlandsche historie verkort; en 
by vraagen en antwoorden voorgesteld (alleen 
scans beschikbaar) , 1782 
 
1783 
Hermanus Schijn, Eerste beginselen van den 
christelyken godsdienst (alleen scans 
beschikbaar) , 1783 
J.H. Campe, Theophron, of De ervaaren 
raadgeever voor de onbedreeven jeugd (alleen 
scans beschikbaar) , 1783 (?) 
 
1784 
J.F. Martinet, Geschenk voor de jeugd (alleen 
scans beschikbaar) , 1784 (1

ste
druk) 

J.F. Martinet, Geschenk voor de jeugd (alleen 
scans beschikbaar) , 1784 (1

ste
druk) 

Christian F. Gellert, Fabelen en vertelsels, in 
Nederduitsche vaerzen gevolgd(alleen scans 
beschikbaar) , 1784 
 
1785 
Hieronymus van Alphen, Kleine gedigten voor 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1785 
(1

ste
 druk) 

 
1786 
Martinus Nieuwenhuyzen, Verhandeling over het 
kunstmaatig leezen (alleen scans beschikbaar) , 
1786 
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1788 
anoniem, Leesboek voor de Nederlandsche 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1788 
 
1789 
J.F. Martinet, Geschenk voor de jeugd (alleen 
scans beschikbaar) , 1789 
Johannes Hazeu Cornelisz., Kinder-pligt en 
zinnebeelden (alleen scans beschikbaar) , 1789 
 
1790 
anoniem, Volks-liedjens , 1790-1791 (1

ste
 druk) 

Johannes Bremer, Grond-beginsels van de leere 
der waerheid, die naer de Godzaligheid is (alleen 
scans beschikbaar) , 1790 
 
1791 
J.F. Martinet, Nieuw geschenk voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1791-1801 
anoniem, De lydens-geschiedenis van den 
Zaligmaker en zyner eerste navolgeren (alleen 
scans beschikbaar) , 1791 (1

ste
 druk) 

 
1792 
C.G. Salzmann, Stichtend en vermaeklijk 
handboekje voor kinderen en kindervrienden, 1792 
(1

ste
 druk) 
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Jan Scharp, Feest en lijdens geschiedenis in 
versjens voor de jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1792 
 
1794 
Adriaan Loosjes, 't Gedrag van Elsje van 
Houwening dienstmaagd van Huig de Groot 
geschetst (alleen scans beschikbaar) , 1794 
anoniem, Spectatoriaal tooneel, voor de 
vaderlandsche jeugd. Deel 1 (alleen scans 
beschikbaar) , 1794 (1

ste
 druk) 

anoniem, Nuttige en aangenaame tijdkortingen 
voor de jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1794 
(1

ste
 druk) 

Christianus Tobias Dammius, Inleiding in de 
fabelkunde der oude Grieken en Romeinen (alleen 
scans beschikbaar) , 1794 
 
1796 
Willem Oosterwijk Hulshoff, De geschiedenis van 
Jozef, voor kinderen (alleen scans beschikbaar) , 
1796 
 
1798 
anoniem, Almanak voor de beschaafde jeugd voor 
het jaar 1799, 1798 (1

ste
druk) 

Maria Geertruid de Cambon-van der Werken, De 
jonge Grandisson, of, de gehoorzaame zoon. In 
eene reeks van brieven en 
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saamenspraaken (alleen scans beschikbaar) , 
1798 (1

ste
 druk) 

Hendrik van den Hespel, Nieuwe leerwyze, om 
kinderen, langs eenen gemakkelyken en korten 
weg, het leezen en schryven gelyktydig te 
leeren(alleen scans beschikbaar) , 1798 
 
1799 
Cornelis Rogge, Het leven van M. A. de 
Ruite (alleen scans beschikbaar) , 1799 
 
1800 
anoniem, De kleene Frederik, in het groote rijk der 
natuur . (alleen scans beschikbaar) , 1800 
(1

ste
 druk) 

Cornelis Rogge, Het leven van Hugo de 
Groot (alleen scans beschikbaar) , 1800 
anoniem, Magazijn van spreekwoorden en 
zedenspreuken (alleen scans beschikbaar) , 1800-
1802 (1

ste
 druk) 

A.F.J. Fréville, Levensbeschrijvingen van 
beroemde kinderen (alleen scans beschikbaar) , 
1800-1801 
Alfred Destexhe, Een geschenk des hemels (alleen 
scans beschikbaar) , 19de eeuw (1

ste
 druk) 

Ysbrand van Hamelsveld, Historisch handboekjen 
van den bijbel (alleen scans beschikbaar) , 1800 
 
1801 
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Gérard Masman, Zestal kinderpreeken (alleen 
scans beschikbaar) , 1801 
Henricus Essenberg, Leerzaam en vermaaklyk 
onderhoud, tusschen een' vader en zijne 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1801 
 
1802 
J.F. Martinet, Kleine catechismus der natuur voor 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1802 
anoniem, Magazijn van natuur en kunst (alleen 
scans beschikbaar) , 1802 (1

ste
 druk) 

J. Oterdoom, Ontwerp van handleiding tot een 
geestlyk ABC- lees- en rekenboek (alleen scans 
beschikbaar) , 1802 
J.F. Martinet, Kleine catechismus der natuur voor 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1802 
 
1803 
J.W.S. Muller, Eerste onderwijs in den 
godsdienst (alleen scans beschikbaar) , 1803 
anoniem, Leeslesjens behoorende bij de 
verhandeling over het kunstmaatig leezen (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1803 
 
1804 
Freerk Hoekstra, Vraagen en antwoorden over den 
godsdienst (alleen scans beschikbaar) , 1804 
anoniem, Gezangen voor kinderen en jonge 
lieden (alleen scans beschikbaar), 1804 (1

ste
 druk) 
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J.P. Jungst, Korte aanleiding tot kennis van de 
hemelsche ligchamen en het wereld-stelsel, of 
Beschouwing van de natuur en derzelver 
verschijnselen(alleen scans beschikbaar) , 1804 
Cornelis Rogge, Het leven van James Cook (alleen 
scans beschikbaar) , 1804 
anoniem, Avondstonden van een gelukkig 
huisgezin (alleen scans beschikbaar) , 1804 
(1

ste
 druk) 

Cornelis Müller, De naarstigheid der kinderen 
beloond, in aangenaame en leerzaame verhaalen 
en gesprekken (alleen scans beschikbaar) , 1804 
Mattheus van Heyningen Bosch, De kleine 
kindervriend (alleen scans beschikbaar) , 1804 
Georges Louis Leclerc de Buffon, Natuurlijke 
geschiedenis van verscheidene, meest nuttige of 
aanmerkelijke viervoetige dieren volgends de 
beschrijving van den heere De Buffon (alleen 
scans beschikbaar) , 1804 
J.F. Martinet, Oorspronglyke Nederlandsche 
logogryphen, of De verzameling van 
vaderlandsche spreekwoorden (alleen scans 
beschikbaar) , 1804 (1

ste
druk) 

 
1805 
Reinier Arrenberg en Wibrandus Gerardus 
Reddingius, Verzameling van merkwaardige 
gebeurtenissen uit de ongewijde 
geschiedenis (alleen scans beschikbaar) , 1805 
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C. Pothoff, Kermis-reisje van een Rhijnlandsch 
dorp naar Amsterdam, waarop men over allerlei 
uitvindingen zamenspreekt (alleen scans 
beschikbaar) , 1805 
anoniem, Gesprekken ter ontwikkeling van het 
verstand, en vorming van het hart der 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1805 
Matthijs Siegenbeek, Letterkunst voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1805 
 
1806 
Hannah More, Viertal leerrijke geschiedverhalen. 
Eene bijdrage tot de volkslecture (alleen scans 
beschikbaar) , 1806 
Petronella Moens, Letter-kransje voor lieve en 
brave kinderen, 1806 (1

ste
druk) 

 
1807 
J.H. Campe, Beknopte zedeleer voor kinderen van 
beschaafde lieden (alleen scans beschikbaar) , 
1807 
H. Seidel, Galerij van afbeeldingen voor de jeugd. 
Vergezeld van 't noodige onderrigt ter beoefening 
van natuur en kunst in poëzy en proza (alleen 
scans beschikbaar) , 1807 
anoniem, Verzameling van fabelen en vertelselen, 
1807 (1

ste
 druk) 

Hannah More, Vijftal leerrijke geschiedverhalen. 
Eene bijdrage tot de volkslecture (alleen scans 
beschikbaar) , 1807 
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1808 
anoniem, Korte aardryks-kundige beschryving van 
het Koningryk Holland ten nutte der 
schoolen (alleen scans beschikbaar) , 1808-1809 
(1

ste
 druk) 

anoniem, De ondervinding is de beste 
leermeesteres (alleen scans beschikbaar) , 1808 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Het kasteel van Albert, of Het wandelend 
geraamte (alleen scans beschikbaar) , 1808 
(1

ste
 druk) 

 
1809 
anoniem, Nieuw-jaars geschenkje voor kinderen , 
1809 (1

ste
 druk) 

Gerrit Fredrik, Den christelijken tijd-verdrijver, ofte 
Geestelijk Raadzelboek (alleen scans 
beschikbaar) , 1809 
H.C. Scheerder, Allereerste beginselen der 
aardrijkskunde (alleen scans beschikbaar) , 1809 
anoniem, Uitgezochte zedelijke verhaalen, voor de 
beschaafde jeugd (alleen scans beschikbaar) , 
1809 (1

ste
 druk) 

G.W. Mundt, Burgheim onder zijne 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1809 
Jan Pieter de Keyser, Leerzame bezigheden voor 
kinderenen (alleen scans beschikbaar) , 1809 
Cornelis de Koning Lzn., Beschrijving der stad 
Haarlem (alleen scans beschikbaar) , 1809 
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Johannes Buijs, Natuurkundig schoolboek (alleen 
scans beschikbaar) , 1809-1812 
anoniem, Leerzame vertellingen en deugdlievende 
voorbeelden, voor kinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1809 
Arend Fokke Simonsz, De wegen des levens, of de 
vraag, 1809 (1

ste
 druk) 

C.W. Spieker, Avond-vertellingen voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1809 
 
1810 
Nicolaas Anslijn Nz. en Cornelis Rogge, Het leven 
van Benjamin Franklin(alleen scans beschikbaar) , 
1810 
anoniem, Groot en vermakelijk prenttafereel, 
bestaande in meer dan vier honderd soorten van 
afbeeldingen en figuren, als menschen, beesten, 
vogelen, visschen, schepen enz., 1810 (1

ste
 druk) 

anoniem, Iets van God (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1810-1820 (1

ste
 druk) 

Nicolaas Anslijn Nz., De brave Hendrik, 1810 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Verzameling van nieuwe 
gezelschapsspelen. Ter veraangenaming der 
gezelligheid en bevordering van huislyk genoegen, 
ca. 1810-1820 (1

ste
druk) 

anoniem, Het leerzame prenteboekje voor 
kinderen. Vervolg of het tweede stukje, ca. 1810 
(1

ste
 druk) 
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anoniem, Het leerzame prenteboekje voor 
kinderen. Derde vervolg of het vierde stukje, ca. 
1810 (1

ste
 druk) 

Jakob Glatz, Rosalia's nalatenschap aan hare 
dochter Amanda, of Woorden eener goede moeder 
aan den geest en het hart harer dochter (alleen 
scans beschikbaar) , 1810 
 
1811 
Jan Antonie Oostkamp, Allereerste beginselen der 
hemelkunde voor de jeugd(alleen scans 
beschikbaar) , 1811 
Nicolaas Anslijn Nz., De brave Maria, 1811 
(1

ste
 druk) 

P.J. Prinsen, Aanleiding tot de meetkunde, voor de 
verstgevorderde leerlingen op de lagere 
scholen (alleen scans beschikbaar) , 1811 
Sebastiaan Mutschelle, Gesprekken van eenen 
vader met zijne zonen, over de eerste gronden van 
den godsdienst (alleen scans beschikbaar) , 1811 
(1

ste
druk) 

anoniem, Werkboekje voor kinderen in de uren van 
uitspanning (alleen scans beschikbaar) , 1811 
(1

ste
 druk) 

 
1812 
H. Posthumes, Leesboek voor jonge 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1812 
 
1813 
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C.G. Salzmann, Geschiedenis van den heer 
Pappel (alleen scans beschikbaar) , 1813 
Jakob Glatz, Familie-tafereelen en verhalen voor 
de jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1813 
L.J. Snell, Onderhoudende en leerrijke 
geschiedenissen voor de jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1813 
Johanna Constantia Cleve, Jeugdige 
dichtproeven (alleen scans beschikbaar) , 1813 
(1

ste
 druk) 

J.H. Swildens, Deugden-boekje, 1813 (1
ste

 druk) 
Daniël Hendriksz., Onderwijs in de leer van den 
godsdienst, naar 't kort begrip der christelijke 
religie (alleen scans beschikbaar) , 1813 
 
1814 
Nicolaas Anslijn Nz., Nederduitsche spraakkunst 
voor eerstbeginnenden (alleen scans 
beschikbaar) , 1814 
 
1815 
Jan Antonie Oostkamp, Eerste beginselen der 
natuurkunde voor de jeugd(alleen scans 
beschikbaar) , 1815 
Johannes Henricus Nieuwold, Iets over God, voor 
kinderen van vijf of zes jaren (alleen scans 
beschikbaar) , 1815 
anoniem, Leerzaam letterhof, voor de 
Nederlandsche jeugd (alleen scans beschikbaar) , 
1815-1816 
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Petronella Moens, De dankbare Willem, of Het 
huisgezin van den heer Lausbach, 1815 (1

ste
 druk) 

K. Hahn, Parabels of gelijkenissen en zedelijke 
verhalen voor de nadenkende jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1815 
 
1816 
A. van der Swan, Allereerste beginselen der 
geschiedenis onzes vaderlands(alleen scans 
beschikbaar) , 1816 
Lodewijk Pflaum, Levensgeschiedenis van Peter 
de Groote, keizer aller Russen (alleen scans 
beschikbaar) , 1816 
G.G. Bredow, Merkwaardige voorvallen uit de 
algemeene geschiedenis, tot op onzen tijd (alleen 
scans beschikbaar) , 1816 
 
1817 
Kaspar Friedrich Lossius, Tafereelen uit het 
daaglijksche leven. Benevens eenige 
spreekwoorden, als tooneelstukjes voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1817 
Matthijs Siegenbeek, Letterkunst voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1817 
Johannes Hazeu Cornelisz., Leerzame gesprekjes, 
of De vlijt der kinderen opgewekt (alleen scans 
beschikbaar) , 1817 
Nicolaas Anslijn Nz., Belangrijke onderwerpen uit 
de natuurlijke geschiedenis en 
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aardrijksbeschrijving (alleen scans beschikbaar) , 
1817-1819 
L. Koning, Het eenvoudige gegrond op de natuur, 
toegepast op het leeren lezen der Fransche 
taal (alleen scans beschikbaar) , 1817 
J. Wolff, Eerste beginselen der Nederduitsche tale, 
1817 
anoniem, Leerzaam gedenkboek voor de 
Nederlandsche jeugd (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1817 (1

ste
 druk) 

 
1818 
anoniem, Het A.B.C., of Hane-boek (alleen scans 
beschikbaar) , 1818 
D. van Dapperen, Aanvankelijk onderwijs in de 
muzijk en het zingen (alleen scans beschikbaar) , 
1818-1820 
Jan Antonie Oostkamp, Aardrijkskundige 
beschrijving, van het Koningrijk der 
Nederlanden (alleen scans beschikbaar) , 1818 
anoniem, Spiegel der jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1818 
Thomas Day, De kleine Jack (alleen scans 
beschikbaar) , 1818 
D. van Dapperen, Zang-oefeningen voor de lagere 
scholen, in overeenstemming met des schrijvers 
Aanvankelijk onderwijs in de muzijk en het 
zingen (alleen scans beschikbaar) , 1818-1819 
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Johann Christoph Vollbeding, Ariston, of 
Schildering van menschelijke grootheid van geest 
en goedheid van hart , 1818 
Isaak Anne Nijhoff, Nieuw schoolboek der 
aardrijkskunde, voor eerstbeginnenden (alleen 
scans beschikbaar) , 1818 
Mattheus van Heyningen Bosch, Jan en zijn zusje, 
of eerste leeslesjes, 1818 (1

ste
 druk) 

Samuel Richardson, De geschiedenis van Karel 
Grandison (alleen scans beschikbaar) , 1818 
Johann Joseph Polt, Lotgevallen van den 
kaperkapitein William Gordon(alleen scans 
beschikbaar) , 1818 
 
1819 
anoniem, Avondgesprekken over verschillende 
wetenschappelijke en zedekundige 
onderwerpen (alleen scans beschikbaar) , 1819 
(1

ste
 druk) 

Jacobus van Wijk Roelzn., Aardrijkskundig 
schoolboek van de provincie Holland, 1819-1821 
(1

ste
 druk) 

Barbara Hofland, De geschiedenis van eene 
officiers weduwe en hare kinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1819 
Nicolaas Anslijn Nz., Bijbelsche voorbeelden, ter 
bevordering van godsvrucht en deugd (alleen 
scans beschikbaar) , 1819 
Hendrik Wester, ABC boek, of Begin der 
letteroefening voor kinderen , 1819 (1

ste
 druk) 
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Nicolaas Anslijn Nz., Systematische handleiding tot 
het onderwijs in de natuurlijke geschiedenis. Deel 
1 (alleen scans beschikbaar) , 1819 
 
1820 
A.B. Strabbe, Verzameling van voorstellen, 
strekkende tot eene toegift op het vierde deel der 
arithmetica (alleen scans beschikbaar) , 1820 
Nicolaas Anslijn Nz., Systematische handleiding tot 
het onderwijs in de natuurlijke geschiedenis. Deel 
2 (alleen scans beschikbaar) , 1820 
Willem van Haarst, Natuurbeschouwingen voor 
jonge lieden ter veredeling van verstand en 
hart (alleen scans beschikbaar) , 1820 
Nicolaas Anslijn Nz., Nederduitsche spraakkunst 
voor eerstbeginnenden(alleen scans 
beschikbaar) , 1820 
anoniem, Kleine verhalen voor kinderen, in brieven 
aan de jonge Carolina(alleen scans beschikbaar) , 
1820 (1

ste
 druk) 

 
1821 
anoniem, Leerzaam tijdverdrijf voor de jeugd, of 
Verscheidenheid van onderwerpen tot nut en 
vermaak der kinderen (alleen scans beschikbaar) , 
1821 
Gottfried Grosse, Technologische wandelingen, of 
Gesprekken van eenen vader met zijne kinderen 
over eenige der belangrijkste uitvindingen (alleen 
scans beschikbaar) , 1821 
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anoniem, Bekrooning voor de leergierige 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1821 (1

ste
 druk) 

Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, Gids voor 
jonge lieden van beschaafden stand (alleen scans 
beschikbaar) , 1821 (1

ste
 druk) 

Nicolaas Anslijn Nz., Systematische handleiding tot 
het onderwijs in de natuurlijke geschiedenis. Deel 
3 (alleen scans beschikbaar) , 1821-1822 
Nicolaas Anslijn Nz., Karaktertrekken, getrokken 
uit de algemeene en vaderlandsche 
geschiedenissen. Deel 1 (alleen scans 
beschikbaar) , 1821 
Jan Antonie Oostkamp, Feestgeschenkje voor de 
christelijke jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1821 
 
1822 
H. Strootman, Aardrijkskundige beschrijving van de 
stad Lier, voor de scholen (alleen scans 
beschikbaar) , 1822 
Reinier Arrenberg, Belangrijke geschiedenissen en 
zonderlinge voorvallen uit geloofwaardige 
schrijvers bijeenverzameld (alleen scans 
beschikbaar) , 1822 
J.G. Tobler, Ferdinand Dulder, of De kracht van 
geloof en liefde. Een geschenk voor kinderen, die 
God vereeren en hunne ouders gehoorzaam 
zijn (alleen scans beschikbaar) , 1822 
 
1823 
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John Harris, Prentgeschenk voor de jeugd om het 
A-B al spelende te leeren, 1823 (1

ste
 druk) 

Roelf Gerrit Rijkens, Nieuw A, B en eerste 
leesboekje voor de stad- en landjeugd (alleen 
scans beschikbaar) , 1823 
Wilhelmus van den Hull, Handleiding tot de 
vervoeging der geregelde Fransche 
werkwoorden (alleen scans beschikbaar) , 1823 
Nicolaas Swart, Het leven van Desiderius 
Erasmus (alleen scans beschikbaar), 1823 
J. Wolff, Leesboek over belangrijke onderwerpen, 
voor kinderen van de laatste afdeeling der 
middelste klasse. In verschillende soorten van 
letteren , 1823 
C.F.T. Voigt, De gevaren der jeugd, 1823 
Johanna Taylor, De zucht om te schitteren (alleen 
scans beschikbaar) , 1823 
anoniem, Bloemkorfje voor de Nederlandsche 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1823 (1

ste
 druk) 

Meinardus Siderius Wal, Handboek voor, of gids 
des gedrags van jonge lieden , 1823 
C.A. Wenning, Aardrijkskundige beschrijving van 
de stad Breda, 1823 
 
1824 
Kabus, Het boek van Kabus (alleen scans 
beschikbaar) , 1824 
P. Hanou van Arum, Prenteboekje naar Jan 
Luiken, ca. 1824 (1

ste
 druk) 
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Petronella Moens, Mevrouw Veltman en hare 
voedsterlingen, 1824 (1

ste
 druk) 

Dirk Jacob Veegens, Gedenkwaardige trekken uit 
de geschiedenis (alleen scans beschikbaar) , 1824 
A.C. Oudemans, Het leven en de lotgevallen van 
Hugo de Groot (alleen scans beschikbaar) , 1824 
Gerrit Engelberts Gerrits, Het leven en de daden 
van de doorluchtige zeehelden, J. van Heemskerk 
en P. Psz. Hein (alleen scans beschikbaar) , 1824 
Petronella Moens en Willem Hendrik Warnsinck, 's 
Menschen begin, midden en einde (alleen scans 
beschikbaar) , 1824 (1

ste
 druk) 

anoniem, De kleine Emma, of Het voorbeeldige 
meisje (alleen scans beschikbaar) , 18243 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Spiegel der jeugd. Voorgesteld in het 
veertienjarig leven van René d'Aubert (alleen 
scans beschikbaar) , 1824 
Gerrit Engelberts Gerrits, De vruchten eener goede 
opvoeding, geschetst in eenige belangrijke 
tafereelen (alleen scans beschikbaar) , 1824 
Nicolaas Anslijn Nz., Aardrijkskundig 
leesboek (alleen scans beschikbaar) , 1824-1830 
Nicolaas Anslijn Nz., Schets der Nederlandsche 
geschiedenis (alleen scans beschikbaar) , 1824 
Hieronymus van Alphen, Twaalf stukjes uit de 
Gedichtjes voor kinderen(alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1824 (1

ste
 druk) 
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P.J. Prinsen, Gemakkelijk leesboekje voor 
kinderen van de laagste klasse eener goed 
ingerigte school (alleen scans beschikbaar) , 1824 
 
1825 
anoniem, Printeboekje voor kinderen, 1825 
(1

ste
 druk) 

Petronella Moens, Klein geschenk aan de lieve 
Nederlandsche jeugd (alleen scans beschikbaar) , 
1825 
Een Kindervriend, De twee lieve broertjes. Een 
boekje voor de kleinen, die aardig beginnen te 
lezen (alleen scans beschikbaar) , 1825 
P.J. Prinsen, Korte geographische oefeningen, 
voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele 
aarde (alleen scans beschikbaar) , 1825 
Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, De 
kermiswandeling, 1825 (1

ste
druk) 

anoniem, Gezangen voor de kinderen uit de 
onderscheidene godshuizen(alleen scans 
beschikbaar) , 1825 
Willem van den Hoonaard, Korte aardrijkskundige 
beschrijving der stad Rotterdam (alleen scans 
beschikbaar) , 1825 (1

ste
 druk) 

J.A.C. Löhr, Licht en bruin in de 
kinderwereld (alleen scans beschikbaar) , 1825 
K.H. André, Schilderijen uit het menschelijk leven 
ten dienste der rijpere jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1825 
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Roelf Gerrit Rijkens, De levensgeschiedenis van 
Eduard van Rozenbeek (alleen scans 
beschikbaar) , 1825 
 
1826 
anoniem, Verhalen uit het dierenrijk , 1826 
(1

ste
 druk) 

D. van Dapperen, Zang-oefeningen voor de lagere 
scholen, in overeenstemming met des schrijvers 
Aanvankelijk onderwijs in de muzijk en het 
zingen (alleen scans beschikbaar) , 1826 
Miss Sandham, De tweeling-zusters, of De 
voordeelen van den godsdienst(alleen scans 
beschikbaar) , 1826 
anoniem, Lektuur in verloren oogenblikken (alleen 
scans beschikbaar) , 1826 (1

ste
 druk) 

Nicolaas Anslijn Nz., Leesboek tot oefening in het 
kunstmatig lezen. Deel 1(alleen scans 
beschikbaar) , 1826 
A. Zachariae, Geschiedenis der Grieken, 1826 
Nicolaas Anslijn Nz., Leesboek tot oefening in het 
kunstmatig lezen. Deel 2 (alleen scans 
beschikbaar) , 1826 
 
1827 
Gijsbertus van Sandwijk, Kinderspelen, verhalen, 
zedelessen, raadselen, enz.(alleen scans 
beschikbaar) , 1827 (1

ste
 druk) 
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anoniem, De weldadige Louize, of Het meisje in 
zesderlei gedaanten (alleen scans beschikbaar) , 
1827 (1

ste
 druk) 

P.J. Prinsen, Aardrijkskundige beschrijving van de 
stad Haarlem voor kinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1827 
anoniem, Geschenk aan jonge jufvrouwen (alleen 
scans beschikbaar) , 1827 
Gerrit Engelberts Gerrits, Het leven, de bedrijven 
en lotgevallen van Willem den Eersten, prins van 
Oranje, grondlegger van Neêrlands vrijheid en 
onafhankelijkheid (alleen scans beschikbaar) , 
1827 
anoniem, Kinderlijke gebeden, lofzangen en 
dichtstukjes (alleen scans beschikbaar) , 1827 
(1

ste
 druk) 

P.F. Willemsen, Tien vertellingen voor kinderen 
van zes tot tien jaren, 1827 
anoniem, De nieuwe moeder de Gans, of 
Aangename vertellingen voor kinderen (alleen 
scans beschikbaar) , 1827 (1

ste
 druk) 

anoniem, Nieuwe meisjes-spelen (alleen scans 
beschikbaar) , 1827 (1

ste
 druk) 

Alexander Cranendoncq, Een boekje met prentjes, 
waarbij wat te lezen staat, voor brave kinderen. 
Deel 2, 1827 (1

ste
 druk) 

 
1828 
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Jakob Glatz, Gesprekken van een vader met zijne 
kinderen over God en goddelijke zaken (alleen 
scans beschikbaar) , 1828 
Pieter Nicolaas Muyt, Algemeene 
wereldgeschiedenis voor de Nederlandsche 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1828 
C. Schmid, Het bloemkorfje (alleen scans 
beschikbaar) , 1828 
Nicolaas Anslijn Nz., Leesboek tot oefening in het 
kunstmatig lezen. Deel 4(alleen scans 
beschikbaar) , 1828 
P. C. Blanchard, Lotgevallen van eenen reiziger in 
Afrika (alleen scans beschikbaar) , 1828 
P.J. Prinsen, Aardrijksbeschrijving van het 
Koningrijk der Nederlanden(alleen scans 
beschikbaar) , 1828 
J.F. Martinet, Oorspronkelijke Nederlandsche 
logogryphen, of De verzameling van 
vaderlandsche spreekwoorden (alleen scans 
beschikbaar) , 1828 
 
1829 
Nicolaas Anslijn Nz., Aanleiding tot de 
Nederduitsche spraakkunst voor 
eerstbeginnenden (alleen scans beschikbaar) , 
1829 
Roelf Gerrit Rijkens, De jeugdige vrienden van ons 
vaderland, of De geschiedenissen van 
hetzelve (alleen scans beschikbaar) , 1829 
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anoniem, De Nederlandsche raadselvriend (alleen 
scans beschikbaar) , 1829 (1

ste
 druk) 

Maria Hoogendorp, Eenige kindergebeden (alleen 
scans beschikbaar) , 1829 
Nicolaas Anslijn Nz., Keur van Nederlandsche 
dichtstukken (alleen scans beschikbaar) , 1829 
C. Schmid, Tweede honderdtal leerzame verhalen 
voor kinderen. Een leesboek voor de 
scholen (alleen scans beschikbaar) , 1829 
J.H. Du Sart, Lees-geschenk, bestaande in 
verhalen en gesprekken tot nut en vermaak der 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1829 
C. Schmid, Het verloren kind. De kapel in het 
bosch (alleen scans beschikbaar) , 1829 (1

ste
 druk) 

C.G. Barth, De arme Hendrik, of De pelgrimshut op 
den Weissenstein (alleen scans beschikbaar) , 
1829 
R.A. Venhuis, Natuurlijke historie der provincie 
Groningen (alleen scans beschikbaar) , 1829 
C. Schmid, Eerste honderdtal leerzame verhalen 
voor kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1829 
Roelf Gerrit Rijkens, Vader Edelhart, of De 
bijbelvriend (alleen scans beschikbaar) , 1829 
Mattheus van Heyningen Bosch, A B E en eerste 
woordenboekje voor de Nederlandsche 
schooljeugd (alleen scans beschikbaar) , 1829 
 
1830 
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Gustaaf Holting, Leerzame vertellingen, tot nut en 
vermaak voor kinderen van 7 tot 12 jaren (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1830-1840 
Gijsbertus van Sandwijk, De kleine mimiek, of De 
vrolijk zingende knaap(alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1830-1840 (1

ste
 druk) 

J. Wolff, Aansporing tot deugd en goede zeden. 
Een lettergeschenk voor vlijtige en brave kinderen, 
ca. 1830-1840 
C.G. Salzmann, Geschiedenis van Hendrik 
Ligthoofds (alleen scans beschikbaar) , 1830 
Petronella Moens, Mevrouw Leliëndal en hare 
kinderen, of Geschenk aan mijne jeugdige 
vriendinnen (alleen scans beschikbaar) , 1830 
anoniem, Nuttige en leerzame verhalen, voor de 
leergrage jeugd (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1830-1840 (1

ste
 druk) 

Willem van den Hoonaard, Herinnering van 
Nederlands verlossing en herstelling, in 1813, en 
de overwinning bij Waterloo, in 1815 (alleen scans 
beschikbaar) , 1830 
H. Oswald, Onderhoudende en leerrijke verhalen 
voor jongens en meisjes (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1830-1840 
Catharina Maria Dóll Egges, Cornelia Burgerhart, 
de vlytige huishoudster(alleen scans beschikbaar) , 
1830 
J.J. Böeseken-Peltenburg, Geschenk voor lieve 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1830-
1840 
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Charles Perrault, Vertellingen van Moeder de 
Gans (alleen scans beschikbaar), 1830 
Roelf Gerrit Rijkens, Praktische handleiding voor 
de beoefening der vormleer(alleen scans 
beschikbaar) , 1830 
Johannes Hazeu Cornelisz., Het hartelijk vaarwel 
aan alle leerlingen die de scholen verlaten (alleen 
scans beschikbaar) , 1830 
P.J. Prinsen, Aardrijksbeschrijving voor de 
kinderen der schole van het departement Haarlem, 
der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1830-1840 
Mattheus van Heyningen Bosch, Vader Jakob en 
zijne kindertjes (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1830-1840 
anoniem, Czaar Peter de Groote (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1830-1840 
anoniem, Het kinderleven geschetst in een tiental 
liederen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1830-
1840 (1

ste
 druk) 

 
1831 
Johannes Hazeu Cornelisz., Natuur onderwijzende 
gesprekken voor de jeugd in het 
buitenleven (alleen scans beschikbaar) , 1831 
C.C. Fuchs, De balling, of Beloonde 
ouderliefde (alleen scans beschikbaar) , 1831 
Henri Zeeman, Het leven en de daden van Maurits, 
prins van Oranje-Nassau, handhaver van 
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Neêrlands onafhankelijkheid (alleen scans 
beschikbaar) , 1831 (1

ste
 druk) 

Antony Cramer, De marketentster van het 
Hollandsche leger. Een geschiedkundig tafereel uit 
den laatsten veldtogt (alleen scans beschikbaar) , 
1831 
anoniem, De Nederlandsche schutterij, 1831 
(1

ste
 druk) 

Mevr. Thesingh-Leyer, De jeugdige Ada. Een 
leerzaam tafereel uit de wezenlijke 
kinderwereld (alleen scans beschikbaar) , 1831 
anoniem, Abé-boekje voor lieve kinderen, 1831 
(1

ste
 druk) 

Cornelis van der Vijver, J.C.J. van Speijk, 
geschetst als voorbeeld van heldenmoed en 
vaderlandsliefde voor de Nederlandsche jeugd, 
1831 
Cornelis van der Vijver, Aangename en leerrijke 
verhalen voor de jeugd, ca. 1831 
Nicolaas Anslijn Nz., Nederlandsche voorbeelden 
van deugd (alleen scans beschikbaar) , 1831-1837 
anoniem, Rijmpjes voor zoete kinderen. Een 
geschenk voor Karolientjes bibliotheek (alleen 
scans beschikbaar) , 1831 (1

ste
 druk) 

 
1832 
Johannes Jacobus Hesz, Geschiedenis des 
Ouden en Nieuwen Verbonds (alleen scans 
beschikbaar) , 1832 
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H. Kroeze Ramaker, Leesboekje voor 
eerstbeginnende leerlingen, welke volgens de 
leerwijze van den heer P.J. Prinsen onderwezen 
worden. Deel 3(alleen scans beschikbaar) , 1832 
Mattheus van Heyningen Bosch, Moeder Anna en 
hare kindertjes (alleen scans beschikbaar) , 1832 
Gerrit Engelberts Gerrits, Het leven en de daden 
van den doorluchtigen zeeheld, J. Psz. 
Koen (alleen scans beschikbaar) , 1832 
Henri Zeeman, Het leven en de daden van Willem 
den Tweeden, Prins van Oranje-Nassau (alleen 
scans beschikbaar) , 1832 (1

ste
 druk) 

Johannes Daane, Het merkwaardigst jaar, in 
geschiedkundige tafereelen voor de 
Nederlandsche jeugd (alleen scans beschikbaar) , 
1832 
Amalia Schoppe-Weise, Hendrik en Maria, of De 
ouderlooze kinderen (alleen scans beschikbaar) , 
1832 
 
1833 
Ahasverus van den Berg, Bijbelsche 
historievragen, tot gebruik van katechizatiën en 
christelijke huisgezinnen (alleen scans 
beschikbaar) , 1833 
anoniem, De Heidelbergsche katechismus (alleen 
scans beschikbaar) , 1833 
 
1834 
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Johann Caspar Lavater, Brieven aan 
jongelingen (alleen scans beschikbaar) , 1834 
Jan van Eijk, Voorbereidend onderrigt voor het 
onderwijs in de bijbelsche geschiedenissen (alleen 
scans beschikbaar) , 1834 
J.P. de Segur, Zedelijke verhalen voor jonge lieden 
ter bevordering van godsdienstzin en 
maatschappelijke deugden (alleen scans 
beschikbaar) , 1834 
Heinrich Müller, Bernard en Julia, of De 
voorbeeldige kinderen (alleen scans beschikbaar) , 
1834 
Johannes ter Pelkwijk, Handelwijs (alleen scans 
beschikbaar) , 1834 
anoniem, De kindervriend (alleen scans 
beschikbaar) , 1834 (1

ste
 druk) 

J.N. Muller, Deugdenspiegel, of Pligten der 
kinderen jegens hunne ouders(alleen scans 
beschikbaar) , 1834 
anoniem, De drie vrienden, of De school der 
beproeving (alleen scans beschikbaar) , 1834 
(1

ste
 druk) 

Roelf Gerrit Rijkens, Vertellingen van den 
onderwijzer Schoolvriend, over Nederlandsche 
voortbrengsels der natuurlijke historie (alleen 
scans beschikbaar) , 1834 
C.P.E. Robidé van der Aa, Veldviooltjes, 1834 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Leesboek voor kinderen, om hen met de 
voornaamste gebeurtenissen uit de algemeene 
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geschiedenis bekend te maken (alleen scans 
beschikbaar) , 1834 
C. Schmid, Nieuwe verhalen voor de jeugd (alleen 
scans beschikbaar) , 1834 
A. Zachariae, Geschiedenis der Grieken, 1834 
anoniem, Bloemhart's huisgezin, of Nuttige en 
leerzame verhalen (alleen scans beschikbaar) , 
1834 (1

ste
 druk) 

anoniem, Historie van het huis van Adriaan, 1834 
(1

ste
 druk) 

 
1835 
W. Schellenbach, De zangminnende kindervriend, 
of School-liederen voor drie stemmen (2 
delen) (alleen scans beschikbaar) , 1835-1838 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Letterkransje voor de Nederlandsche 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , ca. 1835 
(1

ste
 druk) 

Johannes Daane, Joachim, Hendrikszoon 
Swartenhondt (alleen scans beschikbaar) , 1835 
anoniem, Prenteboekje voor kinderen, 1835 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Practisch rekenboek. Deel 2 (alleen 
scans beschikbaar) , 1835 (1

ste
druk) 

Johannes Hazeu Cornelisz., Historie der 
omwentelingen, in vaderlandsche gesprekken voor 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1835 
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J.J.A. Goeverneur, Fabelboek voor 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1835 
(1

ste
 druk) 

Pieter Daniel Anslijn, Vaderlijke lessen in 
zedekundige voorbeelden en verhalen (alleen 
scans beschikbaar) , 1835 
J.N. Bouilly, De Abt de L'Epée en zijn 
kweekeling (alleen scans beschikbaar) , 1835 
Karel Lodewijk Kluppel, Fabelen en 
vertelsels (alleen scans beschikbaar) , 1835 
 
1836 
J.H. Bernardin de Saint-Pierre, De kinderen der 
natuur, of De geschiedenis van den jongen Paulus 
en Virginia (alleen scans beschikbaar) , 1836 
anoniem, Le babillard. Eene behagelijke leiding tot 
het aanleeren der Fransche taal (alleen scans 
beschikbaar) , 1836 
Roelf Gerrit Rijkens, De vermakelijke 
Nikolaas (alleen scans beschikbaar) , 1836 
anoniem, Maria Adams en Agatha Haller, of De 
voordeelen der matigheid(alleen scans 
beschikbaar) , 1836 (1

ste
 druk) 

anoniem, Zedelijke verhalen voor de jeugd, ter 
veredeling van het hart, 1836 (1

ste
 druk) 

Pieter Pietersz. Beets, De vriend der jeugd, tot nut 
van 't algemeen (alleen scans beschikbaar) , 1836 
 
1837 
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Anna Barbara van Meerten-Schilperoort en C.P.E. 
Robidé van der Aa, Nuttige en aangename 
mengelingen voor de jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1837 
Theodorus van Spall, Geschenk voor kinderen, 
bestaande in kleine verhalen(alleen scans 
beschikbaar) , 1837 
anoniem, Het vogelen-abé-boek, 1837 (1

ste
 druk) 

anoniem, Belangrijke verhalen uit geloofwaardige 
schrijvers (alleen scans beschikbaar) , 1837 
(1

ste
 druk) 

Reinier Arrenberg, Merkwaardige voorvallen en 
belangrijke verhalen uit geloofwaardige schrijvers 
bijeenverzameld (alleen scans beschikbaar) , 1837 
J.W.L.F. Ippel, Éléments de géographie. 
Grondbeginselen der aardrijkskunde(alleen scans 
beschikbaar) , 1837 
anoniem, Het uitstapje naar Utrecht, of Vier 
verhalen op reis (alleen scans beschikbaar) , 1837 
(1

ste
 druk) 

J.H. Du Sart, Het verjaar geschenk. Een 
onderhoudend leesboekje tot nut der jeugd (alleen 
scans beschikbaar) , 1837 
Philarete (alleen scans beschikbaar) , 1837-1843 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Nuttig geschenkje voor kinderen (alleen 
scans beschikbaar) , 1837 (1

ste
 druk) 

Amalia Schoppe-Weise, De kleine koord-dansers, 
of Wonderbare lotgevallen van twee 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1837 
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A. Baske, De goede jongen (alleen scans 
beschikbaar) , 1837 
anoniem, Twaalftal zangstukjes (tweestemmig) 
voor jonge kinderen (alleen scans beschikbaar) , 
1837 (1

ste
 druk) 

 
1838 
anoniem, Juventa. Almanak voor jonge lieden van 
beiderlei kunne (alleen scans beschikbaar) , 1838 
J.F.L. Müller, Nommerkransje, 1838 (1

ste
 druk) 

anoniem, Dichtbundeltje voor de jeugd (alleen 
scans beschikbaar) , 1838 (1

ste
druk) 

Roelf Gerrit Rijkens, De goedaardige 
Johannes (alleen scans beschikbaar) , 1838 
J.F.L. Müller, De kluchtige poes en het hondje, 
1838 (1

ste
 druk) 

J.F.L. Müller, De kluchtige aap en het poesje, 1838 
(1

ste
 druk) 

John Marshall, Het leven van George 
Washington (alleen scans beschikbaar) , 1838 
J.F.L. Müller, Vergeet mij niet (alleen scans 
beschikbaar) , 1838 
Amalia Schoppe-Weise, Deugd, de weg tot geluk. 
Een geschenk voor jongelingen en 
jongedochters (alleen scans beschikbaar) , 1838 
anoniem, Zedekundig leesboek, in voorbeelden, 
ontleend uit de Nederlandsche geschiedenis ten 
dienste der jeugd, 1838 (1

ste
 druk) 
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Willem van den Hoonaard, Rekenboek voor de 
scholen in het Koningrijk der Nederlanden (alleen 
scans beschikbaar) , 1838 
 
1839 
Roelf Gerrit Rijkens, De vrolijke Albertus (alleen 
scans beschikbaar) , 1839 
Amalia Schoppe-Weise, Bloemlezing van verhalen, 
voor jonge lieden van den beschaafden 
stand (alleen scans beschikbaar) , 1839 
anoniem, Hoe Louise van Berkenstein tot de 
kennis van God kwam (alleen scans beschikbaar) , 
1839 (1

ste
 druk) 

C.P.E. Robidé van der Aa, Nederlandsche 
kleederdragten, 1839 (1

ste
 druk) 

 
1840 
anoniem, Korte, zedekundige leeslesjes, in 
dichtregelen. Zoowel voor school- als afzonderlijk 
gebruik geschikt (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1840-1850 (1

ste
 druk) 

Amalia Schoppe-Weise, Christelijke verhalen voor 
de beschaafde jeugd(alleen scans beschikbaar) , 
1840 
Ottho Gerhard Heldring, De arme Jakob. Eene 
treffende geschiedenis voor kinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1840 
C. Schmid, De betooverde eijeren (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1840-1850 
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Christoph Möhrle, Honderd kleine verhalen voor 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1840 
Gerrit Engelberts Gerrits, Keur van 
gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-
Nederlandsche geschiedenis. Deel 1 (alleen scans 
beschikbaar) , 1840 
W.J. Olivier, De wereld is een huis (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1840-1850 
Ernst Jaekel, Vrolijke winteravonden voor goede 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1840-1850 
W.J. van der Vegt, Keur van nuttige en 
aangename verhalen voor de jeugd(alleen scans 
beschikbaar) , 1840 
Abraham Johannes 
Lastdrager, Mnemosyne (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1840-1850 (1

ste
 druk) 

J.J. Böeseken-Peltenburg, Willem Bergman, of, 
Gedenk aan uwen schepper in de dagen uwer 
jongelingschap (alleen scans beschikbaar) , 1840 
anoniem, Twee schilders. Leerrijke verhalen, aan 
de jeugd opgedragen(alleen scans beschikbaar) , 
1840 (1

ste
 druk) 

anoniem, Nieuw prentenboek met nuttige lessen 
voor brave kinderen (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1840-1850 (1

ste
 druk) 

Heinrich Müller, Bernard en Julia, of De 
voorbeeldige kinderen (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1840-1850 (1

ste
 druk) 

Roelf Gerrit Rijkens, De beminnelijke Gerrit (alleen 
scans beschikbaar) , 1840 
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anoniem, De kracht der Christelijke godsdienst, in 
karakterschetsen uit de Nederlandsche 
geschiedenis (alleen scans beschikbaar) , 1840 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Kleine stukjes voor de Chineesche schim 
en het kindertooneel. Albrecht Beiling. (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1840-1850 (1

ste
 druk) 

anoniem, Kleine stukjes voor de Chineesche schim 
en het kindertooneel. Christophorus 
Columbus (alleen scans beschikbaar) , ca. 1840-
1850 (1

ste
 druk) 

anoniem, De natuur. In twaalf afbeeldingen voor 
de jeugd, ca. 1840-1850 (1

ste
druk) 

anoniem, Kleine stukjes voor de Chineesche schim 
en het kindertooneel. Deel 1 (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1840-1850 (1

ste
 druk) 

Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje, 
ca. 1840-1850 (1

ste
 druk) 

C. Schmid, De hoppebloesems, of De ontmoeting 
op den Slotberg. Eene merkwaardige proeve van 
Gods vaderlijke voorzienigheid (alleen scans 
beschikbaar) , 1840 
Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, Herfst- en 
lentebloemen voor de Nederlandsche jeugd (alleen 
scans beschikbaar) , 1840 
Cornelis van der Vijver, Museum voor de 
Nederlandsche jeugd. Verzameling van leerzame 
en onderhoudende mengelingen voor het 
aankomende geslacht, 1840 
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Gustav Nieritz, Acht dagen op reis, of De jonge 
muzijkanten (alleen scans beschikbaar) , ca. 1840-
1850 (1

ste
 druk) 

anoniem, Oude geschiedenis (alleen scans 
beschikbaar) , 1840-1841 (1

ste
druk) 

Roelf Gerrit Rijkens, De lieve Frederika (alleen 
scans beschikbaar) , 1840 
H.J. Backer, Otto en Sophia. Nieuwe 
onderhoudende en leerzame verhalen(alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1840 
J. Wolff, Tafereelen van deugd en ondeugd, 
geschetst in leerzame verhalen, ca. 1840-1850 
anoniem, Gedenkschriften eener pop (alleen scans 
beschikbaar) , 1840 (1

ste
druk) 

Cornelis Perk, Beknopte schets der Nederlandsche 
geschiedenis (alleen scans beschikbaar) , 1840 
E.T.A. Hoffmann, Nootenkraker en muizekoning. 
Eene vertelling voor groote en kleine 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1840 
A.H. Kooyker, Mengelingen ten dienste der 
Nederlandsche jeugd (alleen scans beschikbaar) , 
1840 
anoniem, Geestelijk raadselboek, of Christelijken 
tijdverdrijver (alleen scans beschikbaar) , ca. 1840-
1850 (1

ste
 druk) 

anoniem, Gemengde verhalen tot opwekking van 
deugd en godsvrucht(alleen scans beschikbaar) , 
1840 (1

ste
 druk) 

P. Weeda, Geschiedenis van de togten en 
ontdekkingen der Nederlanders in Aziën, Africa, 
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America en Australië (alleen scans beschikbaar) , 
1840 
anoniem, Verzameling van gedichtjes tot 
aangename lectuur voor de jeugd, ca. 1840-1850 
(1

ste
 druk) 

Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, Iets voor 
onze kleine vrienden, ca. 1840-1850 
J.F.L. Müller, Zedekundige tafereeltjes (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1840-1850 
anoniem, Honderd wiskundige en 
wetenschappelijke vragen en antwoorden, tot nut 
en vermaak (alleen scans beschikbaar) , ca. 1840-
1850 (1

ste
 druk) 

 
1841 
anoniem, AB en prentgeschenkje (alleen scans 
beschikbaar) , 1841 
L. Koning, De jonge landman (alleen scans 
beschikbaar) , 1841 
J.F.L. Müller, De geschiedenis van mijnheer 
Kardoes en mejufvrouw Muizenschrik, 1841 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Leerzame uitspanning voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1841 
J. Steyn, De oude in het bosch. Zes leerzame 
verhalen voor de jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1841 
Marie Cathérine Le Jumel de Barneville d' 
Aulnoy, Vertellingen der toovergodinnen. Deel 
1 (alleen scans beschikbaar) , 1841 
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Karl Blumauer, De vertellende grootvader onder 
zijne kleinkinderen (alleen scans beschikbaar) , 
1841 
Petronella Moens, Zestal verhalen voor het 
ontluikend geslacht (alleen scans beschikbaar) , 
1841 
Hendrik Nicolaas van Til, Tafereelen uit het leven 
van belangrijke Nederlandsche mannen van 
vroegeren en lateren tijd (alleen scans 
beschikbaar) , 1841 
Marie Cathérine Le Jumel de Barneville d' 
Aulnoy, Vertellingen der toovergodinnen. Deel 
2 (alleen scans beschikbaar) , 1841 
Gerrit Rinse Voormeulen van Boekeren, Het leven 
en de daden van Nederlands meest beroemde 
zeehelden en vlootvoogden (alleen scans 
beschikbaar) , 1841 
C. Schmid, De dankbare Indiaan. Een 
oorspronkelijk verhaal voor de jeugd(alleen scans 
beschikbaar) , 1841 
Daniel Defoe, Lotgevallen van Robinson 
Crusoe (alleen scans beschikbaar) , 1841 
Anna Barbara van Meerten-Schilperoort en C.P.E. 
Robidé van der Aa, Roosjes op den kinderlijken 
loopbaan gestrooid (alleen scans beschikbaar) , 
1841 
J.A. van B., Gedichtjes voor de beschaafde jeugd 
bevattende verjarings-, nieuw-jaars, bruilofts- en 
albumversjes (alleen scans beschikbaar) , 1841 
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Gerrit Engelberts Gerrits, Keur van 
gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-
Nederlandsche geschiedenis. Deel 2 (alleen scans 
beschikbaar) , 1841 
Nicolaas Godfried van Kampen, De aarde, 
beschouwd in haren natuurlijken toestand en 
verdeeling, door zeeën, rivieren, meren, bergen en 
woestijnen(alleen scans beschikbaar) , 1841 
(1

ste
 druk) 

anoniem, De beroemde Nederlandsche 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1841 
(1

ste
 druk) 

J. de Keyzer, Fabelen en vertellingen voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar), 1841 
G. Groen van Prinsterer, Kort overzigt van de 
geschiedenis des vaderlands(alleen scans 
beschikbaar) , 1841 (1

ste
 druk) 

anoniem, Proza en poëzy voor het aankomend 
geslach (alleen scans beschikbaar) , 1841 
(1

ste
 druk) 

 
1842 
A. Francken, Tweestemmige zangstukjes voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1842 (1

ste
 druk) 

G. (Pz.) Los, Zakspiegeltje voor onderzoekende 
kinderen van vijf tot acht jaren (alleen scans 
beschikbaar) , 1842 
H. Hemkes, Rekenboekjes. Deel 5 (alleen scans 
beschikbaar) , 1842 
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G.C. van Balen Blanken, Een zestal kinder-
preken (alleen scans beschikbaar) , 1842 
F.P. Keuskamp, Gedichtjes voor de christelijke 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1842 
Gijsbertus van Sandwijk, Prenten-magazijn voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1842-1852 
anoniem, Levensschetsen van vaderlandsche 
mannen en vrouwen. Deel 3(alleen scans 
beschikbaar) , 1842 (1

ste
 druk) 

Pieter Jan Renier, Fabelen, 1842 (1
ste

 druk) 
Een Kindervriend, Zomeravond-wandelingen. Een 
boekgeschenk voor de Nederlandsche 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1842 
Roelf Gerrit Rijkens, Vertellingen van den 
onderwijzer Schoolvriend, over Nederlandsche 
voortbrengsels der natuurlijke historie (alleen 
scans beschikbaar) , 1842 
P. Weeda, Geschiedenis van de ontdekking der 
West-Indische eilanden en het vaste land van 
America, door Christophorus Columbus (alleen 
scans beschikbaar) , 1842 
 
1843 
Gerrit Engelberts Gerrits, Keur van 
gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-
Nederlandsche geschiedenis. Deel 3 (alleen scans 
beschikbaar) , 1843 
Gerrit Engelberts Gerrits, Keur van 
gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-
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Nederlandsche geschiedenis. Deel 4 (alleen scans 
beschikbaar) , 1843 
anoniem, Taalkundig prenteboekje voor leerzame 
kinderen, 1843 (1

ste
 druk) 

Anthony Engbertus van Noothoorn, Reizen en 
lotgevallen van Lodewijk Vermeer, in de 
Nederlandsch Oost-Indische bezittingen (alleen 
scans beschikbaar) , 1843 
H. Hemkes, Rekenboekjes. Deel 1 (alleen scans 
beschikbaar) , 1843 
 
1844 
Mattheus van Heyningen Bosch, Grootvader Jakob 
en zijne kleinkinderen. Een vervolg op Vader 
Jakob en zijne kindertjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1844 
Roelf Gerrit Rijkens, De vermakelijke 
Nikolaas (alleen scans beschikbaar) , 1844 
J.J. Böeseken-Peltenburg, De familie De Marisy, 
of, Wie op den hoogen God vertrouwt, heeft zeker 
op geen zand gebouwd (alleen scans 
beschikbaar) , 1844 
H.J. Koenen, Hieronymus van Alphen, als 
Christen, als letterkundige en staatsman (alleen 
scans beschikbaar) , 1844 
Mattheus van Heyningen Bosch, Moeder Anna en 
hare kindertjes (alleen scans beschikbaar) , 1844 
Ottho Gerhard Heldring, De arme bedelknapen, 
door Willem, den krijgsman, opgekweekt tot 
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godvreezende en bekwame arbeiders (alleen 
scans beschikbaar) , 1844 
G. (Pz.) Los, Galerij van mannelijke bedrijven voor 
de Nederlandsche jeugd, 1844 (1

ste
 druk) 

A.J. van der Aa, Beknopte geschied- en 
aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk 
der Nederlanden en het Groothertogdom 
Luxemburg (alleen scans beschikbaar) , 1844 
(1

ste
 druk) 

G. (Pz.) Los, Galerij van vrouwelijke bedrijven voor 
de Nederlandsche jeugd, 1844 (1

ste
 druk) 

M. Masson, Bloemen uit de lente des 
levens (alleen scans beschikbaar) , 1844 
W.J. van der Vegt, Johan en Steven, of De 
gevolgen van deugd en ondeugd (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1844 
P.J. Prinsen, Leesboek voor gevorderde 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1844 
Cornelis van Koetsveld C. Ez., Gezellig onderhoud 
voor mijne jonge vrienden. Korte 
kinderverhalen (alleen scans beschikbaar) , 1844 
 
1845 
Willem Emmery de Perponcher, Willem 
Essensteyn (alleen scans beschikbaar) , ca. 1845 
(1

ste
 druk) 

Cornelis Rudolphus Hermans, Geschied- en 
aardrijkskundige beschrijving der provincie Noord-
Braband (alleen scans beschikbaar) , 1845 
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P.J.V. Dusseau, Spiegel der deugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1845 
Pieter Daniel Anslijn, Leesboek voor de tweede 
klasse (alleen scans beschikbaar) , 1845 
Anna Barbara van Meerten-
Schilperoort, Kinderbijbel (alleen scans 
beschikbaar) , 1845-1846 
C. Schmid, Bijbelsche verhalen voor kinderen. 
Oude Testament (alleen scans beschikbaar) , 1845 
 
1846 
Hans Christian Andersen, Sprookjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1846 (1

ste
druk) 

Lambrecht van den Broek, Proeve van gedichtjes 
voor kinderen van alle standen (alleen scans 
beschikbaar) , 1846 
P.J.K. Thomson, Mengelingen in proza en poezij. 
Een geschenk voor deugdzame en leergierige 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1846 
Rodolphe Töpffer, Histoire de M. 
Cryptogame (alleen scans beschikbaar) , 1846 
C. Schmid, Die wel doet, wel ontmoet (alleen 
scans beschikbaar) , 1846 
anoniem, Het schoorsteenvegers nest, of De 
lotgevallen van drie Savooische kinderen (alleen 
scans beschikbaar) , 1846 (1

ste
 druk) 

J.W.A. Hilverdink, De zonderlinge lotgevallen van 
Hans Kijk-in-de-wereld, ca. 1846 (1

ste
 druk) 

H. Hemkes, Rekenboekjes. Deel 1 (alleen scans 
beschikbaar) , 1846 
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anoniem, Reinaert de Vos (alleen scans 
beschikbaar) , 1846 
Roelf Gerrit Rijkens, De goedaardige 
Johannes (alleen scans beschikbaar) , 1846 
 
1847 
Gijsbertus van Sandwijk, Geschiedenis van ons 
vaderland. Van de komst der Batavieren hier te 
lande tot op onzen tijd (alleen scans beschikbaar) , 
1847 
anoniem, Beknopte beschrijving van eenige 
voorname steden en belangwekkende plaatsen 
met tot dezelve betrekkelijke geschiedkundige 
bijzonderheden (alleen scans beschikbaar) , 1847 
(1

ste
 druk) 

Anna Barbara van Meerten-Schilperoort en C.P.E. 
Robidé van der Aa, Tijdwinst in ledige uren. 
Verhaaltjes en gedichtjes (alleen scans 
beschikbaar), 1847 
anoniem, De bloemruiker (alleen scans 
beschikbaar) , 1847 (1

ste
 druk) 

anoniem, De Vaandrig, of Vaderlandsliefde en 
heldenmoed. Een oorspronkelijk verhaal uit den 
Tachtigjarigen Oorlog (alleen scans beschikbaar) , 
1847 (1

ste
 druk) 

Jan Pieter Heije, Kinderliederen (alleen scans 
beschikbaar) , 1847 
anoniem, Broederliefde, of De gevangene in den 
zwarten kelder. Een op waarheid gegrond verhaal 
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uit het laatst der vorige eeuw (alleen scans 
beschikbaar) , 1847 (1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, Vijftig kinderspelen voor 
bewaarscholen en huisgezinnen (alleen scans 
beschikbaar) , 1847 (1

ste
 druk?) 

P.J.V. Dusseau en Theodorus van Spall, Almanak 
in miniatuur voor kinderen(alleen scans 
beschikbaar) , 1847-1857 
anoniem, Lotgevallen van Magareta en van hare 
pop Mina (alleen scans beschikbaar) , 1847 
(1

ste
 druk) 

 
1848 
J.W.A. Hilverdink, Loontje komt om zijn boontje, of 
Het droevige slot der guiterijen van Hans-kijk-in-
de-wereld, ca. 1848 (1

ste
 druk) 

Gerrit Engelberts Gerrits, Keur van 
gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-
Nederlandsche geschiedenis. Deel 5 (alleen scans 
beschikbaar) , 1848 
W.P. Razoux, Een aardig prentenboek met 
leerzame vertellingen, 1848 (1

ste
druk) 

J.F.L. Müller, Nieuwe versjes voor kinderen (alleen 
scans beschikbaar) , 1848 
anoniem, God waakt (alleen scans beschikbaar) , 
1848 (1

ste
 druk) 

anoniem, Prentenboekje voor kinderen (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1848 (1

ste
 druk) 

J. Plugger, De haringvisscherij, 1848 (1
ste

 druk) 
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J.F.L. Müller, Nieuwe versjes voor kinderen (alleen 
scans beschikbaar) , 1848 
Frederick Marryat, De kinderen van het 
woud (alleen scans beschikbaar) , 1848 (1

ste
 druk) 

Hs. Kremer, Meetkundig rekenboek voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar), 1848 
J. Kuijpers Hz., Voorbeelden tot oefening in het 
natuurlijke of zoogenoemde kunstmatige 
lezen (alleen scans beschikbaar) , 1848 
Th. Kuyper, Korte natuurlijke historie der 
zoogdieren (alleen scans beschikbaar) , 1848 
Harco Ilpsema Vinckers, Wat is er op de kermis te 
zien? / Nog iets van de kermis, 1848 (1

ste
 druk) 

J.P. Schaberg, Leesboekje voor hervormde 
diaconie- en christelijke volksscholen (alleen scans 
beschikbaar) , 1848 
anoniem, De val door het ijs (alleen scans 
beschikbaar) , 1848 (1

ste
 druk) 

anoniem, Vertrouwt op God. Een verhaal voor 
kinderen, ter bevordering van vertrouwen op God 
en liefde tot de deugd (alleen scans beschikbaar) , 
1848 (1

ste
 druk) 

 
1849 
Nicolaas Anslijn Nz., Raadgevingen en 
onderrigtingen voor kinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1849 
Roelf Gerrit Rijkens, De beminnelijke Gerrit (alleen 
scans beschikbaar) , 1849 
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Jakob Glatz, Zedelijke tafereelen voor de 
beschaafde jeugd (alleen scans beschikbaar) , 
1849 
Nicolaas Anslijn Nz., Rekenboek voor meisjes. 
Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 1849 
Roelf Gerrit Rijkens, De lieve Frederika (alleen 
scans beschikbaar) , 1849 
J. Wolff, Verkorte beschrijving der Groote of St. 
Bavo's kerk te Haarlem , 1849 
P. Weeda, Geschiedenis van de togten en 
ontdekkingen der Nederlanders in Aziën, Africa, 
America en Australië , 1849 
Gijsbertus van Sandwijk, Onze beroemde mannen, 
der jeugd ten voorbeeld gesteld (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1849 
Heinrich Hoffmann, Een nieuw aardig prentenboek 
als vervolg op het beroemde kinderwerk 'Der 
Struwwelpeter', ca. 1849 (1

ste
 druk) 

Douglas William Jerrold, Lotgevallen van een 
struisveêr (alleen scans beschikbaar) , 1849 
C. van Schaick, Uren van vreugde (alleen scans 
beschikbaar) , 1849 
J.J.L. ten Kate, Bemint elkander (alleen scans 
beschikbaar) , 1849 
anoniem, Egeria (alleen scans beschikbaar) , 1849 
(1

ste
 druk) 

Prudens van Duyse, Gedichtjes voor kinderen, 
1849 (1

ste
 druk) 
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P.J.K. Thomson, Winter-avond-uitspanning, of 
Verzameling van uitgezochte raadsels (alleen 
scans beschikbaar) , 1849 
 
1850 
Oom van den Berg, Jongenspret en 
meisjesvreugd (alleen scans beschikbaar), ca. 
1850-1860 
Petro Parson, Het biddende kind (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1850-1860 
J. Scheffelaar Klots-Roorda van 
Eysinga, Lettergeschenk aan de jeugd (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1850-1860 
Gustav Nieritz, De koopman van Venetië (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1850-1860 
anoniem, Sint Nicolaas, ca. 1850-1860 (1

ste
 druk) 

anoniem, De koning der zwanen en andere 
verhalen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1850-
1860 (1

ste
 druk) 

Rosalie Koch, Deugd en waarheid, of Verhalen en 
parabels voor jonge lieden(alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1850-1860 
anoniem, De opregte historie van Klein 
Duimpje (alleen scans beschikbaar) , 1850 
(1

ste
 druk) 

Stéphen de LaMadelaine, Veertien gelukkige 
dagen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1850-1860 
Louise Leneveux, Omzwervingen op het eiland der 
dieren (alleen scans beschikbaar) , 1850 
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anoniem, Nieuw prenten boek voor brave 
kinderen, ca. 1850-1860 (1

ste
 druk) 

Elise van Calcar, Drietal verhalen voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , ca. 1850-1860 
(1

ste
 druk) 

A.J. van der Aa, China en zijne bewoners (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1850-1860 (1

ste
 druk) 

A.L.H. Ising en W.J. van Zeggelen, In de 
speeluren, 1850 (1

ste
 druk) 

P.W.M. Trap, Letterkorfje. Verhalen voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1850-1860 
(1

ste
 druk) 

Elise van Calcar, Vijftal verhalen voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , ca. 1850-1860 
(1

ste
 druk) 

Jan Pieter de Keyser, In de huiskamer (alleen 
scans beschikbaar) , 1850 
anoniem, Verhalen en vertellingen voor 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1850-
1860 (1

ste
 druk) 

Jan Pieter de Keyser, Op reis. Nederlandsch 
prentenboek voor jongens en meisjes (alleen 
scans beschikbaar) , 1850 
anoniem, Ezelsvel (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1850-1860 
anoniem, Nuttige verhaaltjes en prentjes voor 
leergierige kinderen (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1850-1860 (1

ste
 druk) 
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Christelijk museum. Tijdschrift ter bevordering van 
christelijk leven (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1850-1860 (1

ste
 druk) 

H.C. Scheerder, Allereerst aardrijkskundig 
schoolboekje (alleen scans beschikbaar) , 1850 
anoniem, De historie van Genoveva, huisvrouw 
van Siegfried, Graaf van Trier (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1850-1860 
anoniem, Neues Bilder ABC Buch für fleissige 
Kinder = Nieuw Prenten AB boek voor naarstige 
kinderen, ca. 1850-1860 (1

ste
 druk) 

anoniem, De noodlottige reis van Bonichon (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1850-1860 (1

ste
 druk) 

anoniem, Nuttige ontdekkingen door afbeeldingen 
gedagteekend, ca. 1850-1860 (1

ste
 druk) 

anoniem, Zedelijke verhalen voor de jeugd, uit het 
dierenrijk ontleend (alleen scans beschikbaar) , 
1850 (1

ste
 druk) 

Petro Parson, Deugd geeft vreugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1850 
anoniem, Het brood in 12 afbeeldingen (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1850-1860 (1

ste
 druk) 

Jan Schenkman, Prentenboek, ca. 1850 (1
ste

 druk) 
J.F.L. Müller, Alphabetisch letterkransje, ca. 1850-
1860 (1

ste
 druk) 

anoniem, De kolenbrander (alleen scans 
beschikbaar) , 1850 (1

ste
 druk) 

anoniem, Nederlandsche spreekwoorden, 1850 
(1

ste
 druk) 
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anoniem, Arthur en Laura of veinzerij en 
opregtheid (alleen scans beschikbaar) , 1850 
anoniem, Ridder Kuno van Warsburg en De 
Savoyaard. Twee verhalen uit den ouden en 
nieuwen tijd (alleen scans beschikbaar) , ca. 1850-
1860 (1

ste
druk) 

anoniem, Kluchtige tafereelen van Grootje 
Goedsloof met haar aardig hondje Blaf, ca. 1850-
1860 (1

ste
 druk) 

Jan Schenkman, St. Nikolaas en zijn knecht, 1850 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Michiel de mijnwerker, De kleine 
Robinson en andere verhalen voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , ca. 1850 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Het vrolijke prentenboek voor kinderen, 
ca. 1850-1860 (1

ste
 druk) 

Den Schrijver van Het bergslot aan het Meer van 
Constanz en de Savoijaard, Veldbloemen. Zestal 
verhalen uit het landelijk leven (alleen scans 
beschikbaar) , 1850 (1

ste
 druk) 

Peter Duys, Levensschetsen van jeugdige 
Christenen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1850-
1860 (1

ste
 druk) 

anoniem, De kleine huisvrouw in 12 schilderijen 
met tekst (alleen scans beschikbaar) , ca. 1850-
1860 (1

ste
 druk) 

J. Satory, Nieuwe leerzame en onderhoudende 
verhalen voor kinderen van zes tot twaalf 
jaren (alleen scans beschikbaar) , ca. 1850-1860 
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Moritz v. Schmind, Märchen und Fabeln (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1850 
C. Schmid, De vlieg en De rozenboom (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1850-1860 
Gijsbertus van Sandwijk, Een kijkje in de 
provinciën Overijssel, Utrecht en 
Gelderland (alleen scans beschikbaar) , ca. 1850-
1860 
anoniem, Reintje van der Schalk, markies van 
Eijerstruiven, grootmeester van het Kippenhok en 
vrijheer van de Druiven (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1850-1860 (1

ste
 druk) 

 
1851 
S.J. van den Bergh, J.J.L. ten Kate en Jacob van 
Lennep, Het nachtegaaltje, 1851 (1

ste
 druk) 

Jan Schenkman, Nieuwe gedichtjes op de 
vertellingen van Moeder de Gans, ca. 1851 
(1

ste
 druk) 

Jan Schenkman, Weer wat moois voor lieve 
kleinen, ca. 1851 (1

ste
 druk) 

C.S. Adama van Scheltema, Nieuwe 
Nederlandsche vertellingen in proza en 
poëzij (alleen scans beschikbaar) , 1851 (1

ste
 druk) 

C. Nanning, De leerzame Jan, of Het eerste 
leesboekje (alleen scans beschikbaar) , 1851 
C.S. Adama van Scheltema, Nieuwe 
Nederlandsche vertellingen in proza en 
poëzij (alleen scans beschikbaar) , 1851 (1

ste
 druk) 
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Johannes Hazeu Cornelisz., Natuurkundige 
verhalen voor de jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1851 (1

ste
 druk) 

P. Best, Tijdtafel der geschiedenis van het 
vaderland (alleen scans beschikbaar) , 1851 
anoniem, Leesboek voor de jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1851 
L.J.W. ten Bokkel, Christelijke lektuur voor de 
vrolijke jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1851 
Lambrecht van den Broek, De jaargetijden, luim en 
ernst (alleen scans beschikbaar) , 1851 (1

ste
 druk) 

C. Schmid, De werken van den kanunnik. Deel 
18 (alleen scans beschikbaar) , 1851 
A.J. van der Aa, Lotgevallen van Willem Heenvliet, 
vooral ook op Borneo en Bali (alleen scans 
beschikbaar) , 1851 (1

ste
 druk) 

anoniem, Drie kleine verhalen voor lieve 
kinderen (alleen scans beschikbaar), 1851 
(1

ste
 druk) 

 
1852 
J.J.A. Goeverneur, De ondeugende kinderen, 1852 
(1

ste
 druk) 

Gustav zu Putlitz, Wat het bosch al vertelt (alleen 
scans beschikbaar) , 1852 
Matilda Anne Planché Mackarness, Hoe men een 
zonnestraal in het leven kan opvangen (alleen 
scans beschikbaar) , 1852 
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anoniem, Kluchtspelen voor de Chinesche 
schimmen (alleen scans beschikbaar) , 1852 
(1

ste
 druk) 

Philipp Körber, Christophorus Colombus, de 
ontdekker der nieuwe wereld. Historisch 
verhaal (alleen scans beschikbaar) , 1852 
anoniem, Museum voor de jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1852-1857 (1

ste
druk) 

Henricus Fabius, Kleine gedichten voor de lieve 
jeugd aan de hoogere scholen (alleen scans 
beschikbaar) , 1852 
Pieter Jasper van der Noordaa, Helpt elkander 
voort in 't goede. Voor de rijpere jeugd 
geschreven (alleen scans beschikbaar) , 1852 
Plato-Polichinel, De volksrevelje . Eene 
optrommeling in het belang van orde, vrede en 
welvaart, in den staat, in het gezin, en in 't 
gemoed (alleen scans beschikbaar) , 1852 
anoniem, Jongensrampen, 1852 (1

ste
 druk) 

P.J. Prinsen, Eerste oefeningen in het 
lezen (alleen scans beschikbaar) , 1852 
 
1853 
J. Blokbergen, De jonge cijferaar (alleen scans 
beschikbaar) , 1853 
Roelf Gerrit Rijkens, De vrolijke Albertus (alleen 
scans beschikbaar) , 1853 
anoniem, Het gulden boekske voor lieve 
kleinen (alleen scans beschikbaar) , 1853 
(1

ste
 druk) 
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Marten Douwes Teenstra, De kinderwereld. Ernst 
en luim (alleen scans beschikbaar) , 1853 
Lodewijk van Hoogeveen Sterck, De brave Jozef . 
Eene vertelling van grootmoeder aan de 
kinderkens (alleen scans beschikbaar) , 1853 
A.F.J. Fréville, Levensbeschrijvingen van 
beroemde kinderen (alleen scans beschikbaar) , 
1853 
J.P. (Jr.) van der Maas, Leesboek voor de jeugd, in 
den vorm van zamenspraken, voornamelijk 
geschikt tot gebruik der scholen (alleen scans 
beschikbaar) , 1853 
anoniem, Een lees- en zangboekjen voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1853 (1

ste
 druk) 

W.O. von Horn, Ook een menschenleven, al was 't 
maar van een hondenjongen (alleen scans 
beschikbaar) , 1853 (1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur en Mattheus van Heyningen 
Bosch, De gestolen kersen. Een tooneelspel voor 
jonge lieden (alleen scans beschikbaar) , 1853 
(1

ste
 druk) 

Elise van Calcar, Snippers uit de portefeuille van 
Tante Elise (alleen scans beschikbaar) , 1853 
(1

ste
 druk) 

Daniel Gottlieb Moritz Schreber, Nadeelige 
ligchaamshoudingen en kwade gewoonten der 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1853 
C. van Schaick, Dichtbundeltje voor de 
Surinaamsche jeugd, 1853 (1

ste
 druk) 
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Harriet Beecher Stowe, Een kijkje in de hut van 
oom Tom (alleen scans beschikbaar) , 1853 
(1

ste
 druk) 

De Schrijver van Geene rozen zonder 
doornen, Het Kersfeest, De blijde Paaschdag, en 
De Pinkstermorgen (alleen scans beschikbaar) , 
1853 
anoniem, De kerk (alleen scans beschikbaar) , 
1853 (1

ste
 druk) 

anoniem, Het boek op linnen, 1853 (1
ste

 druk) 
B.H. Draper, Bijbelsche verhalen voor 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1853 
(1

ste
 druk) 

 
1854 
Lady Campbell, De hut aan den weg (alleen scans 
beschikbaar) , 1854 
anoniem, Verlustiging voor brave jongens, 1854 
(1

ste
 druk) 

Franz Pocci, Tante Keetje's prentenboek, 1854 
(1

ste
 druk) 

Martinus Johannes Cornelis Weegenaar, De 
appeldieven en De Blaauwkuip, 1854 (1

ste
 druk) 

anoniem, De kleine mama Pauline en hare pop 
Marie, 1854 (1

ste
 druk) 

C. Schmid, Tweede honderdtal leerzame verhalen 
voor kinderen. Een leesboek voor de 
scholen (alleen scans beschikbaar) , 1854 
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S.J. van den Bergh, J.J.L. ten Kate en Jacob van 
Lennep, De nachtegaal en het lijstertje (alleen 
scans beschikbaar) , 1854 (1

ste
 druk) 

Eduard Gerdes, Eerstelingen. Proza en poëzij van 
E. Gerdes (alleen scans beschikbaar) , 1854 (?) 
Eduard Gerdes, Verhalen en versjes voor den 
kinderlijken leeftijd (alleen scans beschikbaar) , 
1854 (?) 
H.M.C. van Oosterzee, De heer van Hagen en 
zijne kinderen. Leerzaam lettergeschenk voor de 
Nederlandsche jeugd (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1854 (1

ste
 druk) 

 
1855 
anoniem, Sythoff's prentenboek. De boekenkast, 
1855 (1

ste
 druk) 

Adriaan van der Hoop jrsz., Hoe men zijn brood 
verdient. ABC, 1855 (1

ste
druk) 

Henrietta Wilson, Neemt dit ter harte! Een woord 
aan mijne jongere zusters(alleen scans 
beschikbaar) , 1855 
L. Meijer, Na de speeluren, 1855 (1

ste
 druk) 

anoniem, Vertellingen van groote menschen en 
kleine kinderen, waaruit kleine kinderen leeren 
kunnen wat zij als groote menschen te doen en te 
laten hebben, 1855 (1

ste
 druk) 

S.J. van den Bergh, Uit het leven. Proza en poëzy 
voor de jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1855 
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anoniem, Twee-en-vijftig dagen uit de 
vaderlandsche geschiedenis (alleen scans 
beschikbaar) , 1855 (1

ste
 druk) 

C. Schmid, De aardbeziën en De kleine 
schoorsteenveger (alleen scans beschikbaar) , 
1855 
C.E. van Koetsveld, Verspreide kinderverhalen, 
1855 (1

ste
 druk) 

anoniem, Lief en leed, 1855 (1
ste

 druk) 
M. Oortman, Oefeningen in het natuurlijk of 
zoogenaamd kunstmatig lezen(alleen scans 
beschikbaar) , 1855 
G.H. Geerligs, Rekenkundige voorstellen voor de 
lagere scholen. Deel 1(alleen scans beschikbaar) , 
1855 
 
1856 
Jan Schenkman, Nieuw AB boek naar een oud 
rijmpje en op een aardig wijsje, 1856 (1

ste
 druk) 

Hendrik Tollens, Kinderlijke dichtstukjes (alleen 
scans beschikbaar) , 1856 (1

ste
 druk) 

J. Steyn, De leidsman der jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1856 
Elise van Calcar, Moeders ABC-boekje. Wat 
lekkers uit keuken en tuin (alleen scans 
beschikbaar) , 1856 (1

ste
 druk) 

Petronella Moens, De kleine Suse 
Bronkhorst (alleen scans beschikbaar) , 1856 
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C.E. van Koetsveld, De portefeuille met platen van 
grootvader Sprankhof(alleen scans beschikbaar) , 
1856 
 
1857 
anoniem, Nederlandsche kleederdragten. Deel 2, 
1857 (1

ste
 druk) 

anoniem, Nederlandsche kleederdragten. Deel 1, 
1857 (1

ste
 druk) 

Elizabeth Cleghorn Gaskell, Lizzie Leigh en 
andere verhalen (alleen scans beschikbaar) , 1857 
(1

ste
 druk) 

A.L.H. Ising, Oorlog en vrede, en Zephyr, de 
vondeling (alleen scans beschikbaar) , 1857 
anoniem, Nederlandsche kleederdragten (3 delen), 
1857 (1

ste
 druk) 

H.M.C. van Oosterzee, De kajuitsjongen (alleen 
scans beschikbaar) , 1857 
Tobias van Westrheene Wzn, Heidebloempjes. 
Vertellingen uit het jongensleven (alleen scans 
beschikbaar) , 1857 
Tobias van Westrheene Wzn, Lelien des velds. 
Tweetal verhalen voor meisjes(alleen scans 
beschikbaar) , 1857 
J.J.A. Goeverneur, Prettige tijdkorting, ca. 1857 
(1

ste
 druk) 

Nicolaas Anslijn Nz., Raadgevingen en 
onderrigtingen voor kinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1857 
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anoniem, Nederlandsche kleederdragten. Deel 3, 
1857 (1

ste
 druk) 

Eduard Gerdes, Christelijk leven (alleen scans 
beschikbaar) , 1857 (?) 
anoniem, Hoe raar een knikker rollen kan, 1857 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Reizen der Engelschen naar de 
Noordelijke IJszee en den Stillen Oceaan (alleen 
scans beschikbaar) , 1857 
C.S. Adama van Scheltema sr., Nieuwe 
Nederlandsche vertellingen in proza en 
poëzij (alleen scans beschikbaar) , 1857 
Johannes van Soest, Oost-Indische bloempjes. 
Gedichtjes voor de Nederlandsch-Indische 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1857 
Nicolaas Anslijn Nz., Rekenboek voor meisjes. 
Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 1857 
anoniem, Leerzaam allerlei voor de lieve kleinen, 
1857 (1

ste
 druk) 

 
1858 
anoniem, Kindervreugde. Een geschenk tot 
leerzaam onderhoud voor welgeaarde 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1858 
(1

ste
 druk) 

Willem Antonij Elberts, Willem de Zwijger en het 
verbond der edelen (alleen scans beschikbaar) , 
1858 
C.E. van Koetsveld, Sprookjes in den trant van 
Andersen, 1858 (1

ste
 druk) 
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J.J.A. Goeverneur, Reizen en avonturen van 
mijnheer Prikkebeen, 1858 (1

ste
druk) 

A.L.H. Ising, Onze Vader, die in de hemelen zijt. 
Het gebed des Heeren, gebragt in de harten der 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1858 
Tante Koo, Brievenportefeuille van tante Koo. Een 
geschenk voor kinderen(alleen scans 
beschikbaar) , 1858 
Cornelis van Koetsveld C. 
Ez., Kinderliederen (alleen scans beschikbaar) , 
1858 
Eduard Gerdes, In de duinen, 1858 (1

ste
 druk) 

anoniem, Leesboek voor kinderen over de 
natuur (alleen scans beschikbaar), 1858 
Heinrich Jade, Het haasje in 't kruid, 1858 
(1

ste
 druk) 

 
1859 
Jan Schenkman, Het leven van Jan Klaassen 
verteld aan de Nederlandsche jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1859 
Champfleury, De beproevingen van een 
schoolmeester (alleen scans beschikbaar) , 1859 
Lambrecht van den Broek, Stoute jongens en 
meisjes, 1859 (1

ste
 druk) 

anoniem, De taalspiegel. Een prentgeschenk voor 
leerzame kinderen (alleen scans beschikbaar) , 
1859 (1

ste
 druk) 

Hopmanius, Losse bladen uit het zondenregister 
van ondeugende kinderen, 1859 (1

ste
 druk) 
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Nicolaas Anslijn Nz., Raadgevingen en 
onderrigtingen voor kinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1859 
Anthoon Albertus Holst, Overzigt van de 
algemeene geschiedenis en de geschiedenis der 
wereld (alleen scans beschikbaar) , 1859 
anoniem, Moeder en kind. Zanger der 
liefde (alleen scans beschikbaar) , 1859 (1

ste
 druk) 

Gerard Keller en Arnold de 
Visser, Voorjaarsbloemen , 1859 
 
1860 
Ottilie Wildermuth, Uit stad en land. Vier verhalen 
voor de jeugd, ca. 1860-1870 (1

ste
 druk) 

Daniel Defoe, De lotgevallen van Robinson 
Crusoe, ca. 1860-1870 (1

ste
 druk) 

Oom Diederik, Uit Noord en Zuid (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1860-1870 
anoniem, Moeder Hubbard en haar hond, 1860 
(1

ste
 druk) 

Josua Hendrik Duisdeiker Lz., Het eerste 
fabelboekje (alleen scans beschikbaar) , ca. 1860-
1870 
S.J. van den Bergh, Merkwaardige mannen. 
Schetsen voor jongens (alleen scans 
beschikbaar) , 1860 
anoniem, De natuur in afbeeldingen, ca. 1860-
1870 (1

ste
 druk) 

A. Decker, Het menschelyke leven, 1860-1870 
(1

ste
 druk) 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=ansl002raad01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=ansl002raad01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=ansl002raad01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hols009over01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hols009over01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hols009over01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hols009over01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_moe007moed01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_moe007moed01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_moe007moed01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=viss047voor01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=wild066uits01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=wild066uits01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=defo003lotg01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=defo003lotg01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=defo003lotg01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=died007uitn01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_moe003moed01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=duis002eers01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=duis002eers01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=duis002eers01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=berg047merk01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=berg047merk01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=berg047merk01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_nat003natu01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=deck032mens01


Henry Koster, De kribbige hond. Leerzame historie 
voor kinderen (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1860-1870 
C. Schmid, De meloen en De waterkruik. Twee 
leerzame verhalen voor de Nederlandsche 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , ca. 1860-1870 
anoniem, De stokjes, tot spel en ontwikkeling van 
ligchaam en geest van kleine kinderen (alleen 
scans beschikbaar) , 1860 (1

ste
 druk) 

anoniem, Welk beroep kiest gij, ca. 1860-1870 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Gevallen hoogmoed , ca. 1860-1870 
(1

ste
 druk) 

Nicolaas Antonie van Charante, Kinderpoëzij, 1860 
(1

ste
 druk) 

anoniem, In het ruime sop. Reis- en jachtavonturen 
ter zee, benevens het leven en de bijzonderheden 
van eenige zeedieren (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1860 (1

ste
 druk) 

J.W.A. Hilverdink, Het avontuurlijke leven van 
Peter Vucht, ca. 1860-1870 (1

ste
 druk) 

Woutherus Bekker, Tien kinderpreektjens voor 
eenvoudigen (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1860-1870 (1

ste
 druk) 

Franz Hoffmann, Het Bijbelblad, of, Dien God 
bewaart, is wél bewaard (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1860-1870 
C.E. van Koetsveld, Hollandsche jongens en 
Hollandsche harten (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1860-1870 
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Adriaan van der Hoop jrsz., De 
dierenvriend (alleen scans beschikbaar) , ca. 1860-
1870 
Pieter Harme Witkamp, De vaderlandsche 
geschiedenis aanschouwelijk voorgesteld ten 
dienste der jeugd. De graven van Holland en 
Zeeland. , 1860 
anoniem, Het beestenboekje, ca. 1860-1870 
(1

ste
 druk) 

L. Bruins, De spiegel (alleen scans beschikbaar) , 
1860 
W.J. van Zeggelen, De geschiedenis van Joosje, 
ca. 1860-1870 
anoniem, Tot leering, ca. 1860-1870 (1

ste
 druk) 

P.J. Andriessen, De kijkkast. Op het land, ca. 1860 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Nieuwe plaatjes en versjes voor 
kinderen, ca. 1860-1870 (1

ste
 druk) 

anoniem, Belooning voor vlijt en goed gedrag op 
de Openbare Armen-scholen te Amsterdam (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1860-1870 (1

ste
 druk) 

Jacoba van Westrheene-van 
Heijningen, Merkwaardige vrouwen. Schetsen voor 
meisjes (alleen scans beschikbaar) , 1860 
anoniem, Het dierenrijk in afbeeldingen, ca. 1860-
1870 (1

ste
 druk) 

Jan Pieter Heije, Een nieuw Nederlandsch verzen- 
en liedeboek, ca. 1860-1870 (1

ste
 druk) 

H. Pfeil, Nieuwe karaktertrekken en 
bijzonderheden uit het leven van vermaarde 
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personen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1860-
1870 
J. Norweb, Stoute kinderen voor zoete kinderen, 
1860 (1

ste
 druk) 

anoniem, Jongensspelen, ca. 1860-1870 (1
ste

 druk) 
C.H.M. Vierhout, De geschiedenis van Nederland. 
Leesboek voor de volksschool (alleen scans 
beschikbaar) , 1860 
Josua Hendrik Duisdeiker Lz., Het leven van Dr. 
Martin Luther (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1860-1870 
J.J.L. ten Kate, Bijbelsch prentenboek voor de 
jeugd met dichterlijke bijschriften (alleen scans 
beschikbaar) , 1860 
anoniem, Een nuttig en prettig boek voor kinderen, 
ca. 1860-1870 (1

ste
 druk) 

Johanna Sara Mackenstein-Koning, Het tweede 
boekje van Tante Jans (alleen scans 
beschikbaar) , 1860 
Johanna Sara Mackenstein-Koning, Kinder-
poezy (alleen scans beschikbaar) , ca. 1860-1870 
J.J.A. Goeverneur, De winter. Een leesboekje voor 
jonge kinderen (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1860-1870 (1

ste
 druk) 

Peter Duys, Hoe komt men het verst? 
Onderhoudende zedelijke verhalen, onzer jeugd 
aangeboden (alleen scans beschikbaar) , ca. 1860 
J.J.A. Goeverneur, De oude snorrebaard. 
Vertellingen uit het soldatenleven(alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1860-1870 (1

ste
 druk) 
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anoniem, Het leven van Tijl Uilenspiegel (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1860-1870 (1

ste
 druk) 

anoniem, Een lief boekje voor zoete kinderen, ca. 
1860-1870 (1

ste
 druk) 

anoniem, Landelijke tafereelen. Deel 2, ca. 1860-
1870 (1

ste
 druk) 

anoniem, Landelijke tafereelen. Deel 4 (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1860-1870 (1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, De lente (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1860-1870 (1

ste
druk) 

L. Meijer, Na de speeluren. Rijmpjes bij prentjes, 
voor lieve kinderen (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1860-1870 
Reinoudina de Goeje, Het theesalet van Pieteloet, 
1860 (1

ste
 druk) 

anoniem, De genoegens van het landleven, ca. 
1860-1870 (1

ste
 druk) 

anoniem, De tooverlantaarn (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1860-1870 (1

ste
druk) 

J.J.A. Goeverneur, De herfst (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1860-1870 (1

ste
druk) 

anoniem, Prentvermaak voor kleine kinderen, ca. 
1860-1870 (1

ste
 druk) 

anoniem, Bilderfibel, ca. 1860-1870 (1
ste

 druk) 
anoniem, Landelijke tafereelen. Deel 1, ca. 1860-
1870 (1

ste
 druk) 

Eduard Gerdes, De paascheijeren. Een 
Paaschverhaal (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1860 (1

ste
 druk) 
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Willem Antonij Elberts, Wegwijzer bij het onderwijs 
der algemeene geschiedenis (alleen scans 
beschikbaar) , 1860 
 
1861 
J.F. Martinet, De kleine Martinet (alleen scans 
beschikbaar) , 1861 
Jan Pieter Heije, Kinderliederen van J.P. 
Heije (alleen scans beschikbaar) , ca. 1861 
Tiberius Cornelius Winkler, De dierenwereld, 1861 
Reinoudina de Goeje, De dochter van den kozak. 
Een historisch verhaal voor meisjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1861 (1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, Oude sprookjes, 1861 
(1

ste
 druk) 

J.Herman de Ridder, Reisvertellingen (alleen 
scans beschikbaar) , 1861 
Jan Pieter Heije, Al de kinderliederen, 1861 
(1

ste
 druk) 

A.L.H. Ising, Uit den schooltijd. Verhalen voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1861 
H.J. Brill, Karel en Willem op reis door Nederland. 
De noordelijke provinciën. Voor jongelieden van 
den beschaafden stand (alleen scans 
beschikbaar) , 1861 
O. van Kessel, Reis en jagtavonturen van alle 
landen en volken voor de jeugd(alleen scans 
beschikbaar) , 1861 
Gustave Süs, Haantje Kukeleku, 1861 (1

ste
 druk) 
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1862 
E.J. Zelling, Korte en gemakkelijke leeslesjes voor 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1862 
P.J. Andriessen, De schildknaap van Gijsbrecht 
van Aemstel, 1862 (1

ste
 druk) 

Henriette Elizabeth de Witt-Guizot, De kinderen, 
geschetst in onderhoudende verhalen (alleen 
scans beschikbaar) , 1862 
anoniem, Wat de bloemen op het kerkhof 
vertelden, 1862 (1

ste
 druk) 

Hans Christian Andersen, Schetsboek zonder 
schetsen (alleen scans beschikbaar) , 1862 
Jean Macé, Geschiedenis van een hapje 
brood (alleen scans beschikbaar) , 1862 
J.W.A. Hilverdink, Pierrot's leven en bedrijf voor de 
jeugd, 1862 (1

ste
 druk) 

P.J. Prinsen, A.B.C. boek, zijnde de twee eerste 
tafels van de eerste oefeningen in het lezen (alleen 
scans beschikbaar) , 1862 
Jan de Liefde, De vrijbuiter, 1862 (1

ste
 druk) 

P.J. Andriessen, De zeeman tegen wil en dank, of 
Amsterdam in den aanvang der eerste 
stadhouderlooze regering (alleen scans 
beschikbaar) , 1862 (1

ste
druk) 

O. van Kessel, Colani de gemsenjager en andere 
reis- en jagtavonturen voor de jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1862 
Henriette Elizabeth de Witt-Guizot, Verhalen van 
eene moeder aan hare kinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1862 (1

ste
 druk) 
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J.F. Schlez, Leesboek ter bevordering van den 
natuurlijken leestoon (alleen scans beschikbaar) , 
1862 
 
1863 
Nicolaas Anslijn Nz., De arme Jakob (alleen scans 
beschikbaar) , 1863 
J.A. Valks, Historische schetsen voor de 
Nederlandsche jeugd (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1863 
Jan Schenkman, De kermis-artisten of de 
viervoetige kunstenmakers voor het kleine publiek, 
1863 (1

ste
 druk) 

P.J. Andriessen, De deserteur, of De Fransche 
overheersching en Nederlands herstelling, 1810-
1813 (alleen scans beschikbaar) , 1863 (1

ste
 druk) 

Cornelis van Koetsveld C. Ez., 's Levens lente. 
Kinderliederen (alleen scans beschikbaar) , 1863 
T. Spuyman Az., Rudolf Hoekstraat, of De 
vondeling (alleen scans beschikbaar) , 1863 
H. Altmann, Michiel Adriaansz. de Ruiter. Een 
leesboek voor de scholen in dertig lessen (alleen 
scans beschikbaar) , 1863 
C. Schmid, Lizette (alleen scans beschikbaar) , 
1863 
R.M. Macbrair, Afrika en de Afrikanen (alleen 
scans beschikbaar) , 1863 
M.L.E. Vlier, Beknopte geschiedenis der kolonie 
Suriname, 1863 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=schl030lees01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=schl030lees01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=schl030lees01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=ansl002arme02
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=valk064hist01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=valk064hist01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=valk064hist01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=sche039kerm01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=sche039kerm01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=andr018dese03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=andr018dese03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=andr018dese03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=andr018dese03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=koet005slev01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=koet005slev01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=koet005slev01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=spuy003rudo01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=spuy003rudo01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=spuy003rudo01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=altm001mich01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=altm001mich01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=schm069lize01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=macb001afri01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=vlie062bekn01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=vlie062bekn01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=vlie062bekn01


M. Alph. le Roy, De kindervriend. Leesboek ten 
gebruike der volksscholen in België (alleen scans 
beschikbaar) , 1863 (1

ste
 druk) 

anoniem, De houthakker en het verlaten 
roovershol (alleen scans beschikbaar) , 1863 
(1

ste
 druk) 

Johannes van Reyn, Nederlandsche vrouwen van 
vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen 
en verdiensten (alleen scans beschikbaar) , 1863 
W.O. von Horn, Olaf Thorlaksen (alleen scans 
beschikbaar) , 1863 
W.P. Razoux, Het laatste aardige prentenboek, 
1863 (1

ste
 druk) 

anoniem, Meisjes spelen, ca. 1863 (1
ste

 druk) 
C. Schmid, De laatste avond van het jaar (alleen 
scans beschikbaar) , 1863 
 
1864 
Reinoudina de Goeje, Blinde Maarten, ca. 1864 
(1

ste
 druk) 

James Fenimore Cooper, Uit de wildernis. 
Amerikaansche verhalen (alleen scans 
beschikbaar) , 1864 
Ottmar Lautenschlager, Agatha en Corona, of De 
zusters van den Goeden Herder (alleen scans 
beschikbaar) , 1864 
Charles Perrault, Klein Duimpje, 1864 (1

ste
 druk) 

Sibrand van Dissel, De deugd verheugt het hart. 
Verhalen voor de jeugd(alleen scans 
beschikbaar) , 1864 
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E. Souvestre, Levensbeelden (alleen scans 
beschikbaar) , 1864 
Christina van Gogh, Vertellingen van een 
Surinaamschen vogel, 1864 (1

ste
druk) 

S.J. de la Montagne, De twaalf maanden, 1864 
(1

ste
 druk) 

Gijsbertus van Sandwijk, De kleine natuurkundige, 
of Uitspanningen, die op natuur- en werktuigkunde 
gegrond zijn (alleen scans beschikbaar) , 1864 
H.M.C. van Oosterzee, Nieuwe spelen in huis en 
buiten, voor jongens en meisjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1864 
H. van Cappelle, Hoe moeten wij onze kinderen 
verplegen? (alleen scans beschikbaar) , 1864 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Nijgh's geïllustreerd A.B. boek, 1864 
(1

ste
 druk) 

Anthonie Willem Kroon, Ons vaderland, van den 
dood van Willem I tot op den tegenwoordigen 
tijd (alleen scans beschikbaar) , 1864 
 
1865 
O. Baas, Het jaar 1815 in schetsen en 
tafereelen (alleen scans beschikbaar) , 1865 
A.C. de Zwart, De kroon op Neêrlands vrijheid 
bevochten bij Quatrebas en Waterloo 1815 (alleen 
scans beschikbaar) , 1865 
C. Schmid, De twee broeders (alleen scans 
beschikbaar) , 1865 
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Charles Perrault, De geschiedenis van Klein 
Duimpje, 1865 (1

ste
 druk) 

Johannes Hendrikus van Linschoten, Beknopte 
verhalen uit de geschiedenis des vaderlands in 36 
lessen (alleen scans beschikbaar) , 1865 
J.W. Bouwmeester, Loon naar werken. Voor 
kinderen in voorbeelden opgehelderd (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1865 
C. Schmid, Tweede honderdtal leerzame verhalen 
voor kinderen. Een leesboek voor de 
scholen (alleen scans beschikbaar) , 1865 
Lambrecht van den Broek, De Slag bij Waterloo. 
Gedicht voor Hollandsche jongens (alleen scans 
beschikbaar) , 1865 
Jan Pieter Heije, Asschepoester. Een sprookje uit 
de oude doos (alleen scans beschikbaar) , 1865 
Jan Frederik Jansen, De val van den geweldige. 
Leesboek voor de jeugd(alleen scans 
beschikbaar) , 1865 
P.A. de Génestet, Over kinderpoëzy (alleen scans 
beschikbaar) , 1865 (1

ste
druk) 

Reinoudina de Goeje, Kleine Nelly, ca. 1865 
(1

ste
 druk) 

Lieuwe Schipper, Nieuw dichtbundeltje voor 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1865 
Frederick Marryat, De kinderen van 't woud (alleen 
scans beschikbaar) , 1865 
Th. Dielitz, Oost en west. Natuurtafereelen en 
reisontmoetingen (alleen scans beschikbaar) , 
1865 
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W.O. von Horn, Het leven van Michiel Adriaansz. 
de Ruyter, Luitenant-Admiraal van Holland en 
West-Friesland (alleen scans beschikbaar) , 1865 
Hendrik Jan van Lummel, De smidsgezel van 
Utrecht, 1865 (1

ste
 druk) 

anoniem, Tijl Uilenspiegel, 1865 (1
ste

 druk) 
Reinoudina de Goeje, Eva Strooveld (alleen scans 
beschikbaar) , 1865 (1

ste
druk) 

 
1866 
Frederick Marryat, De lotgevallen van Pieter 
Simpel (alleen scans beschikbaar) , 1866 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Dieren en planten, en andere 
verhalen (alleen scans beschikbaar) , 1866 
P.J. Andriessen, Hein Versteeg, of Eb en vloed in 't 
leven. Een volksboek voor jongens (alleen scans 
beschikbaar) , 1866 (1

ste
 druk) 

anoniem, Geïllustreerde almanak voor jongelieden 
door henzelf bewerkt(alleen scans beschikbaar) , 
1866 (1

ste
 druk) 

Jacob Diederik van Hoëvell, Kort overzigt der 
algemeene geschiedenis, in tijdvakken bewerkt 
voor eerstbeginnenden (alleen scans 
beschikbaar) , 1866 
 
1867 
Miguel de Cervantes Saavedra, De wonderbare 
avonturen van ridder Don Quichot van Mancha en 
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zijn schildknaap Sancho-Pansa, ca. 1867 
(1

ste
 druk) 

Harriet Beecher Stowe, Fabelen en vertellingen 
voor de jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1867 
Pieter Vergers, Taaloefeningen voor de scholen, 
1867 
anoniem, De koningin der poppen, 1867 (1

ste
 druk) 

Gijsbertus van Sandwijk, Neerlands roem. 
Vertellingen voor de Nederlandsche jeugd uit het 
leven van eenige beroemde mannen, die ons 
vaderland heeft opgeleverd (alleen scans 
beschikbaar) , 1867 
P.J. Andriessen, Een zoon van Friesland, of 
Nederland gedurende den Spaanschen 
successieoorlog (alleen scans beschikbaar) , 1867 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Hoe langer hoe mooijer (alleen scans 
beschikbaar) , 1867 (1

ste
 druk) 

 
1868 
anoniem, Kindergesnap over koetjes en 
kalfjes (alleen scans beschikbaar) , 1868 (1

ste
 druk) 

J.M.H. Bosman, Nederland en zijn 
bewoners (alleen scans beschikbaar) , 1868 
P.J. Moeton, Aan moeders schoot. Proeve van 
kindergedichtjes (alleen scans beschikbaar) , 1868 
Charles Perrault, Roodkapje, 1868 (1

ste
 druk) 

Frederick Marryat, De landverhuizers in 
Canada (alleen scans beschikbaar) , 1868 
(1

ste
 druk) 
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Reinoudina de Goeje, De kinderen van 't woud, 
1868 (1

ste
 druk) 

Miss Mulock, Een Held (alleen scans 
beschikbaar) , 1868 
F.G. Braner en Gerrit van Sandwijk, Het water, 
zijne werking, en het nut en voordeel dat de 
menschen er van trekken (alleen scans 
beschikbaar) , 1868 
Pieter Beets, Uit het meisjesleven. Verhalen en 
versjes (alleen scans beschikbaar) , 1868 
Nicolaas Anslijn Nz., Nieuw spel- of 
leesboekje (alleen scans beschikbaar) , 1868 
Hendrik Nicolaas van Til, Wat een grootvader aan 
zijn kleinkinderen vertelde. Mededeelingen, 
tafereelen en schetsen (alleen scans 
beschikbaar) , 1868 
Daniel Hendrik Meijer, De Poolsche ballingen. Een 
familietafereel, ontleend aan den jongsten 
worstelstrijd van Polen met Rusland (alleen scans 
beschikbaar) , 1868 
anoniem, John's Diorama, 1868 (1

ste
 druk) 

anoniem, Jan Heldengeest als soldaat, 1868 
(1

ste
 druk) 

Arnold de Visser, Na schooltijd. Verhalen voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , ca. 1868 
oom Bastiaan, Het jonge volkje, 1868 (1

ste
 druk) 

Pieter Vergers, Taaloefeningen voor de middelste 
klas, 1868 
 
1869 
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anoniem, De drie beeren, 1869 (1
ste

 druk) 
Paul Nijhoff, Het voornaamste uit de geschiedenis 
van Gelderland aan jongelieden verhaald (alleen 
scans beschikbaar) , 1869 
Joost van den Vondel, Jan Koster (alleen scans 
beschikbaar) , 1869 
David François van Heyst, Het ijzersterke 
prentenboek, 1869 (1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, Goeverneur's kindergeschenk, 
1869 (1

ste
 druk) 

Charles Perrault, Asschepoester, of Het glazen 
muiltje, 1869 (1

ste
 druk) 

anoniem, Iconomanie, of Zoo maken de kinderen 
een prentenboek, 1869 (1

ste
druk) 

Charles Perrault, De schoone slaapster in het 
bosch, 1869 (1

ste
 druk) 

P.J. Andriessen, Erlo, de heidenknaap, of 
Nederland gedurende het Tweede 
stadhouderlooze bestuur (alleen scans 
beschikbaar) , 1869 (1

ste
 druk) 

P.J. Andriessen, De kolossus der negentiende 
eeuw, of Frankrijk in den bloeitijd van het 
keizerrijk (alleen scans beschikbaar) , 1869 
(1

ste
 druk) 

 
1870 
Cornelis van Koetsveld C. Ez., Op de wandeling en 
bij den haard. Vertellingen aan mijne jeugdige 
vrienden (alleen scans beschikbaar) , 1870 
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K. Hofkamp, Viooltjes (alleen scans beschikbaar) , 
1870 
Reinoudina de Goeje, Eva's bal, 1870 (1

ste
 druk) 

anoniem, Pandverbeuren. Een boek- en 
prentgeschenk voor jonge meisjes, maar dat ook 
jonge knapen wel bevallen zal, ca. 1870-1880 
(1

ste
 druk) 

anoniem, De poes en de hond, ca. 1870-1880 
(1

ste
 druk) 

anoniem, De poppenkast en andere verhaaltjes 
voor de jeugd, ca. 1870-1880 (1

ste
 druk) 

Reinoudina de Goeje, Lucie en hare moeder, 1870 
(1

ste
 druk) 

anoniem, De beeldsprakige bijbel (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1870-1880 (1

ste
 druk) 

anoniem, Hoe men huizen bouwt, ca. 1870-1880 
(1

ste
 druk) 

Reinoudina de Goeje, Fidel en zijn kameraadjes, 
ca. 1870-1880 (1

ste
 druk) 

anoniem, Het uitgescheurde bijbelblad (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1870-1880 (1

ste
 druk) 

Reinoudina de Goeje, Line's verjaardag, 1870 
(1

ste
 druk) 

Reinoudina de Goeje, De partij van Fidel en 
Fidelia, 1870 (1

ste
 druk) 

Th. Messener, Zampa en De getemde 
huisheer (alleen scans beschikbaar) , 1870 
anoniem, Nieuw A B boekje voor de jeugd , ca. 
1870-1880 (1

ste
 druk) 
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Oscar Pletsch, Goede vriendschap, ca. 1870 
(1

ste
 druk) 

Charlotte M. Tucker, De familie Claremont, of De 
zaligsprekingen (alleen scans beschikbaar) , 1870 
anoniem, Ra-ta-plan! Soldaten in 't geweer. Hoogst 
belangrijke verhalen voor de jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1870-1880 (1

ste
 druk) 

anoniem, Nieuwe dieren galery voor kinderen, ca. 
1870-1880 (1

ste
 druk) 

C. Schmid, Lodewijk de kleine zwerveling en 
andere verhalen (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1870-1880 
anoniem, Nuttige ambachten , ca. 1870-1880 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Juffrouw Ruffel en hare zeven geleerde 
poesjes, ca. 1870-1880 (1

ste
druk) 

anoniem, De nieuwe kijkkast, ca. 1870-1880 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Ambachten en bedrijven, ca. 1870-1880 
(1

ste
 druk) 

A. Hardenberg, Twee gelukzoekers. Een verhaal 
voor de jeugd (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1870-1880 
H.P. Dewald en J.L.J. Hallo, Vruchten en bloemen. 
Een aantal verhalen en versjes voor de lieve 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , ca. 1870-1880 
Arnold de Visser, Uit het kinderleven (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1870 
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Margreete, Leeren en spelen. Margreete's 
prentboek voor jongens en meisjes(alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1870-1880 
anoniem, Des landmans vreugd, ca. 1870-1880 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Kleine Louise en haar broertje, ca. 1870-
1880 (1

ste
 druk) 

anoniem, De kleine Jan Groen, ca. 1870-1880 
(1

ste
 druk) 

A. Hardenberg, Het einde draagt den last (alleen 
scans beschikbaar) , 1870 
anoniem, De dierenvrienden, ca. 1870-1880 
(1

ste
 druk) 

Jean de la Fontaine, De kikvorsch en de os, en 
andere fabelen, ca. 1870-1880 (1

ste
 druk) 

anoniem, Het nut van de dierenhuid, ca. 1870-
1880 (1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, De zwarte Peter. Een nieuw 
prettig boek voor jonge en oudere kinderen (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1870-1880 (?) 
anoniem, De wegen der voorzienigheid. Schetsen 
uit het menschelijk leven(alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1870 (1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, Kinderdeuntjes en wiegeliedjes, 
ca. 1870-1880 (1

ste
 druk) 

anoniem, Kooplieden op straat , ca. 1870-1880 
(1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, Kinderdeuntjes en wiegeliedjes. 
Kinderrijmpjes, ca. 1870-1880 (1

ste
 druk) 
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anoniem, Edelman en boer. De bedrieger 
bedrogen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1870-
1880 (1

ste
 druk) 

Franz Hoffmann, In oorlog en vrede (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1870-1880 
Franz Hoffmann, Pachter Halford en zijn 
gezin (alleen scans beschikbaar) , ca. 1870-1880 
Franz Hoffmann, Moederliefde (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1870-1880 
Franz Hoffmann, De landman uit Uri (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1870-1880 
J.J.A. Goeverneur, Kinderdeuntjes en wiegeliedjes. 
Feestrijmpjes, ca. 1870-1880 (1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, Kinderdeuntjes en wiegeliedjes. 
Speelrijmpjes, ca. 1870-1880 (1

ste
 druk) 

Eduard Gerdes, Drie Hollandsche jongens (alleen 
scans beschikbaar) , 1870 (?) 
J.J.A. Goeverneur, De zomer (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1870 (1

ste
 druk) 

Pieter Louwerse, Nederlandsche 
geschiedverhalen, 1870 (1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, De zomer. Een leesboekje voor 
jonge kinderen (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1870 (1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, De twaalf maanden van het 
jaar in zestig tafereeltjes, ca. 1870-1880 (1

ste
 druk) 

William Marten Westerman, Kwik de pluimstaart, 
1870 (1

ste
 druk) 
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Eduard Gerdes, Walvoort's zanger. Een verhaal uit 
Grol's beleg onder Frederik Hendrik (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1870-1880 (?) 
J.J.A. Goeverneur en Gijsbertus van 
Sandwijk, Nederlandsch Indië, of De bewoners 
dezer streken, geschetst in tafereelen uit hun 
dagelijksch leven, zeden en gebruiken (alleen 
scans beschikbaar) , 1870 (1

ste
 druk) 

anoniem, Zangvogels, ca. 1870-1890 (1
ste

 druk) 
Franz Hoffmann, Visscher Anton (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1870-1880 (1

ste
 druk) 

 
1871 
J. Meurs Rz., Rekenboekje met de systematische 
en gewone benaming onzer maten en gewichten. 
Deel 8 (alleen scans beschikbaar) , 1871 
Florence Montgomery, Meta Forrester (alleen 
scans beschikbaar) , 1871 
J.J.A. Goeverneur, De geschiedenis van de vijf 
biggetjes, 1871 (1

ste
 druk) 

Eduard Gerdes, Geld in 't water (alleen scans 
beschikbaar) , 1871 (?) 
anoniem, Het aardige boertje, 1871 (1

ste
 druk) 

Johann Rudolf Wyss, De Zwitsersche Robinson 
Crusoe (alleen scans beschikbaar) , 1871 
(1

ste
 druk) 

P.H. Dewald, Verzenboek voor de Nederlandsche 
jeugd. Bloemlezing uit de beste dichters (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1871 
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Joost van den Vondel, Jurriaantjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1871 
P.J. Andriessen, 1870, of De strijd tusschen twee 
groote volken (alleen scans beschikbaar) , 1871 
(1

ste
 druk) 

 
1872 
Eduard Gerdes, Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor 
jongelieden (alleen scans beschikbaar) , 1872 
(1

ste
 druk) 

Pieter Christiaenszoon Bor, 1 April 1572. De 
inneming van Brielle, naar de voornaamste 
geschiedschrijvers (alleen scans beschikbaar) , 
1872 (1

ste
 druk) 

Rudolf Erich Raspe, Avonturen van Baron van 
Münchhausen (alleen scans beschikbaar) , 1872 
G. Laseur, 1 April 1572, of De verrassing van Den 
Briel door de Watergeuzen aan kinderen 
verteld (alleen scans beschikbaar) , 1872 
anoniem, Pierrot en Arlequin, ca. 1872 (1

ste
 druk) 

Een Geus, De veerman van Den Briel. De 
gebeurtenis van 1 april 1572 (alleen scans 
beschikbaar) , 1872 
Reinoudina de Goeje, Moeder's raad, ca. 1872 
(1

ste
 druk) 

P.J. Andriessen, De republiek in woeling en strijd, 
of de regeeringsjaren van Prins Willem V (alleen 
scans beschikbaar) , 1872 (1

ste
 druk) 

H. Graafland Cz., 1 april 1872 (alleen scans 
beschikbaar) , 1872 
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P.J. Andriessen, De kinderen van den 
Hugenoot (alleen scans beschikbaar) , 1872 
(1

ste
 druk) 

F. Heusy, Een kort woord tot de Nederlandsche 
jeugd op 1 April 1872 (alleen scans beschikbaar) , 
1872 
Willem de Jong, Lessen en wenken aan 
Nederlandsche spreekwoorden ontleend (alleen 
scans beschikbaar) , 1872 
J.J.A. Goeverneur, Voor 't jonge volkje (alleen 
scans beschikbaar) , 1872 (?) 
J.J.A. Goeverneur, Ver over zee. Merkwaardige 
tochten en ontmoetingen ter zee en te land (alleen 
scans beschikbaar) , 1872 (1

ste
 druk) 

Reinoudina de Goeje, De kleine Jo, 1872 
(1

ste
 druk) 

Reinoudina de Goeje, Reintje de Vos, 1872 
(1

ste
 druk) 

Hieronymus van Alphen, Van Alphen's ABC 
Boekje, 1872 (1

ste
 druk) 

P.H. Hugenholtz, Schetsen en tafereelen. 
Godsdienstig leesboek voor school en huis (alleen 
scans beschikbaar) , 1872 
Reinoudina de Goeje, Broertjes en zusjes. Voor 
jonge kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1872 
 
1873 
Reinoudina de Goeje, Prettige daagjes, ca. 1873 
(1

ste
 druk) 
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Reinoudina de Goeje, Prins vriendelijk, 1873 
(1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, Fabelen en gedichtjes, 1873 
(1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, De historie van de 
kaboutermannetjes, 1873 (1

ste
 druk) 

Daniel Hendrik Meijer, De schildknaap van den 
geuzenridder (1567-1576). Een verhaal voor jonge 
lieden (alleen scans beschikbaar) , 1873 
C.C. Fuchs, Welke kunstjes Kardoes al deed, ca. 
1873 (1

ste
 druk) 

Joost van den Vondel, De oude tolbaas (alleen 
scans beschikbaar) , 1873 
Dirk Dekker, Snakerijen van Tijl Uilenspiegel, ca. 
1873 (1

ste
 druk) 

Jan van Droogenbroeck, Dit zijn zonnestralen, 
1873 (1

ste
 druk) 

P.J. Andriessen, Eva (alleen scans beschikbaar) , 
1873 (1

ste
 druk) 

Reinoudina de Goeje, Leonie en Elise. Een 
verhaal voor jonge dames (alleen scans 
beschikbaar) , 1873 
anoniem, Hopsasa, 1873 (1

ste
 druk) 

Hans Christian Andersen, Nieuwe sprookjes en 
vertellingen van H.C. Andersen (alleen scans 
beschikbaar) , 1873 
Franz Hoffmann, Wezen en schijn. Een verhaal 
voor de jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1873 
 
1874 
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P.J. Andriessen, Langs doornen en distelen (alleen 
scans beschikbaar) , 1874 (1

ste
 druk) 

D.P.M. Huet, Het verloren lammetje, 1874 
(1

ste
 druk) 

C. Schmid, De frambozen (alleen scans 
beschikbaar) , 1874 
Reinoudina de Goeje, De roodborstjes, 1874 
(1

ste
 druk) 

W.J. Hofdijk, Oranje en zijn keurvendel in 1572 
geschetst voor 't Jonge Nederland (alleen scans 
beschikbaar) , 1874 
J.J.A. Goeverneur, Het boek van de mooiste 
kinder- en volkssprookjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1874 (1

ste
 druk) 

P.J. Andriessen, Lotwisselingen op den 
troon (alleen scans beschikbaar) , 1874 (1

ste
 druk) 

C. Schmid, De blinde hond (alleen scans 
beschikbaar) , 1874 
J.M.H. Bosman, De Oranjewimpel (alleen scans 
beschikbaar) , 1874 
Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, Mooi Elsje, 
1874 (1

ste
 druk) 

L.R. Beynen, Historische schetsen en 
beelden (alleen scans beschikbaar) , 1874 
W.F. Oostveen, Uit het leven van onze 
Koningen (alleen scans beschikbaar) , 1874 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Het nieuwste prentenboek. Verzameling 
van meer dan vier honderd houtgravuren van 
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allerlei aard, met opschriften, bijschriften en 
rijmen (alleen scans beschikbaar) , 1874 (1

ste
 druk) 

Gentil Antheunis, Uit het hart!, 1874 (1
ste

 druk) 
Dirk Dekker, Geschiedenis van een rijksdaalder en 
een cent, 1874 (1

ste
 druk) 

Jan Pieter Heije, Kinderliederen (alleen scans 
beschikbaar) , 1874 
anoniem, Buitengewone lotgevallen van Jan 
Kompaan den jonge en zijn reismakkers (alleen 
scans beschikbaar) , 1874 (1

ste
 druk) 

G. van der Kam, Splinters, verzameld voor het 
jonge volkje (alleen scans beschikbaar) , 1874 
anoniem, 12 mei 1874. Aan de kinderen van mijn 
vaderland, hoofdzakelijk de volksscholen (alleen 
scans beschikbaar) , 1874 (1

ste
 druk) 

P.J. Andriessen, Feestgeschenk voor onze 
jongens en meisjes bij het zilvren feest van Z.M. 
den Koning, 12 mei 1849-1874, 1874 (1

ste
 druk) 

W.J. Hofdijk, De helden van den opstand in 1572. 
Geschetst voor 't jonge Nederland (alleen scans 
beschikbaar) , 1874 
 
1875 
J.J.A. Goeverneur, Kinderrijmpjes, 1875 (1

ste
 druk) 

anoniem, De luchtballon van Godard en 
Kermisvreugde, 1875 (1

ste
 druk) 

Jules Verne, De reis om de wereld in 80 dagen in 
de Amsterdamsche Schouwburg , 1875 
Johan Hendrik van Balen, Tafereelen uit den 
oorlog met Atchin voor de jeugd, 1875 (1

ste
 druk) 
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J.J.A. Goeverneur, Vertrek naar Zomerlust. Een 
verhaal voor jonge kinderen(alleen scans 
beschikbaar) , 1875 (1

ste
 druk) 

Eduard Gerdes, De Spaansche vastenavond. 
Tijdens Prins Maurits in 1624(alleen scans 
beschikbaar) , 1875 (1

ste
 druk) 

P.J. Andriessen, Dora en Eduard (alleen scans 
beschikbaar) , 1875 (1

ste
 druk) 

Tante Margot, Zindelijkheid, en andere 
verhalen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1875 
Walter Scott, De talisman (alleen scans 
beschikbaar) , 1875 (1

ste
 druk) 

Joh. Wijma, De hardrijder en twee andere 
verhalen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1875 
anoniem, Vergeet mij nietjes (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1875 (1

ste
 druk) 

 
1876 
P.J. Andriessen, Elba en Sint-Helena, of De 
dubbele val van het Eerste Keizerrijk, 1814-
1821 (alleen scans beschikbaar) , 1876 (1

ste
 druk) 

J. den Broeder, De provincie Zuid-Holland. 
Leesboek voor de lagere school(alleen scans 
beschikbaar) , 1876 
Reinoudina de Goeje, De olifanten en de muisjes, 
1876 (1

ste
 druk) 

Louisa May Alcott, Onder moedervleugels, 1876 
(1

ste
 druk) 

Daniel Defoe, Robinson Crusoë, 1876 (1
ste

 druk) 
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Willem Emmery de Perponcher, Buiten- en 
binnenshuis. Vertellingen uit De Perponcher's 
Onderwijs voor kinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1876 (1

ste
druk) 

Jan ter Gouw, Aura. Een geïllustreerd boek voor 
jongelui (alleen scans beschikbaar) , 1876 
P.J. Kloppers, Arthur, of Jongens onder elkaar. 
Een kerstgeschenk voor onze jongens (alleen 
scans beschikbaar) , 1876 
P.J. Andriessen, De Hollandsche Robinson 
Crusoë, 1876 (1

ste
 druk) 

P.J. Andriessen, Onze huisdieren, 1876 (1
ste

 druk) 
 
1877 
Reinier Arrenberg, Groote mannen en 
vrouwen (alleen scans beschikbaar) , 1877 
(1

ste
 druk) 

Abraham Kuenen, A.J. Oort en Henricus 
Oort, Kinderbijbel. Deel 1 (alleen scans 
beschikbaar) , 1877 
H.J. Overbeek, De kerstboom en andere verhalen, 
1877 (1

ste
 druk) 

H.J. Overbeek, Gouden prentjes en lieve versjes, 
ca. 1877 (1

ste
 druk) 

Jacobus Marinus Vos, Sprokkelingen. Een 
leesboek voor de hoogste klasse(alleen scans 
beschikbaar) , 1877 
Pieter Beets, Drie ferme jongens. Een verhaal voor 
de jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1877 
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anoniem, De nieuwe rarekiek van den ouden 
korporaal Smit, 1877 (1

ste
 druk) 

Eduard Gerdes, Het geheimzinnige kistje (alleen 
scans beschikbaar) , 1877 (1

ste
 druk?) 

Eduard Gerdes, Willem van der Meij. Een verhaal 
tijdens Alkmaars beleg) (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1877 (2

de
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, De gebroken vaas (alleen 
scans beschikbaar) , 1877 (1

ste
druk) 

Pieter Louwerse, Uit de middeleeuwen of, Wat er 
in den ouden tijd in ons vaderland zoo al 
omging (alleen scans beschikbaar) , 1877 
(1

ste
 druk) 

P.J. Andriessen, Uit stad en dorp. Drie verhalen 
voor meisjes (alleen scans beschikbaar) , 1877 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Het Kerst-, Het Paasch- en Het 
Pinksterfeest (alleen scans beschikbaar) , 1877 
(1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, De ooievaars (alleen scans 
beschikbaar) , 1877 (1

ste
 druk?) 

J.J.A. Goeverneur, De kleine snapper (alleen 
scans beschikbaar) , 1877 (1

ste
druk?) 

J.J.A. Goeverneur, De jonge vlieg (alleen scans 
beschikbaar) , 1877 (1

ste
 druk) 

 
1878 
anoniem, Het paspoort (alleen scans 
beschikbaar) , 1878 (1

ste
 druk) 
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Joost van den Vondel, Freule Bella (alleen scans 
beschikbaar) , 1878 
C. Schmid, Tweede honderdtal leerzame verhalen 
voor kinderen. Een leesboek voor de 
scholen (alleen scans beschikbaar) , 1878 
anoniem, Het blinde meisje (alleen scans 
beschikbaar) , 1878 (1

ste
 druk) 

Abraham Kuenen, A.J. Oort en Henricus 
Oort, Kinderbijbel. Deel 2 (alleen scans 
beschikbaar) , 1878 
C.E. Brock, Een gewichtig bezoek (alleen scans 
beschikbaar) , 1878 
C.E. Brock, De vermoeide kleine reiziger (alleen 
scans beschikbaar) , 1878 
Julia Wright-MacNair, Priester en non, 1878 
anoniem, Hoe een gelukkigen dag door te 
brengen (alleen scans beschikbaar), 1878 
(1

ste
 druk) 

C.E. Brock, In weegschalen gewogen (alleen 
scans beschikbaar) , 1878 
J.J.A. Goeverneur, Het vogelschieten (alleen 
scans beschikbaar) , 1878 (?) 
C.E. Brock, De vormen maken den man (alleen 
scans beschikbaar) , 1878 
Pieter Louwerse, Alles zingt, 1878 (1

ste
 druk) 

C.E. Brock, Grietje Bolkamp (alleen scans 
beschikbaar) , 1878 
A.H. Luteijn, Sneeuwwitje. (alleen scans 
beschikbaar) , 1878 
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1879 
Suzanna Maria Andriessen, De pleegkinderen van 
den orgelman (alleen scans beschikbaar) , 1879 
(1

ste
 druk) 

Barend ter Haar Bzn., Gerrit en Hanna. Een 
verhaal voor de jeugd (alleen scans beschikbaar) , 
1879 
Harriet Beecher Stowe, De kleine vossen (alleen 
scans beschikbaar) , 1879 
Pieter Vergers, Willem van Straal. Eene bladzijde 
uit het leven van Napoleon (alleen scans 
beschikbaar) , 1879 
A.L. de Rop, Uit de jeugd van beroemde 
personen (alleen scans beschikbaar) , 1879 
(1

ste
 druk) 

Pieter Louwerse, Toch Oranje boven! of Willem 
Hendrik, Prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 
1672 (alleen scans beschikbaar) , 1879 (1

ste
 druk) 

Abraham Kuenen, A.J. Oort en Henricus 
Oort, Kinderbijbel. Deel 3 (alleen scans 
beschikbaar) , 1879 
P.F. Willemsen, De Duitsche kindervriend. Deel 1, 
1879 
anoniem, Lotgevallen van Jonker Adolf, 1879 
(1

ste
 druk) 

 
1880 
P. van Wezet, Maria-Theresia (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1880 (1

ste
 druk) 
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Fredericus Hendrikus van Leent, Vermakelijke 
historie van Pierrot en Harlekijn, 1880 (1

ste
 druk) 

Rudolf Erich Raspe, De wonderbare lotgevallen 
van den Baron van Munchhausen, door hemzelven 
naar waarheid verhaald (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1880-1890 (1

ste
 druk) 

J.F.L. Müller, De kluchtige aap en het 
poesje (alleen scans beschikbaar) , ca. 1880-1890 
anoniem, Het boerenleven, ca. 1880-1890 
(1

ste
 druk) 

J.B. de Liefde, Wouters ontsnapping, of De 
inneming van Breda in 1590(alleen scans 
beschikbaar) , 1880 
anoniem, De berenhuid (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1880-1890 (1

ste
 druk) 

Pieter Louwerse, Vlissinger Michiel, 1880 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Ali en zijn goede vrienden (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1880-1890 (1

ste
 druk) 

anoniem, Het buitenleven, ca. 1880-1890 
(1

ste
 druk) 

Jan Schenkman, Torentje torentje bossekruid, of 
het eerste prentenboek op Moeders schoot, 1880 
(1

ste
 druk) 

W.F. Oostveen, Ons eerste boek, ca. 1880-1890 
(1

ste
 druk) 

Abraham Kuenen, A.J. Oort en Henricus 
Oort, Kinderbijbel. Deel 4 (alleen scans 
beschikbaar) , 1880 
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Gustav Nieritz, De kanarievogel en andere 
verhalen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1880-
1890 
Charles Perrault, Asschepoetster (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1880-1890 
anoniem, In Artis, ca. 1880-1890 (1

ste
 druk) 

anoniem, Duimpje. Een sprookje, dramatisch 
bewerkt, met berijmden tekst, piano en 
zang (alleen scans beschikbaar) , ca. 1880-1890 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Het eerste prenten boekje (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1880-1890 (1

ste
 druk) 

L. Genonceaux, Leesboek, ca. 1880-1881 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Leven van Willem de Zwijger, ca. 1880-
1890 (1

ste
 druk) 

anoniem, Een sterfbed (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1880-1890 (1

ste
 druk) 

anoniem, Voor 't goede kind, ca. 1880-1890 
(1

ste
 druk) 

Herman Theodore Chappuis, Uit de 
schooljaren (alleen scans beschikbaar) , ca. 1880-
1890 
anoniem, Torentje, torentje bossekruit (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1880 (1

ste
 druk) 

Jonathan Swift, Gulliver's reizen naar Lilliput en 
Brodignac (alleen scans beschikbaar) , ca. 1880-
1890 
anoniem, Geschiedenis van Klein Duimpje (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1880-1890 
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anoniem, Een geschiedenis voor een 
regenachtigen dag (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1880-1890 
anoniem, Over bergen en dalen. Avonturen van 
Robert Cunard (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1880-1890 (1

ste
 druk) 

J.H. Campe, Robinson der Jungere. Ein Lesebuch 
für Kinder, 1880 
anoniem, Nieuw speelboek voor meisjes (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1880-1890 (1

ste
 druk) 

anoniem, Onze vrienden onder de dieren, ca. 
1880-1890 (1

ste
 druk) 

anoniem, Nieuw A.B.C-prentenboek van 
verschillende beroepen en bedrijven, ca. 1880-
1890 (1

ste
 druk) 

Josua Hendrik Duisdeiker Lz., De vuurpot van den 
lepelgieter, of Een einde dat alles goed 
maakt (alleen scans beschikbaar) , 1880 
anoniem, De geschiedenis van een muis, ca. 
1880-1890 (1

ste
 druk) 

W.H.G. Kingston, De Afrikaansche koopvaarder, of 
De lotgevallen van Harry Bayford (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1880-1890 
anoniem, Prentenboek voor lieve kleinen, ca. 
1880-1890 (1

ste
 druk) 

anoniem, De pop en haar toilet, ca. 1880-1890 
(1

ste
 druk) 

Reinoudina de Goeje, Eene wandeling langs de 
kermis, 1880 (1

ste
 druk) 
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Heinrich Hoffmann, De plaaggeest, ca. 1880-1890 
(1

ste
 druk) 

Heinrich Hoffmann, Soep Hein, ca. 1880-1890 
(1

ste
 druk) 

Kate Greenaway, Vroolijk en oolijk, ca. 1880-1890 
(1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, Gouverneur's kinderdeuntjes, 
wiegeliedjes, speel-, tel-, raadsel- en andere 
rijmpjes, ca. 1880 (1

ste
 druk) 

anoniem, Een kijkje in de wereld, ca. 1880-1890 
(1

ste
 druk) 

Adolf Jacob Hoogenbirk, Verre landen en vreemde 
volken. Een boek vol vertellingen, verzen en platen 
voor de jeugd (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1880-1890 
anoniem, In de vrije tijd (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1880-1890 (1

ste
 druk) 

anoniem, Jaapje, sta stil, ca. 1880-1890 (1
ste

 druk) 
Simon Jacobus Andriessen, De geschiedenis van 
Blauwbaard (alleen scans beschikbaar) , ca. 1880 
anoniem, Waar men een huis van bouwt, ca. 1880-
1890 (1

ste
 druk) 

anoniem, Vrouw Holle , ca. 1880-1890 (1
ste

 druk) 
anoniem, Hein Waaghals en zijn vlieger, ca. 1880-
1890 (1

ste
 druk) 

Reinier Arrenberg, De geschiedenis van Richard 
Wittington, Lord Major van London, en meer 
boeiende verhalen en merkwaardige 
gebeurtenissen uit de geschiedenis (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1880-1890 
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J.J.A. Goeverneur, Proza en poëzie (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1880 (1

ste
druk) 

Suzanna Maria Andriessen, Constance de Wild. 
Een verhaal voor meisjes(alleen scans 
beschikbaar) , 1880 (1

ste
 druk) 

 
1881 
Abraham Kuenen, A.J. Oort en Henricus 
Oort, Kinderbijbel. Deel 5 (alleen scans 
beschikbaar) , 1881 
Heinrich Hoffmann, De wilde jager, 1881 (1

ste
 druk) 

C. Honigh, Kijkjes in 't rond, 1881 (1
ste

 druk) 
anoniem, Klein, klein, kleutertje en anderen, 1881 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Kloentjen, kloentjen garen en anderen, 
1881 (1

ste
 druk) 

P. Fransen Jz., Meibloempjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1881 
L. Genonceaux, Leesboek. Deel 3 (alleen scans 
beschikbaar) , 1881 (1

ste
 druk) 

H.J. Moll Wz., Ruim driehonderd rekenkunstige 
voorstellen, die alle beredeneerd moeten worden 
opgelost (alleen scans beschikbaar) , 1881 
Heinrich Hoffmann, De vliegende Robert, 1881 
(1

ste
 druk) 

Hendrik Jan van Lummel, De Hopmans-vrouw van 
Utrecht (alleen scans beschikbaar) , 1881 
J.P. (Jr.) van der Maas, Twee portretten. Een op 
waarheid gegrond verhaal(alleen scans 
beschikbaar) , 1881 
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Hendrik Jan van Lummel, De bijlhouwer van 
Utrecht (alleen scans beschikbaar) , 1881 
F.W. Farrar, Een schooljongen, of Van kwaad tot 
erger (alleen scans beschikbaar) , 1881 (1

ste
 druk) 

anoniem, Slaap, kindjen slaap en anderen, 1881 
(1

ste
 druk) 

 
1882 
W.F. Oostveen, Licht en schaduw (alleen scans 
beschikbaar) , 1882 
W.J. van Zeggelen, Geschiedenis van Joosje, 
1882 (1

ste
 druk) 

C. Honigh, Nieuwe kijkjes in 't rond, 1882 
(1

ste
 druk) 

W.F. Oostveen, Uit het leven (alleen scans 
beschikbaar) , 1882 
Almanak voor de jeugd, 1882-1943 (1

ste
 druk) 

Gustave Aimard, Aimard's Indiaansche verhalen, 
1882-ca. 1884 (1

ste
 druk) 

W.F. Oostveen, Een nieuwjaarsmorgen (alleen 
scans beschikbaar) , 1882 
Petro Parson, Zit op Karo!, 1882 (1

ste
 druk) 

 
1883 
A.L. de Rop, Bosch-viooltjes, 1883 (1

ste
 druk) 

anoniem, Soldaten-spreekwijzen, ca. 1883 
(1

ste
 druk) 

Eduard Gerdes, De kanten zakdoek (alleen scans 
beschikbaar) , 1883 (2

de
druk) 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=lumm001bijl03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=lumm001bijl03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=lumm001bijl03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=farr006scho01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=farr006scho01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=farr006scho01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_sla001slaa01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=oost080lich01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=zegg002gesc01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=honi002nieu01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=oost080uith01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_alm008alma00
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=aima001aima01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=oost080nieu01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=pars002zito01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=rop_002bosc01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_sol001sold01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=gerd001kant01


Jan de Liefde, Nathan, de kajuitsjongen, of De reis 
naar Jeruzalem (alleen scans beschikbaar) , 1883 
Brigitte Augusti, Huis en wereld (alleen scans 
beschikbaar) , 1883 (1

ste
 druk) 

Herman Theodore Chappuis, De lotgevallen van 
Jan Romeijn. Een boek voor jongens (alleen scans 
beschikbaar) , 1883 
Fredericus Hendrikus van Leent, De vluchteling in 
't gebergte. Eene episode uit troebele 
dagen (alleen scans beschikbaar) , 1883 
Fredericus Hendrikus van Leent, Kijkjes om ons 
heen, 1883 (1

ste
 druk) 

W.F. Oostveen, Kinderlust en kinderleed, 1883 
(1

ste
 druk) 

Fredericus Hendrikus van Leent, Jan Klaassen en 
zijn Griet, 1883 (1

ste
 druk) 

 
1884 
M.W. Scheltema, De wees in het huisgezin (alleen 
scans beschikbaar) , 1884 
Suzanna Maria Andriessen, Binnen en 
buitenshuis (alleen scans beschikbaar), 1884 
Frederick Marryat, Het koningskind (alleen scans 
beschikbaar) , 1884 
D. Kanon, Verleden en heden, geschiedenis van 
ons volk. Leesboek voor de volksschool (alleen 
scans beschikbaar) , 1884 
anoniem, Prins Eugenius, de dappere 
ridder (alleen scans beschikbaar) , 1884 (1

ste
 druk) 
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1885 
Frans Antoon Robijns, Nieuwe schrijf-
leesmethode. Deel 3 (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1885 (1

ste
 druk) 

Frans Antoon Robijns, Nieuwe schrijf-leesmethode 
(3 delen), ca. 1885 (1

ste
druk) 

Charlotte Brontë, Jane Eyre, of, De wees van 
Lowood (alleen scans beschikbaar) , 1885 
Johan Gram, Tom Tyler (alleen scans 
beschikbaar) , 1885 
Heinrich Hoffmann, De vliegende Robert, ca. 1885 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Wel, wat zeg je van mijn kippen, ca. 
1885 (1

ste
 druk) 

W.F. Oostveen, Het sprekend prentenboek, ca. 
1885 (1

ste
 druk) 

Frans Antoon Robijns, Nieuwe schrijf-
leesmethode. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 
1885 (1

ste
 druk) 

anoniem, Ooievaar Lepelaar, ca. 1885 (1
ste

 druk) 
A.L. de Rop, Wol en dons, 1885 (1

ste
 druk) 

anoniem, Barend Botje ging uit varen, ca. 1885 
(1

ste
 druk) 

A.L. de Rop, In 't vrije veld, 1885 (1
ste

 druk) 
anoniem, Dit is de sleutel van den 
Bibelebomschen berg, ca. 1885 (1

ste
 druk) 

Elizabeth Kuipers van der Koogh, Nieuwe 
vertellingen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1885 
(1

ste
 druk) 
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Marie Elisabeth Pijnappel, Duifjes en 
bokjes (alleen scans beschikbaar) , 1885 
anoniem, Wip! zei de kikvorsch, ca. 1885 
(1

ste
 druk) 

Rudolf Erich Raspe, Kluchtige avonturen van 
Baron von Münchhausen, ca. 1885 (1

ste
 druk) 

E. de Pressensé, Wilgenhof (alleen scans 
beschikbaar) , 1885 (1

ste
 druk) 

anoniem, Rom, bom, bom, zoo slaat de trom, ca. 
1885 (1

ste
 druk) 

 
1886 
P. Molenbroek, Lezen, schrijven en taal. Nieuwe 
methode voor het onderwijs in die drie leervakken 
op de lagere school. Leesoefeningen. Deel 
4 (alleen scans beschikbaar) , 1886 (1

ste
 druk) 

Frans Antoon Robijns, Nieuw leesboek voor 
volksscholen (3 delen), ca. 1886 (1

ste
 druk) 

P. Molenbroek, Lezen, schrijven en taal. Nieuwe 
methode voor het onderwijs in die drie leervakken 
op de lagere school. Leesoefeningen. Deel 
1 (alleen scans beschikbaar) , 1886 (1

ste
 druk) 

Anna Lindau, Sprookjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1886 
Frans Antoon Robijns, Nieuw leesboek voor 
volksscholen. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 
1886 (1

ste
 druk) 

anoniem, De geschiedenis van juffrouw Minet, 
1886 (1

ste
 druk) 
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P. Molenbroek, Lezen, schrijven en taal. Nieuwe 
methode voor het onderwijs in die drie leervakken 
op de lagere school. Leesoefeningen. Deel 
2 (alleen scans beschikbaar) , 1886 (1

ste
 druk) 

Pieter Louwerse, Geïllustreerde vaderlandsche 
geschiedenis voor jong en oud Nederland. Deel 
2 (alleen scans beschikbaar) , 1886 (1

ste
 druk) 

Pieter Louwerse, Geïllustreerde vaderlandsche 
geschiedenis voor jong en oud Nederland. Deel 
1 (alleen scans beschikbaar) , 1886 (1

ste
 druk) 

P. Molenbroek, Beginselen van de kennis der 
natuur. Derde jaarkring. Tweede stukje (alleen 
scans beschikbaar) , 1886 (1

ste
 druk) 

P. Molenbroek, Lezen, schrijven en taal. Nieuwe 
methode voor het onderwijs in die drie leervakken 
op de lagere school. Leesoefeningen. Deel 
3 (alleen scans beschikbaar) , 1886 (1

ste
 druk) 

 
1887 
Fredericus Hendrikus van Leent, De geschiedenis 
van Keutje die niet wilde school gaan, 1887 
(1

ste
 druk) 

Louisa May Alcott, De wereld in! (alleen scans 
beschikbaar) , 1887 
A.L. de Rop, Poesje miauw (alleen scans 
beschikbaar) , 1887 
J.P. (Jr.) van der Maas, Vader en dochter (alleen 
scans beschikbaar) , 1887 
Reinoudina de Goeje, Het gezadelde paard, 1887 
(1

ste
 druk) 
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Eduard Gerdes, Geuzenwraak. Een verhaal uit 
den geuzentijd (alleen scans beschikbaar) , 1887 
(2

de
 druk) 

Eduard Gerdes, De spion. Een verhaal tijdens de 
komst van Alva in de Nederlanden (alleen scans 
beschikbaar) , 1887 (?) 
anoniem, De Lydfords. Een verhaal uit Engelands 
burgerkrijg (alleen scans beschikbaar) , 1887 
A. Müller-Portius, De twee weezen (alleen scans 
beschikbaar) , 1887 
Clara Cron, Anita (alleen scans beschikbaar) , 
1887 
Clara Cron, Anita (alleen scans beschikbaar) , 
1887 
Reinoudina de Goeje en Wilhelm Hauff, De 
karavaan, 1887 
Eduard Gerdes, s Levens worsteling. Een 
paaschverhaal voor jonge lieden (alleen scans 
beschikbaar) , 1887 (?) 
 
1888 
A.A. ter Haar, Lezen leeren. Natuurlijke lees-
leerwijze, gegrond op zuivere aanschouwing. Deel 
4 (alleen scans beschikbaar) , 1888 
C. van der Velden Jz., Het laatste woord en de 
laatste bede (alleen scans beschikbaar) , 1888 
Daniel Defoe, Robinson Crusoë (alleen scans 
beschikbaar) , 1888 
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A.A. ter Haar, Lezen leeren. Natuurlijke lees-
leerwijze, gegrond op zuivere aanschouwing. Deel 
3 (alleen scans beschikbaar) , 1888 
A.A. ter Haar, Lezen leeren. Natuurlijke lees-
leerwijze, gegrond op zuivere aanschouwing. Deel 
2 (alleen scans beschikbaar) , 1888 
B.H. Schroven, Insulinde. Schetsjes voor school en 
huis (alleen scans beschikbaar) , 1888 
Johan Gram, Onder één dak. Verhalen voor de 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1888 
A.A. ter Haar, Lezen leeren. Natuurlijke lees-
leerwijze, gegrond op zuivere aanschouwing. Deel 
1 (alleen scans beschikbaar) , 1888 
Pieter Louwerse, Kinderlief (alleen scans 
beschikbaar) , 1888 (1

ste
 druk) 

Suzanna Maria Andriessen, De zwarte put (alleen 
scans beschikbaar) , 1888 
 
1889 
anoniem, Maori's tentleven in 't tijgerland (alleen 
scans beschikbaar) , 1889 (1

ste
 druk) 

Reinoudina de Goeje, Cornelia's dierenboek, ca. 
1889 (1

ste
 druk) 

Pieter Louwerse, Hier is wat! (alleen scans 
beschikbaar) , 1889 (1

ste
 druk) 

P. de Mol Moncourt, Schetsen en beelden. 
Leesboek voor de hoogere klassen der lagere 
school. Deel 3 (alleen scans beschikbaar) , 1889 
Eli Heimans, Willem Roda, 1889 (1

ste
 druk) 
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T. den Hertog, De klemtoon. Regels en oefeningen 
voor het natuurlijk lezen(alleen scans 
beschikbaar) , 1889 
Marie Agathe Boddaert, Sturmfels, 1889 (1

ste
 druk) 

Oscar Wilde, Twee fantasiën (alleen scans 
beschikbaar) , 1889 
P. de Mol Moncourt, Schetsen en beelden. 
Leesboek voor de hoogere klassen der lagere 
school. Deel 4 (alleen scans beschikbaar) , 1889 
A. Verhorst, De Zeeuwsche vrijheidsheld, of Het 
leven van Marnix van St. Aldegonde (alleen scans 
beschikbaar) , 1889 
Frank R. Stockton, Twee Amerikaantjes op 
reis (alleen scans beschikbaar) , 1889 
J. Koffijberg, Het eerste leesonderwijs. Deel 
4 (alleen scans beschikbaar) , 1889 
J. Koffijberg, Het eerste leesonderwijs. Deel 
1 (alleen scans beschikbaar) , 1889 
Fredericus Hendrikus van Leent, De groote 
poppen vergadering te Utrecht, 1889 (1

ste
 druk) 

J. Koffijberg, Het eerste leesonderwijs. Deel 
6 (alleen scans beschikbaar) , 1889 
J. Koffijberg, Het eerste leesonderwijs, Deel 
3 (alleen scans beschikbaar) , 1889 
 
1890 
Pieter Louwerse, Een reisje van Bontekoe, en 
andere verhalen in proza en berijmd (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1890 (1

ste
 druk) 
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anoniem, Boontje komt om zijn loontje, ca. 1890-
1900 (1

ste
 druk) 

Gustave Aimard, De Hacienda Del Rayo (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1890-1900 
anoniem, Zonnige dagen, ca. 1890-1900 (1

ste
 druk) 

anoniem, De geschiedenis van het roodborstje, 
1890 (1

ste
 druk) 

anoniem, Mijn liefste prentenboek, ca. 1890-1900 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Nederland's oude kinderdeuntjes, ca. 
1890-1900 (1

ste
 druk) 

anoniem, Nieuw luilekkerland, ca. 1890-1900 
(1

ste
 druk) 

anoniem, "Hun huisje" (alleen scans beschikbaar) , 
1890 (1

ste
 druk) 

Fredericus Hendrikus van Leent, Wie gaat er met 
ons mee?, ca. 1890-1900 (1

ste
 druk) 

anoniem, Geertje en Willem (alleen scans 
beschikbaar) , 1890 (1

ste
 druk) 

Johan Hendrik van Balen, De kroon van Mataram. 
Historisch verhaal van den eersten krijgstocht der 
Nederlanders in de binnenlanden van Java (alleen 
scans beschikbaar) , 1890 (1

ste
 druk) 

anoniem, Onze huisdieren, ca. 1890-1900 
(1

ste
 druk) 

Fredericus Hendrikus van Leent, Vier weken aan 
zee, ca. 1890-1900 (1

ste
druk) 

Elise Bake, Het bal der dieren, ca. 1890-1900 
(1

ste
 druk) 
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anoniem, Winter vermaak, ca. 1890-1900 
(1

ste
 druk) 

Charles Mackay, De flesch, 1890 (1
ste

 druk) 
Pieter Vergers, Napoleon Bonaparte, de 
veroveraar der 19e eeuw (alleen scans 
beschikbaar) , 1890 
Reinoudina de Goeje, Jan Goedbloed te paard, ca. 
1890 (1

ste
 druk) 

W. Haanstra, De spreeuw en de musch, ca. 1890-
1900 (1

ste
 druk) 

J.J.A. Goeverneur, Fabel- en versjesboek. Deel 
1 (alleen scans beschikbaar) , 1890 (0

de
 druk) 

H.J.H. Groneman, De wilde Andries. Tafereelen uit 
het leven van een Oud Pruisisch grenadier, kozak, 
enz. (alleen scans beschikbaar) , 1890 
Gualtherus Jacob Dozy en Nicolaas de 
Roever, Het leven van onze voorouders, 1890-
1906 (1

ste
 druk) 

Eduard Gerdes, Ver van huis (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1890-1900 (?) 
Eduard Gerdes, Twee zwervelingen, of Jood en 
Christen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1890-
1900 (1

ste
 druk) 

Gerard Galama, Pieter Hazelaar (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1890 
Charles Mackay, De kinderen van den dronkaard 
. (alleen scans beschikbaar), 1890 (1

ste
 druk) 

anoniem, De kinderwereld (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1890-1900 (1

ste
druk) 
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Eduard Gerdes, De dubbele verrassing (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1890-1900 (?) 
Eduard Gerdes, De schoorsteenveger (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1890-1900 (?) 
Carmen Sylva, Castel Pelesch (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1890-1900 (1

ste
druk) 

anoniem, Buiten (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1890 (1

ste
 druk) 

Miss Cummins, De lantaarnopsteker (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1890-1900 
Harriet Beecher Stowe, De negerhut (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1890 (1

ste
druk) 

Charles Perrault, Roodkapje en Klein 
Duimpje (alleen scans beschikbaar) , ca. 1890-
1900 
W. Klarenbeek, Wimbert de Vries, of De 
bestorming van Damiate en De page van 
Pasais (alleen scans beschikbaar) , ca. 1890-1900 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Poesje Mies, ca. 1890-1900 (1
ste

 druk) 
Franz Hocker, Wie goed doet, goed 
ontmoet (alleen scans beschikbaar) , ca. 1890-
1900 
anoniem, Fraaie plaatjes met schoone versjes voor 
lieve kinderen, ca. 1890-1900 (1

ste
 druk) 

Charles Perrault, Moeder de Gans. Vertellingen uit 
de Oude Toover-Wereld(alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1890-1900 (1

ste
 druk) 
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Charles Perrault, Asschepoester en De Schoone 
Slaapster in het Bosch (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1890-1900 
Marie Elisabeth Pijnappel, Uit de natuur. Twee 
wandelingen met Max en zijne vrienden (alleen 
scans beschikbaar) , 1890 
anoniem, Op reis (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1890-1900 (1

ste
 druk) 

anoniem, Silhouetjes (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1890-1900 
anoniem, Zomer, ca. 1890-1900 (1

ste
 druk) 

Johannes Hendrikus van Linschoten, Karel en zijn 
Fidel, ca. 1890-1900 (1

ste
druk) 

A.L. de Rop, De circus, 1890 (1
ste

 druk) 
anoniem, Voor de lei. Mijn eerste 
tekenboek (alleen scans beschikbaar) , ca. 1890 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Frits' en Liesjes eerste reis, ca. 1890-
1900 (1

ste
 druk) 

 
1891 
A.H. van der Kolff, Schrijf het antwoord. Opgaven 
voor het hoofdrekenen voor de lagere scholen. 
Deel 4 (alleen scans beschikbaar) , 1891 
Marie Robert Halt, Wie wil, die kan (alleen scans 
beschikbaar) , 1891 
Joost van den Vondel, Een roggebrood zonder 
wederga (alleen scans beschikbaar) , 1891 
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N. Veenstra Bzn., Voor hoofd en hart. Leesboek 
ten dienste van de lagere school. Deel 3 (alleen 
scans beschikbaar) , 1891 
Reinoudina de Goeje, Voor ieder wat. Vertellingen 
voor jongens en meisjes(alleen scans 
beschikbaar) , 1891 
Reinoudina de Goeje, De pleegdochter van den 
goochelaar (alleen scans beschikbaar) , 1891 
Eduard Gerdes, De bewarende hand Gods (alleen 
scans beschikbaar) , 1891 (?) 
Eduard Gerdes, De beide schooljongens (alleen 
scans beschikbaar) , 1891 (?) 
A.H. van der Kolff, Schrijf het antwoord. Opgaven 
voor het hoofdrekenen voor de lagere 
scholen (alleen scans beschikbaar) , 1891 
Johan Hendrik van Balen, De verborgenheden van 
Tirtyassa (alleen scans beschikbaar) , 1891 
A.H. van der Kolff, Schrijf het antwoord. Opgaven 
voor het hoofdrekenen voor de lagere scholen. 
Leerjaar 2 (alleen scans beschikbaar) , 1891 
A.H. van der Kolff, Schrijf het antwoord. Opgaven 
voor het hoofdrekenen voor de lagere scholen. 
Leerjaar 1 (alleen scans beschikbaar) , 1891 
A.H. van der Kolff, Schrijf het antwoord. Opgaven 
voor het hoofdrekenen voor de lagere scholen. 
Leerjaar 6 (alleen scans beschikbaar) , 1891 
Pieter Louwerse, Voor kleine maatjes (alleen 
scans beschikbaar) , 1891 (1

ste
druk) 

 
1892 
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Theodoor van Hoytema, Hoe de vogels aan een 
koning kwamen. Eene vogelgeschiedenis gevolgd 
naar een oude legende (alleen scans 
beschikbaar) , 1892 (1

ste
 druk) 

B.J. Groenevelt, Het eerste teekenonderwijs in de 
lagere school (alleen scans beschikbaar) , 1892 
J. Hoeksma en H.J. Westerling, Voor hart en 
verstand. Verzenboek voor de jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1892 
Tom Tit, Natuurkunde in de huiskamer. Deel 
2 (alleen scans beschikbaar) , 1892 (1

ste
 druk) 

anoniem, De kijkkast en andere vermaken, 1892 
(1

ste
 druk) 

Betsy, Grootvaders bril, of een klein 
jokkentje (alleen scans beschikbaar) , 1892 
N. Juel-Hansen, De Japanneezen (alleen scans 
beschikbaar) , 1892 
Faith Templeton, Bijna verloren! (alleen scans 
beschikbaar) , 1892 
Jacob Stamperius, Uit het leven van Edison (alleen 
scans beschikbaar) , 1892 
A. Melrose, Christophorus Columbus, 1892 
(1

ste
 druk) 

 
1893 
A.L. de Rop, 't Is lang geleden, 1893 (1

ste
 druk) 

A.L. de Rop, In den hippodrome (alleen scans 
beschikbaar) , 1893 
J. Meurs Rz., Denken en cijferen. Deel 1 (alleen 
scans beschikbaar) , 1893 
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Daniel Defoe, Robinson Crusoë, 1893 (1
ste

 druk) 
Hesba Stretton, Grietjes kinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1893 
Charles Perrault, Roodkapje, 1893 (1

ste
 druk) 

Edwin Sidney Hartland, English fairy tales (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1893 
Antoon Jozef Witteryck, Het graan. Verzameling 
van aangenamen en tevens nuttige printenboekjes 
met verklaringen in eenvoudige taal en 
gemakkelyke woorden (alleen scans beschikbaar) , 
1893 (1

ste
 druk) 

H. Hinse en Jacob Stamperius, 't Verteluurtje. 
Vertelselboek voor het huisgezin, de bewaarschool 
en de lagere school (alleen scans beschikbaar) , 
1893 
 
1894 
Betsy, Een kinderreis door het Heilige Land (alleen 
scans beschikbaar) , 1894 
Catharina van Rennes en Agatha Snellen, In de 
muizenwereld, 1894 (1

ste
druk) 

C.J. Kieviet, Nog niet te laat! (alleen scans 
beschikbaar) , 1894 (1

ste
 druk) 

Suzanna Maria Andriessen, Bellen blazen (alleen 
scans beschikbaar) , 1894 
Jacoba Catharina de Vos, Jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1894 
Suzanna Maria Andriessen, Een bezoek aan 
Artis (alleen scans beschikbaar) , 1894 
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Tine van Berken, Een klaverblad van vier, 1894 
(1

ste
 druk) 

Christine Doorman, Kristallijntje. Eene 
kerstvertelling (alleen scans beschikbaar) , 1894 
Balduïn Möllhausen, Kapitein Zeeroos en hare 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1894 
N. Veenstra Bzn., Voor hoofd en hart. Leesboek 
ten dienste van de lagere school. Deel 5 (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1894 (1

ste
 druk) 

Pieter Louwerse, Geïllustreerd uitspanningsboek 
voor jongens en meisjes (2 delen) (alleen scans 
beschikbaar) , 1894-1895 (1

ste
 druk) 

Mina van Waldrichem, Kunigonde van 
Wallensteijn. Een verhaal voor meisjes (alleen 
scans beschikbaar) , 1894 
 
1895 
Frances Hodgson Burnett, Piccino (alleen scans 
beschikbaar) , 1895 
A.H. van der Kolff, Van alles wat. Leesboek voor 
de hoogste klasse der lagere school (alleen scans 
beschikbaar) , 1895 
L. van Ankum, Zaadkorrels. Leesboek ten dienste 
van de zedelijke opvoeding der jeugd. Deel 
4 (alleen scans beschikbaar) , 1895 
N. Veenstra Bzn., Voor hoofd en hart. Leesboek 
ten dienste van de lagere school. Deel 6 (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1895 (1

ste
 druk) 

Tine van Berken, Kermispret, 1895 (1
ste

 druk) 
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Louisa May Alcott, Zonneschijntje (alleen scans 
beschikbaar) , 1895 
D. de Bruin Jr., Het lezende kind. Leesboek in acht 
deeltjes voor de Lagere School. Deel 5 (alleen 
scans beschikbaar) , 1895 
Bertha Elisabeth van Osselen-van Delden, 't 
Jodinnetje van Elspeet, 1895 (1

ste
druk) 

L. van Ankum, Zaadkorrels. Leesboek ten dienste 
van de zedelijke opvoeding der jeugd. Deel 
2 (alleen scans beschikbaar) , 1895 
L. van Ankum, Zaadkorrels. Leesboek ten dienste 
van de zedelijke opvoeding der jeugd. Deel 
3 (alleen scans beschikbaar) , 1895 
L. van Ankum, Zaadkorrels. Leesboek ten dienste 
van de zedelijke opvoeding der jeugd. Deel 
1 (alleen scans beschikbaar) , 1895 
W.P. de Vries, De laatste koning van 
Friesland (alleen scans beschikbaar) , 1895 
D. de Bruin Jr., Het lezende kind. Leesboek in acht 
deeltjes voor de Lagere School. Deel 7 (alleen 
scans beschikbaar) , 1895 
J. Jaspers Jr., Het rijke leven. Natuurhistorisch 
leesboek voor de hoogere klassen der 
volksschool (alleen scans beschikbaar) , 1895 
D. de Bruin Jr., Het lezende kind. Leesboek in acht 
deeltjes voor de Lagere School. Deel 6 (alleen 
scans beschikbaar) , 1895 
J. van Bergen, Strijd en overwinning (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1895 
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D. de Bruin Jr., Het lezende kind. Leesboek in acht 
deeltjes voor de Lagere School. Deel 8 (alleen 
scans beschikbaar) , 1895 
Raphaël Tuck, Mijn dierenboek, ca. 1895 
(1

ste
 druk) 

Maria Viola, Onze spelen in winter en zomer, ca. 
1895 (1

ste
 druk) 

Tine, Uilen-geluk, 1895 (1
ste

 druk) 
E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige 
schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-
methode) (alleen scans beschikbaar) , 1895 
(1

ste
 druk) 

E.J. Boneschanscher, 15 twee- en driestemmige 
liedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-
methode) (alleen scans beschikbaar) , 1895 
(1

ste
 druk) 

W. (Tzn.) Mets, Op de baren. Zeemansvertellingen 
uit den ouden en nieuwen tijd (alleen scans 
beschikbaar) , 1895 
E.J. Boneschanscher, Tweestemmige liedjes, in 
noten- en cijferschrift (Chevé-methode) (alleen 
scans beschikbaar) , 1895 (1

ste
 druk) 

Charles Perrault, De geschiedenis van Klein 
Duimpje, ca. 1895 (1

ste
 druk) 

Louisa May Alcott, Sylvia en hare luimen (alleen 
scans beschikbaar) , 1895 
Louisa May Alcott, Rozeknop (alleen scans 
beschikbaar) , 1895 
 
1896 
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B. Molanus, Lente. Leesboek voor de hoogste 
klassen der lagere school (alleen scans 
beschikbaar) , 1896 
Eduard, Meer dan overwinnaars. Een verhaal uit 
den tijd der Lollarden(alleen scans beschikbaar) , 
1896 
Suzanna Maria Andriessen, Aardige vogels (alleen 
scans beschikbaar) , 1896 
A.C.C. de Vletter, In dagen van spanning. 
Oorspronkelijk jongensboek (alleen scans 
beschikbaar) , 1896 (1

ste
 druk) 

C. Schmid, De arme linnenwever en andere 
verhalen (alleen scans beschikbaar) , 1896 
Fredericus Hendrikus van Leent, Een man van 
karakter (alleen scans beschikbaar) , 1896 
Wilhelm Busch, Boontje komt om zijn loontje, 1896 
(1

ste
 druk) 

P. Teunissen, Onze schoolwandeling. 
Geïllustreerde schetsen uit 't natuurleven voor het 
vierde leerjaar. Deel 3 (alleen scans beschikbaar) , 
1896 
Th.J.A. Hilgers, De avonturen van Paul Kreutzer. 
Een verhaal uit het Indische krijgsleven (alleen 
scans beschikbaar) , 1896 
R. Prakken, De zoon van den zeeloods (alleen 
scans beschikbaar) , 1896 
H. de Raaf, Mijn eerste boek (alleen scans 
beschikbaar) , 1896 
Beata, Generaal Jan Klaasen, 1896 (1

ste
 druk) 

Tine van Berken, Krullebolletjes, 1896 (1
ste

 druk) 
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Fredericus Hendrikus van Leent, Voor vriendlijke 
oogjes en hartjes, 1896 (1

ste
druk) 

P. Teunissen, Onze schoolwandeling. 
Geïllustreerde schetsen uit 't natuurleven voor het 
vierde leerjaar. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 
1896 
P. Teunissen, Onze schoolwandeling. 
Geïllustreerde schetsen uit 't natuurleven voor het 
vierde leerjaar. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 
1896 
P.J. Andriessen, Michiel Adriaansz de Ruyter, 
1896 (1

ste
 druk) 

A.F. Cremer, De lotgevallen van den 
smokkelaar (alleen scans beschikbaar) , 1896 
Johann Gottfried von Herder, Palmbladen. 
Uitgelezen Oostersche vertellingen (alleen scans 
beschikbaar) , 1896 
H.R. Wullschlägel, Gustaaf Kolb en zijn gezin of 
De kracht des evangelies, 1896 
Louise Zaalberg, Een strijd om de schatten van 
Alva, of De watergeuzen in 1572 (alleen scans 
beschikbaar) , 1896 
J.E. ter Gouw en Jan ter Gouw, Amsterdamsche 
verhalen (alleen scans beschikbaar) , 1896 
 
1897 
W. Foster en Ella Hallward, Een grappig 
winkeltje (alleen scans beschikbaar) , 1897 
Simon Abramsz. en Clara Asscher-Pinkhof, In den 
vrijen tijd. Verhalen en versjes voor jongens en 
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meisjes (alleen scans beschikbaar) , 1897 
(1

ste
 druk) 

Thérèse Hoven, Het boek met verrassingen, 1897 
(1

ste
 druk) 

Eli Heimans en Jac. P. Thijsse, Hei en dennen, 
1897 (1

ste
 druk) 

Christine Doorman, Meibloempjes. Verhaaltjes en 
versjes (alleen scans beschikbaar) , 1897 
David Ker, De witte olifant. Avonturen van een 
Engelschen jongen aan het hof van den Koning 
van Siam (alleen scans beschikbaar) , 1897 
Tine van Berken, Driftkopje (alleen scans 
beschikbaar) , 1897 (1

ste
 druk) 

P. Teunissen, Onze schoolwandeling. 
Geïllustreerde schetsen uit 't natuurleven voor het 
vierde leerjaar. Deel 4 (alleen scans beschikbaar) , 
1897 
P.J. Kloppers, Sneeuwklokjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1897 
W. (Tzn.) Mets, Goud en kunst (alleen scans 
beschikbaar) , 1897 (1

ste
 druk) 

Pieter Louwerse, Arbeid brengt geluk en andere 
verhalen in proza en berijmd (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1897 (1

ste
 druk) 

Adelheid von Rothenburg-von Zastrow, Siegfried 
uit het Bloemendalsche bosch, of Het blonde en 
het zwarte malineken (alleen scans beschikbaar) , 
1897 
Cornélie Noordwal, O, die lastige juf! Een boek 
voor meisjes (alleen scans beschikbaar) , 1897 
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H. de Raaf, Mijn tweede boek (alleen scans 
beschikbaar) , 1897 
 
1898 
Suzanna Maria Andriessen, Slot Hemsrode (alleen 
scans beschikbaar) , 1898 (1

ste
 druk) 

Muinoz, De kleine jodin van Gibraltar (alleen scans 
beschikbaar) , 1898 
Elisabeth, 't Blijft Oranje boven! (alleen scans 
beschikbaar) , 1898 
Tine van Berken, Kleine tante Letje, 1898 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Het kronings ABC, 1898 (1
ste

 druk) 
Cora en Christine Doorman, In den vrijen tijd. 
Verhalen en versjes voor jongens en 
meisjes (alleen scans beschikbaar) , 1898 
Pieter Louwerse, Binnen en buiten. Vertellingen 
voor de jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1898 
(1

ste
 druk) 

Johan Gram, Een ruime oogst. Vertellingen voor 
de jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1898 
(1

ste
 druk) 

Pieter Louwerse, Oolijk en vroolijk. Rijmpjes en 
vertellingen voor het kleine volkje (alleen scans 
beschikbaar) , 1898 (1

ste
 druk) 

Theodoor van Hoytema, Twee hanen (alleen scans 
beschikbaar) , 1898 (1

ste
druk) 

Fredericus Hendrikus van Leent, Van prinsesje tot 
koningin, 1898 (1

ste
 druk) 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=raaf006mijn01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=andr027slot01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=muin003klei01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=elis006tbli01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=witm001klei01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_kro003kron01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=cora002inde01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=cora002inde01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=cora002inde01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=cora002inde01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=louw005binn01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=louw005binn01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=louw005binn01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=gram001ruim01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=gram001ruim01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=gram001ruim01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=louw005ooli03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=louw005ooli03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=louw005ooli03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hoyt006twee01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=leen016vanp01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=leen016vanp01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=leen016vanp01


Bertha Elisabeth van Osselen-van Delden, Corrie 
en de kaboutertjes (alleen scans beschikbaar) , 
1898 (1

ste
 druk) 

E.T.A. Hoffmann, Notenkraker en 
muizenkoning (alleen scans beschikbaar) , 1898 
(1

ste
 druk) 

C.J. Kieviet, De club "Van zessen klaar" (alleen 
scans beschikbaar) , 1898 (1

ste
druk) 

Mej. J. Goudsmit, Kijkjes in de tooverwereld (alleen 
scans beschikbaar) , 1898 
Jan Ligthart en H. Scheepstra, De wereld in!, 
1898-1902 (1

ste
 druk) 

B.W. Wierink, Pim's poppetjes, 1898 (1
ste

 druk) 
Charles Perrault, De schoone slaapster in het 
bosch, 1898 (1

ste
 druk) 

anoniem, Levensbeelden voor jong en oud (alleen 
scans beschikbaar) , 1898 (1

ste
 druk) 

N.J. Hofmeyr en John Daniel Kestell, De 
voortrekkers, of Het dagboek van Izak van der 
Merwe (alleen scans beschikbaar) , 1898 
Fredericus Hendrikus van Leent, Haantje de 
Voorste bij de inhuldigingsfeesten, 1898 (1

ste
 druk) 

J.C. Hoek-van Staveren, God verhoort het gebed. 
Een ware geschiedenis aan kinderen 
verhaald (alleen scans beschikbaar) , 1898 
Elizabeth Kuipers van der Koogh, Een vroolijke 
dag en andere verhalen(alleen scans 
beschikbaar) , 1898 
 
1899 
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Nynke van Hichtum, Oehoehoe (3 delen), 1899-
1901 (1

ste
 druk) 

G. van der Molen, Ons eiland. Leesboek ten 
gebruike bij het aardrijkskundig onderwijs in de 
lagere scholen op de Zuidhollandsche en 
Zeeuwsche Eilanden (alleen scans beschikbaar) , 
1899 
Ivo Strobbe, Eene hertogelijke gril. De 
beeldstormerij. Pieter-Pauwel Rubens(alleen scans 
beschikbaar) , 1899 (1

ste
 druk) 

J. Schmal, De nijverheid, aanschouwelijk 
voorgesteld. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 
1899 
Jan Gerrit Kramer, Willem de Kabeljauw, of Hoorn 
in 1479. Historisch verhaal uit den tijd der 
Hoeksche en Kabeljauwsche twisten (alleen scans 
beschikbaar) , 1899 
anoniem, Lente. Weekblad voor jonge 
dames (alleen scans beschikbaar) , 1899-1904 
(1

ste
 druk) 

N.J. Anders, Till Eulenspiegels lustige Schwänke 
and Schelmenstreiche. Für die Jügend 
wiedererzählt (alleen scans beschikbaar) , 1899 
P. Visser Jz., Door zijn ezel gered. Een verhaal 
voor kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1899 
Nynke van Hichtum, Oehoehoe I. Hoe een kleine 
kafferjongen page bij den koning werd (alleen 
scans beschikbaar) , 1899 (1

ste
 druk) 

J.C. Homoet, Twee koningskinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1899 
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Christine ten Hove, Lientje's kinderjaren. Een 
verhaal voor meisjes (alleen scans beschikbaar) , 
1899 
D. Alcock, Het geschenk van den Czaar (alleen 
scans beschikbaar) , 1899 
Fannie Eden, Meer dan goud! en Zonder God in 
de wereld! (alleen scans beschikbaar) , 1899 
Catharina van Rennes, Instantaneetjes uit de 
kinderwereld (alleen scans beschikbaar) , 1899 
Theodorus Matthijs Looman, De Heer kent den 
weg der rechtvaardigen. Eene Russische 
geschiedenis (alleen scans beschikbaar) , 1899 
L.T. Meade, De weerspannige Lilly (alleen scans 
beschikbaar) , 1899 
Ivo Strobbe, De twee bekers. Betrand van 
Rains (alleen scans beschikbaar) , 1899 (1

ste
 druk) 

Jacob Stamperius, Keetje (alleen scans 
beschikbaar) , 1899 
J.E.H. Menten, De plasmolen in het Lissedal. Een 
ware gebeurtenis (alleen scans beschikbaar) , 
1899 (1

ste
 druk) 

P. Huyskes en P.M.H. Welker, Twintig 
hoofdstukken uit Het groote leesboek(alleen scans 
beschikbaar) , 1899 
Ant. S. Reule (Nzn.), Bootsmakkers (alleen scans 
beschikbaar) , 1899 
Ivo Strobbe, De sansculotten te Dennebeek. 
Hollandsch of patriot (alleen scans beschikbaar) , 
1899 (1

ste
 druk) 
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1900 
Ivo Strobbe, Twee koninklijke hellevegen. Koning 
Dagobert (alleen scans beschikbaar) , 1900 
(1

ste
 druk) 

Louis Wachters, De wonderbare vulpen (alleen 
scans beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
 druk) 

Bertha Clément, De roos van Jericho (alleen scans 
beschikbaar) , 1900 
C. Cassau, Vertellingen uit alle landen (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1900-1910 
Antoon Jozef Witteryck, Goocheltoeren en andere 
spelen, 20ste eeuw (1

ste
druk) 

Pieter Louwerse, Edelman en Roodhuid. Een 
verhaal uit Noord-Amerika's wildernissen (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1900 (1

ste
 druk) 

G. Van Loo, De Shérifschool (alleen scans 
beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
druk) 

G. Van Loo, De lafaard (alleen scans 
beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
 druk) 

C. Cassau, Vertellingen uit alle landen (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1900-1910 
Joh. H. Been, De wonderlamp. Een vertelling uit 
het Oosten (alleen scans beschikbaar) , 1900 (?) 
G. Van Loo, Publieke vijand nr. II (alleen scans 
beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
druk) 

C.J. Kieviet, Uit den riddertijd. Een historisch 
verhaal uit de jaren 1195-1197(alleen scans 
beschikbaar) , 1900 (1

ste
 druk) 

O. Hans, Hoe Charity tot een zegen was (alleen 
scans beschikbaar) , 1900 
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anoniem, Op de boerderij, ca. 1900-1910 
(1

ste
 druk) 

G. Van Loo, Blanco sombrero (alleen scans 
beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
druk) 

Louwrens Penning, De leeuw van Modderspruit, 
1900 (1

ste
 druk) 

R. Bos, Op reis door Europa. Geïllustreerd 
leesboek ten gebruike bij het aardrijkskundig 
onderwijs in de de lagere school. Deel 1 (alleen 
scans beschikbaar) , 1900 
Ant. S. Reule (Nzn.), Een gevaarlijke rit (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1900 
Ottmar Lautenschlager, De liefde en het 
kruis (alleen scans beschikbaar) , 1900 
Truida Kok, De kleindochters van mevrouw 
Westlandt (alleen scans beschikbaar) , 1900 
(1

ste
 druk) 

Almanak voor de jeugd 1901 (alleen scans 
beschikbaar) , 1900 (1

ste
 druk) 

H. Stuten-van IJsselstein, Lappenkoning en 
andere verhalen voor jonge kinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1900 
R. Bos, Op reis door Europa. Geïllustreerd 
leesboek ten gebruike bij het aardrijkskundig 
onderwijs in de de lagere school. Deel 2 (alleen 
scans beschikbaar) , 1900 
Joh. H. Been, Het Keezenboek (alleen scans 
beschikbaar) , 1900 (1

ste
 druk?) 

J.J.A. Goeverneur, De verjaardag van de 
pop (alleen scans beschikbaar) , ca. 1900-1910 (?) 
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Oranje-Bibliotheek voor Jongens en Meisjes, 1900-
ca. 1940 (1

ste
 druk) 

Louis Landré, Luilekkerland (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1900-1910 
Antoon Jozef Witteryck, De dierenplager en de 
dierenvrienden (alleen scans beschikbaar) , 20ste 
eeuw (1

ste
 druk) 

anoniem, Dieren uit verre streken. Plaatjes om uit 
te knippen en op te zetten(alleen scans 
beschikbaar) , 20ste eeuw 
Constant de Kinder, Moedige Jan (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1900-1940 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, De bergkoning. Een 
verhaal uit de tijden der kruistochten (alleen scans 
beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
 druk) 

Ant. S. Reule (Nzn.), Op een ijsberg (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1900 
G. Van Loo, Een helse list (alleen scans 
beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
 druk) 

Tine van Berken, Van een grootmoeder en zeven 
kleinkinderen (alleen scans beschikbaar) , 1900 
G. Van Loo, Het bloedige spoor (alleen scans 
beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
druk) 

Ant. S. Reule (Nzn.), In het verre westen. Een 
gevaarlijke rit (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1900 
Ant. S. Reule (Nzn.), Plicht voor alles (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1900 
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Pieter Louwerse, Koning Telleman en andere 
verhalen in proza en berijmd(alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1900 (1

ste
 druk) 

H. Gras, Henk Blik (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1900-1910 (1

ste
 druk) 

Christine Doorman, Krekeltjes in het gras (alleen 
scans beschikbaar) , 1900 
Antoon Jozef Witteryck, Zonnestralen. De 
morgenstond heeft goud in de mond (alleen scans 
beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
 druk) 

J.W. van Straaten, De glasschilder van Mons. Het 
leven van Guido de Brès, aan jonge lieden 
verhaald (alleen scans beschikbaar) , 1900 
anoniem, Mijn vriend Linker-Oever (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1900-1910 (1

ste
 druk) 

Jonathan Swift, Gullivers reizen (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1900 
J. Hagers, Kinderliedjes voor scholen en 
kinderkoren in noten- en cijferschrift (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1900-1910 
Antoon Jozef Witteryck, Eene mislukte kermis. De 
gevolgen der snoepzucht(alleen scans 
beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Een keizerlijk 
geschenk (alleen scans beschikbaar) , 20ste eeuw 
(1

ste
 druk) 

J. van Poucke, Jan's wondere avonturen (alleen 
scans beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
 druk) 

Charles Dickens, In Londen en Parijs (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1900 (1

ste
 druk) 
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Fredericus Hendrikus van Leent, Voor hoofd en 
hart. Vertellingen en versjes voor jongens en 
meisjes (alleen scans beschikbaar) , ca. 1900 
A. Vincent, Het eerste lees- en schrijfonderwijs. In 
zes deeltjes met handleiding. Handleiding (alleen 
scans beschikbaar) , 1900 
A. van der Flier, In den strijd. Herinneringen van 
een Transvaalschen jongen(alleen scans 
beschikbaar) , 1900 
Suzanna Maria Andriessen, Aan den haard (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1900-1910 
Tine de Kruyff-Gobius, Het Indische nichtje, 1900 
(1

ste
 druk) 

Emiel Rabbaey, De zesde dag der 
schepping (alleen scans beschikbaar) , 20ste 
eeuw (?) 
M.E. Francis, Stadskinderen buiten (alleen scans 
beschikbaar) , 1900 
Louise Ahn-de Jongh, De jongens in 't 
kabouterbosch (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1900-1910 
C.J. Alers, Jong Suid-Afrika: bloemlesing vir die 
laerskool, 1900-1925 (1

ste
druk) 

P. Visser, Heemskerck op Nova Zembla (alleen 
scans beschikbaar) , 1900 
anoniem, Kinderlust (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1900-1950 (1

ste
 druk) 

Heinrich Hoffmann, De kameraadjes van Pietje 
Smeerpoets , ca. 1900-1910 (1

ste
 druk) 
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D.J. de Koff, De schoone Bataafsche (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1900 
Suzanna Maria Andriessen, 's Zomers 
buiten (alleen scans beschikbaar) , ca. 1900 
anoniem, Manna voor de jeugd. Gebedenboek ten 
gebruike van kinderen(alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1900-1910 (2

de
 druk) 

C. van de Vliet, Dolf de boerenheld. Een verhaal 
uit den vrijheidsoorlog der Zuid-Afrikaansche 
republieken (alleen scans beschikbaar) , 1900 
Antoon Jozef Witteryck, De twee spaarpotten. 
Spaarzaamheid en verkwisting(alleen scans 
beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
 druk) 

Louisa May Alcott, Little women. A story for 
girls (alleen scans beschikbaar) , ca. 1900 
anoniem, Uit het wonderland. Vertellingen uit de 
1001 nacht voor de jeugd bewerkt (alleen scans 
beschikbaar) , 1900 (1

ste
 druk) 

Pieter Louwerse, De koopman en de geest. De 
koning en der Zwarte Eilanden (alleen scans 
beschikbaar) , 1900 (1

ste
 druk) 

Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, De haas en de 
egel, ca. 1900-1910 (1

ste
druk) 

John Watson, Uit mijn jongenstijd (alleen scans 
beschikbaar) , 1900 
Top Naeff, School-idyllen, 1900 (1

ste
 druk) 

anoniem, Voor 't jonge volkje (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1900-1910 (1

ste
druk) 
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Hendrika van Tussenbroek, Jan Klaassen. 
Muzikale scherts (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1900-1910 (1

ste
 druk) 

Evert Masdorp, Een klein klein jokkentje (alleen 
scans beschikbaar) , 1900 (1

ste
 druk) 

Ivo Strobbe, Nervo de Menapiër. Lambert 
Hullos (alleen scans beschikbaar) , 1900 (1

ste
 druk) 

C. Collodi, De avonturen van Pinokkio (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1900 (2

de
 druk) 

Ivo Strobbe, Een martelaar der vrijheid. Dikten 
Larose (alleen scans beschikbaar) , 1900 
(1

ste
 druk) 

Nelly Bodenheim, Handje-plak, 1900 (1
ste

 druk) 
Ivo Strobbe, Albrada. De vondeling (alleen scans 
beschikbaar) , 1900 (1

ste
druk) 

Pieter Louwerse, Vondeling en harpenaar. Een 
oud verhaal geheel veranderd verteld (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1900 (1

ste
 druk) 

Daniel Defoe, Robinson Crusoë, ca. 1900-1910 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Het boek der ambachten, ca. 1900-1910 
(1

ste
 druk) 

J. van Poucke, Duimpje knapt het op (alleen scans 
beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
 druk) 

K.J. Danckaerts, Diet Kramer en Jos.M. 
Reynders, Zonnebloemen. Deel 2(alleen scans 
beschikbaar) , 20ste eeuw (1

ste
 druk) 

J.H. Bernardin de Saint-Pierre, Paul en 
Virginia (alleen scans beschikbaar) , ca. 1900 
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1901 
Fredericus Hendrikus van Leent, Toen en nu, 1901 
(1

ste
 druk) 

Louwrens Penning, Onder de Vrijstaatsche 
vlag (alleen scans beschikbaar) , 1901 (1

ste
 druk) 

P.J. Kloppers, Mijn nieuwe boek. Leesboek voor 
christelijke scholen en huisgezinnen. Deel 
6 (alleen scans beschikbaar) , 1901 
P.J. Kloppers, Mijn nieuwe boek. Leesboek voor 
christelijke scholen en huisgezinnen. Deel 
8 (alleen scans beschikbaar) , 1901 
Pieter Louwerse, Roodmanteltje, eene 
vertelling (alleen scans beschikbaar) , 1901 
(1

ste
 druk) 

Louise Ahn-de Jongh, De jongens in 't 
kabouterbosch (alleen scans beschikbaar) , 1901 
(1

ste
 druk) 

E. von Barfus, Op Samoa (alleen scans 
beschikbaar) , 1901 (1

ste
 druk) 

Top Naeff, De tweelingen (alleen scans 
beschikbaar) , 1901 (1

ste
 druk) 

Louise Stratenus, De pastorie van Berghorst. Een 
verhaal voor het volk(alleen scans beschikbaar) , 
1901 
E. Molt, Alewijn, de lijfeigene, 1901 (1

ste
 druk) 

J.F. Buisman, Norsche Gijs, of De scheidsmuur 
verbroken (alleen scans beschikbaar) , 1901 
Jan Gerrit Kramer, Adriaan Brouwer (alleen scans 
beschikbaar) , 1901 
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P.J. Kloppers, Mijn nieuwe boek. Leesboek voor 
christelijke scholen en huisgezinnen. Deel 
7 (alleen scans beschikbaar) , 1901 
Jan van Mulders, Vonken en stralen (alleen scans 
beschikbaar) , 1901 (1

ste
druk) 

Suzanna Maria Andriessen, Het zoontje van den 
Hercules (alleen scans beschikbaar) , 1901 
Henriëtte Wijthoff, Het klaverblad van 
vieren (alleen scans beschikbaar) , 1901 (1

ste
 druk) 

Almanak voor de jeugd 1902 (alleen scans 
beschikbaar) , 1901 (1

ste
 druk) 

Johan Hendrik van Balen, Een jaar uit logeeren. 
Een boek voor meisjes(alleen scans beschikbaar) , 
1901 
 
1902 
Betsy, Het waren maar twee centen (alleen scans 
beschikbaar) , 1902 
Nellie van Kol, Van strijd en moeite. Schetsen voor 
de rijpere jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1902 
Jan Ligthart en H. Scheepstra, De wereld in! Deel 
8 (alleen scans beschikbaar), 1902 (1

ste
 druk) 

Henriëtte Wijthoff, Een kippengeschiedenis, ca. 
1902 
Marianne, In het kattenland (alleen scans 
beschikbaar) , 1902 
Thérèse Hoven, Ruden-oord. Een verhaal voor 
meisjes (alleen scans beschikbaar) , 1902 
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Eli Heimans, Van allerlei dieren. Leesboek voor het 
6de tot 8ste schooljaar. Deel A (alleen scans 
beschikbaar) , 1902 
Otillia Adelborg, Klein-Jantje en de kinderen van 
Modderstad, 1902 (1

ste
druk) 

Nellie van Kol, Stralen van één licht. Keur van 
vertellingen, voor de rijpere jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , 1902 
J.C. Bouwmeester, Op reis. Vertellingen en rijmen 
voor knapen en meisjes(alleen scans 
beschikbaar) , 1902 
Louise Stratenus, Noordpool-expedtie (alleen 
scans beschikbaar) , 1902 
anoniem, Margaretha, of Uit het hart komen voort 
de bronnen des levens(alleen scans beschikbaar) , 
1902 (1

ste
 druk) 

A.C.C. de Vletter, Paljas, 1902 (2
de

 druk) 
J.J. ten Have, Over bergen en dalen. Geïllustreerd 
leesboek ten gebruike bij de aardrijkskundige 
wandplaten. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 
1902 
Stella Mare, De guitenstreken van Hans en Frans, 
1902 (1

ste
 druk) 

J.J. ten Have, Over bergen en dalen. Geïllustreerd 
leesboek ten gebruike bij de aardrijkskundige 
wandplaten. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 
1902 
A. Scholtens-Jansen en H. Scholtens 
Kz., Korenaren. Leesboek voor Christelijke 
scholen. Deel 6 (alleen scans beschikbaar) , 1902 
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Cordelia, Kleine helden. Een boek voor jongens en 
meisjes (alleen scans beschikbaar) , 1902 
A. Scholtens-Jansen en H. Scholtens 
Kz., Korenaren. Leesboek voor Christelijke 
scholen. Deel 5 (alleen scans beschikbaar) , 1902 
Simon Abramsz., Personen en landschappen. 
Leesboek voor het herhalings-onderwijs, de 
hoogste klasse eener lagere school of voortgezet 
onderwijs. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 
1902 
Louis Baude, De godenwereld. Mythologie der 
Grieken en Romeinen (alleen scans beschikbaar) , 
1902 
anoniem, Onze historie in woord en beeld (alleen 
scans beschikbaar) , 1902 (1

ste
 druk) 

Johan de Meester, Op weg naar Transvaal. Een 
verhaal voor meisjes (alleen scans beschikbaar) , 
1902 
Bertha Elisabeth van Osselen-van Delden, Twee 
vrinden (alleen scans beschikbaar) , 1902 
Agatha Snellen, Ella in het Feeënrijk, 1902 
(1

ste
 druk) 

Hilda Ram en Catharina van 
Rennes, Heidekoninginnetje. Een 
klaviersprookje (alleen scans beschikbaar) , 1902 
Ludwig Richter, Es war einmal. Märchen und 
Kinderlieder (alleen scans beschikbaar) , 1902 
J. Verhagen Jr., Vader en dochter. Eene 
geschiedenis uit het begin der derde eeuw , 1902 
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1903 
Margaretha Johanna Salverda de Grave-
Herderscheê, Tikkende klokken en hamerende 
hartjes (alleen scans beschikbaar) , 1903 
Simon Abramsz., Personen en landschappen. 
Leesboek voor het herhalings-onderwijs, de 
hoogste klasse eener lagere school of voortgezet 
onderwijs. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 
1903 
Nellie van Kol, Het heele jaar rond. Feesten, 
gebruiken, vertellingen en legenden, in Nederland 
en elders. Deel 6 (alleen scans beschikbaar) , 
1903 
Hans Christian Andersen, De sprookjes van H.C. 
Andersen (alleen scans beschikbaar) , 1903 
Beata, Van allerlei hondjes, 1903 (1

ste
 druk) 

B.W. Wierink, Jan Klaassen, 1903 (1
ste

 druk) 
Johan Hendrik van Balen, Om de Hertogskroon. 
Een verhaal uit den tijd van Karel de 
Groote (alleen scans beschikbaar) , 1903 
Nellie van Kol, Het heele jaar rond. Feesten, 
gebruiken, vertellingen en legenden, in Nederland 
en elders. Deel 3 (alleen scans beschikbaar) , 
1903 
Nellie van Kol, Het heele jaar rond. Feesten, 
gebruiken, vertellingen en legenden, in Nederland 
en elders. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 
1903 
Bertha, Elf versjes van Bertha, 1903 (1

ste
 druk) 
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Nellie van Kol, Het heele jaar rond. Feesten, 
gebruiken, vertellingen en legenden, in Nederland 
en elders. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 
1903 
Nellie van Kol, Het heele jaar rond. Feesten, 
gebruiken, vertellingen en legenden, in Nederland 
en elders. Deel 4 (alleen scans beschikbaar) , 
1903 
Nellie van Kol, Het heele jaar rond. Feesten, 
gebruiken, vertellingen en legenden, in Nederland 
en elders. Deel 5 (alleen scans beschikbaar) , 
1903 
Jeanne Ochs, Lidy's gril. Een verhaal voor 
meisjes (alleen scans beschikbaar) , 1903 
S. Maathuis-Ilcken, Nieuwe vriendjes! (alleen 
scans beschikbaar) , 1903 
Ivo Strobbe, Het slot van Borgendael. Het kasteel 
van Grimbergen (alleen scans beschikbaar) , 1903 
(1

ste
 druk) 

Charles Krienen, Karel Vermeer (alleen scans 
beschikbaar) , 1903 (1

ste
 druk) 

Jan Ligthart, Een zomervacantie bij de 
grenzen (alleen scans beschikbaar) , 1903 
(1

ste
 druk) 

Ivo Strobbe, Eene heldin. Magdalena (alleen scans 
beschikbaar) , 1903 (1

ste
druk) 

Eli Heimans, Van allerlei dieren. Leesboek voor het 
6de tot 8ste schooljaar. Deel B (alleen scans 
beschikbaar) , 1903 
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M. Hoste, De luchtbode. Eenige bladzijden uit de 
geschiedenis van de duif(alleen scans 
beschikbaar) , 1903 (?) 
Bertha Elisabeth van Osselen-van Delden, Levend 
speelgoed, 1903 (1

ste
 druk) 

Herman, Een gewichtig vraagteeken. Een 
kerstverhaal voor oud en jong(alleen scans 
beschikbaar) , 1903 (1

ste
 druk) 

Bertha Elisabeth van Osselen-van Delden, De 
familie Godard (alleen scans beschikbaar) , 1903 
George Alfred Henty, De jonge vaandrig. Een 
verhaal uit de dagen van Waterloo (alleen scans 
beschikbaar) , 1903 (1

ste
 druk) 

Top Naeff, 't Veulen (alleen scans beschikbaar) , 
1903 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Wat er in de Hoef van 
Hugo is voorgevallen (alleen scans beschikbaar) , 
1903 (1

ste
 druk) 

A.C. Kuiper, Alleen in een kleine stad (alleen scans 
beschikbaar) , 1903 
Felicie Jehu, Van zeven meisjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1903 (1

ste
 druk) 

Herman J. Jacobs en M. Schoonbrood, Het 
voortgezet leesonderwijs. Eene serie leesboeken 
voor de lagere school. Deel 8 (alleen scans 
beschikbaar) , 1903 
Herman J. Jacobs en M. Schoonbrood, Het 
voortgezet leesonderwijs. Eene serie leesboeken 
voor de lagere school. Deel 7 (alleen scans 
beschikbaar) , 1903 
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Vera Petrovna Jelihovsky en Zacharias 
Topelius, Rooskevertje, het betooverde 
kind (alleen scans beschikbaar) , 1903 
L.T. Meade, Koningin Rosa (alleen scans 
beschikbaar) , 1903 (1

ste
 druk) 

Fannie Eden, Niemands lieveling en drie andere 
verhalen voor oud en jong(alleen scans 
beschikbaar) , 1903 
A.J. Montijn, Aandenken bij het verlaten van de 
zondagsschool voor jongenss(alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1903 
C.J. Kieviet, Ab en zijne vrienden. Een verhaal 
voor jongens (alleen scans beschikbaar) , 1903 
(1

ste
 druk) 

Ida Keller, Door lijden geheiligd. Een 
paaschvertelling (alleen scans beschikbaar) , 1903 
Ernst Kreidolf, Bloemen-sprookjes, 1903 (1

ste
 druk) 

Ivo Strobbe, Een vreedzame omwenteling. Het 
everzwijn der Ardennen(alleen scans 
beschikbaar) , 1903 (1

ste
 druk) 

Ivo Strobbe, De vrije schippersneering. Een 
volksoploop te Luik (alleen scans beschikbaar) , 
1903 (1

ste
 druk) 

Henriette Bredius, Kiekjes in het maanlicht en 
andere schetsen (alleen scans beschikbaar) , 1903 
T.J. Bezemer, Javaansche en Maleische fabelen 
en legenden (alleen scans beschikbaar) , ca. 1903 
(1

ste
 druk) 

Abbie Farwell Brown, Een boek van heiligen en 
hun dieren (alleen scans beschikbaar) , 1903 
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Nellie van Kol, Van 't zelfde ras. Vijf verhalen voor 
de rijpere jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1903 
 
1904 
Truida Kok, Fransje Elswoudt (alleen scans 
beschikbaar) , 1904 
Ernst Kreidolf, De grasdwergjes, 1904 (1

ste
 druk) 

Johan Gram, Uit mijn schetsboek. Verhalen voor 
onze jongens en meisjes(alleen scans 
beschikbaar) , 1904 
Charles Krienen, Uit de jeugd van een 
Gelderschen jongen (alleen scans beschikbaar) , 
1904 (1

ste
 druk) 

Agatha Snellen, Moeder Marianne (alleen scans 
beschikbaar) , 1904 (1

ste
druk) 

Christine Doorman, Van lichtende bergtoppen en 
donkere dalen (alleen scans beschikbaar) , 1904 
Margaretha, Op en om het Krabbelbaantje, 1904 
(1

ste
 druk) 

Johannes Postmus, De frontieren over. Holland in 
het jaar 1672 (alleen scans beschikbaar) , 1904 
(1

ste
 druk) 

A.C. Kuiper, Een boek vol verhalen voor meisjes 
en jongens (alleen scans beschikbaar) , 1904 
J.A. de Lint en J.S. Verburg, Robinson Crusoe. 
Leesboek ter voorbereiding van het geschiedenis-
onderwijs in het derde of vierde leerjaar (alleen 
scans beschikbaar) , 1904 
Louise Zaalberg, In de klauwen van den gelen 
draak (alleen scans beschikbaar) , 1904 (1

ste
 druk) 
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P.J. Kloppers, Werken der duisternis, of Antwerpen 
in 1582-1583 (alleen scans beschikbaar) , 1904 
Freia en Catharina van Rennes, Silhouetten. 
Gedichtjes van Freia (alleen scans beschikbaar) , 
1904 
Salvatore C. Marchesi, Avonturen en ontmoetingen 
van den kleinen Hans(alleen scans beschikbaar) , 
1904 
Anna van Gogh-Kaulbach, In het bloembollenland, 
1904 (1

ste
 druk) 

Nellie van Kol, In 't schemeruur bij 't knappend 
vuur (alleen scans beschikbaar) , 1904 
Donatus D'Haese, Geluk, lijden en zegepraal van 
een kind des volks (alleen scans beschikbaar) , 
1904 (1

ste
 druk) 

Vitus Bruinsma, Uit het gebied der natuurkunde. 
Leesboek voor de hoogste klassen der lagere 
school en voor herhalingsscholen. Deel 1 (alleen 
scans beschikbaar) , 1904 
Selma Lagerlöf, Christuslegenden (alleen scans 
beschikbaar) , 1904 
N. van Harpen, Koningin Emma. Koningin der 
weldadigheid (alleen scans beschikbaar) , 1904 
Nellie van Kol, Uit het groene Erin. Iersche 
verhalen en sagen (alleen scans beschikbaar) , 
1904 
Louwrens Penning, De watervloed. Een verhaal 
van den Sint-Elizabethsvloed (alleen scans 
beschikbaar) , 1904 (1

ste
 druk) 
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P. Visser, Heemskerck voor Gibraltar, 1904 
(1

ste
 druk) 

Lina van Bussum, Het kwartet (alleen scans 
beschikbaar) , 1904 (1

ste
 druk) 

Christien Callenfels, Treesje en Keesje, 1904 
(1

ste
 druk) 

Bertha Elisabeth van Osselen-van 
Delden, Nijenheuvel (alleen scans beschikbaar) , 
1904 
Jan Bruylants Jz., Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen, 
1904 (1

ste
 druk) 

Nellie van Kol, Uit het land van Bretagne. 
Middeleeuwsche legenden (alleen scans 
beschikbaar) , 1904 
C.J. Kieviet, Jongens van Oudt-Holland (alleen 
scans beschikbaar) , 1904 (1

ste
druk) 

Vitus Bruinsma, Uit het gebied der natuurkunde. 
Leesboek voor de hoogste klassen der lagere 
school en voor herhalingsscholen. Deel 2 (alleen 
scans beschikbaar) , 1904 
Louise Mack, Lennie's schoolleven. Een vertelling 
uit het leven van een Australisch meisje (alleen 
scans beschikbaar) , 1904 
 
1905 
A. Vincent, Blijde harten. Leesboek voor Roomsch-
Katholieke scholen. Deel 5(alleen scans 
beschikbaar) , 1905 
Johanna Louise Frederique de Liefde, Bangerd en 
Durf-al (alleen scans beschikbaar) , 1905 
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Aletta Hoog, Alleen in 't nestje (alleen scans 
beschikbaar) , 1905 
Rafaël Hertzberg en Esaias Tegner, Kalevala, het 
helden-epos der Finnen(alleen scans 
beschikbaar) , 1905 
A. Vincent, Blijde harten. Leesboek voor Roomsch-
Katholieke scholen. Deel 6(alleen scans 
beschikbaar) , 1905 
Peter Rosegger, In het ouderhuis (alleen scans 
beschikbaar) , 1905 
Nynke van Hichtum, Friesche schetsen (alleen 
scans beschikbaar) , 1905 (1

ste
druk) 

Heinrich Hoffmann, Het beroemde prentenboek 
naar Struwelpeter, 1905 (1

ste
 druk) 

Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Roodkapje, 1905 
(1

ste
 druk) 

Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Hans en Grietje, 
1905 (1

ste
 druk) 

Margaretha Johanna Salverda de Grave-
Herderscheê, Een reisje in het Dierenland (alleen 
scans beschikbaar) , 1905 
Andrew Home, De spion op school. Avonturen van 
een schooljongen (alleen scans beschikbaar) , 
1905 
In de Vacantie. Serie B: Meisjesboeken, 1905-
1936 (1

ste
 druk) 

Nynke van Hichtum, Het apenboek (alleen scans 
beschikbaar) , 1905 (1

ste
druk) 
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Margaretha Johanna Salverda de Grave-
Herderscheê, Wat de vacantie bracht(alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1905 
Anna Maria Stork-Kruyff, De zeven hondjes, 1905 
(1

ste
 druk) 

Bertha Elisabeth van Osselen-van 
Delden, Grootmoeder en kleinzoon (alleen scans 
beschikbaar) , 1905 
Louwrens Penning, Onder de vlag van Jan Pz. 
Coen (alleen scans beschikbaar) , 1905 
Alice Becht-Dentz, De drie katjes, 1905 (1

ste
 druk) 

Margo Scharten-Antink, Sprotje, 1905 (1
ste

 druk) 
C.L. van Balen, Bobbie op Vredenborch (alleen 
scans beschikbaar) , 1905 
Ons Genoegen. Serie A: Jongensboeken, 1905-
1945 (1

ste
 druk) 

C.J. Kieviet, Onder verschillende meesters (alleen 
scans beschikbaar) , 1905 (1

ste
 druk) 

Charles Perrault, Asschepoester, 1905 (1
ste

 druk) 
Robert Browning, De speelman van Hamelen, 
1905 (1

ste
 druk) 

anoniem, Snakerijen van Tijl Uilenspiegel (alleen 
scans beschikbaar) , 1905 (1

ste
 druk) 

E.J. Blekkink en J. Faber, Een schakel. Leesboek 
voor school en huis. Deel 1(alleen scans 
beschikbaar) , 1905 
Mark Twain, Tom Sawyer's reisavonturen (alleen 
scans beschikbaar) , 1905 
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Charles Kingsley, De waterkindertjes. Een 
sprookje voor een landkind (alleen scans 
beschikbaar) , 1905 
Nellie van Kol, Van blond en bruin. Kinder-
levensbeeldjes (alleen scans beschikbaar) , 1905 
L.Leslie Brooke, The golden goose book. The 
stories of the golden goose, the three bears, the 3 
little pigs, Tom Thumb (alleen scans beschikbaar) , 
1905 
J.W. Gerhard, Ali Baba en de veertig 
roovers (alleen scans beschikbaar) , 1905 
Ons Genoegen. Serie B: Meisjesboeken, 1905-... 
(1

ste
 druk) 

G. Kederman, De oude Velders en zijn hond. Eene 
kerstvertelling (alleen scans beschikbaar) , 1905 
A.C.C. de Vletter, Twee helden (alleen scans 
beschikbaar) , 1905 (1

ste
 druk?) 

A. van der Flier, Overwonnen door geweld (alleen 
scans beschikbaar) , 1905 
Hans von Wolzogen, Beowoelf. Het oudste 
Germaansche heldengedicht(alleen scans 
beschikbaar) , 1905 
J.W. Gerhard, Aladdin en de wonderlamp (alleen 
scans beschikbaar) , 1905 
Felicie Jehu, Nel de ontembare, 1905 (1

ste
 druk) 

Evelyn Everett Green, Kleine lady Clare (alleen 
scans beschikbaar) , 1905 (1

ste
druk) 

Suzanna Maria Andriessen, Drie Hongaren op 
reis (alleen scans beschikbaar), 1905 
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C.J. Kieviet, De hut in het bosch (alleen scans 
beschikbaar) , 1905 (1

ste
 druk) 

Henriette van Noorden, Weet je nog wel van 
toen?, 1905 (1

ste
 druk) 

Nellie van Kol, Parels. Keur van vertellingen voor 
de rijpere jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1905 
Martha van Eeden-van Vloten, De 
waterkindertjes (alleen scans beschikbaar), 1905 
Karl Tanera, Een schooljongen op reis (alleen 
scans beschikbaar) , 1905 (1

ste
druk) 

 
1906 
Jonathan Swift, Gulliver's travels (alleen scans 
beschikbaar) , 1906 
Jacob Stamperius, Nieuw leesboek voor de 
hoogere klassen der volksschool. Deel 3 (alleen 
scans beschikbaar) , 1906 
A. Vreeken, Mearten van den visscher (alleen 
scans beschikbaar) , 1906 
P. Visser, Het beleg van Alkmaar (alleen scans 
beschikbaar) , 1906 (1

ste
 druk) 

C. Spoor, Onze oude versjes, 1906 (1
ste

 druk) 
A. Vincent, Blijde harten. Leesboek voor Roomsch-
Katholieke scholen. Deel 7(alleen scans 
beschikbaar) , 1906 
A. Jowal, Claartje (alleen scans beschikbaar) , 
1906 (1

ste
 druk) 

Nynke van Hichtum, Kinderleven (alleen scans 
beschikbaar) , 1906 (?) 
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J.C. van Wijck, Teere Klaas. Historisch verhaal 
voor jongelieden (alleen scans beschikbaar) , 1906 
Bertha Elisabeth van Osselen-van Delden, De 
schaapskooi op de Elspeeter heide. Een boek voor 
jongens en meisjes (alleen scans beschikbaar) , 
1906 
E. Dopheide-Witte, Verhalen en sprookjes bij de 
plaatjes van Verkade's album No. 3 (alleen scans 
beschikbaar) , 1906 
E. Dopheide-Witte, Kleine bengels (onder ps. 
Tante Lize) (alleen scans beschikbaar) , 1906 
(1

ste
 druk) 

Marie Hildebrandt, In het land der wijsneuzen, 
1906 (1

ste
 druk) 

Max Nassauer, De goede dokter, ca. 1906 
(1

ste
 druk) 

Paul d' Ivoi, Dalia's eed (alleen scans 
beschikbaar) , 1906 
Fredericus Hendrikus van Leent, De liefste van ons 
clubje (alleen scans beschikbaar) , 1906 (1

ste
 druk) 

Felicie Jehu, Nettie van der Slee (alleen scans 
beschikbaar) , 1906 
August Niemann, Het geheim van de 
Mummie (alleen scans beschikbaar) , 1906 
(1

ste
 druk) 

Marie Hildebrandt, Mapje en Papje in het 
Hazenbosch, ca. 1906 (1

ste
 druk) 

R. Huizenga en P.J. Kloppers, Van vorsten en 
volken (alleen scans beschikbaar) , 1906 
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C.J. Kieviet, De twee broeders. Een Kennemer 
legende uit de jaren 1420-1436(alleen scans 
beschikbaar) , 1906 (1

ste
 druk) 

Dora Maehler, Piet met de speen. Lize met de 
speen, ca. 1906 (1

ste
 druk) 

Nellie van Kol, Chineesche schimmen. Vertellingen 
en legenden uit China(alleen scans beschikbaar) , 
1906 (1

ste
 druk) 

N. van der Linden van Snelrewaard-
Boudewyns, Jantje in Modderstad. Kinderzangspel 
in vier bedrijfjes (alleen scans beschikbaar) , 1906 
J.M. Barrie, Peter Pan in Kensington 
Gardens (alleen scans beschikbaar) , 1906 
Louis Landré, Jan de luiaard, ca. 1906 (1

ste
 druk) 

E.J. Blekkink en J. Faber, Een schakel. Leesboek 
voor school en huis. Deel 2(alleen scans 
beschikbaar) , 1906 
Nellie van Kol, Uit Egypteland (alleen scans 
beschikbaar) , 1906 
 
1907 
Nellie van Kol, Onze oudjes in hun lief en 
leed (alleen scans beschikbaar) , 1907 
anoniem, De dierenvriend (alleen scans 
beschikbaar) , 1907 
Nina, Trineke uit den woonwagen. Een 
oorspronkelijk verhaal voor de jeugd(alleen scans 
beschikbaar) , 1907 (1

ste
 druk) 

Bertha Elisabeth van Osselen-van Delden, De 
Moore's (alleen scans beschikbaar) , 1907 
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Felicie Jehu, Een geniaal zestal (alleen scans 
beschikbaar) , 1907 (1

ste
 druk) 

Jan Gerrit Kramer, Piet Hein (alleen scans 
beschikbaar) , 1907 
H.C. Kellner en J.H. Rosny, Oud-Hindoesch 
keurjuweel. Fragmenten uit Ramájana en 
Mahabhárata (alleen scans beschikbaar) , 1907 
Dinah Kohnstamm, Pukjes droom, 1907 (1

ste
 druk) 

Henny Koch, Papa's jongen (alleen scans 
beschikbaar) , 1907 
A.C.C. de Vletter, Groote broer (alleen scans 
beschikbaar) , 1907 (1

ste
 druk) 

Johannes Worp, De zingende kinderwereld. 
Kinderliedjes voor een of twee stemmen met 
piano-begeleiding, 1907 
van Woerden-Pop, Jongensleven (alleen scans 
beschikbaar) , 1907 
J.A. Boer en C. Kerdel, Lezen en verstaan. 
Leesboek voor de lagere school. Deel 1 (alleen 
scans beschikbaar) , 1907 
J.A. Boer en C. Kerdel, Lezen en verstaan. 
Leesboek voor de lagere school. Deel 4 (alleen 
scans beschikbaar) , 1907 
Antoon Jozef Witteryck, Prentjes voor brave 
kinderen. Images pour les enfants sages (alleen 
scans beschikbaar) , 1907 (1

ste
 druk) 

J.A. Boer en C. Kerdel, Lezen en verstaan. 
Leesboek voor de lagere school. Deel 3 (alleen 
scans beschikbaar) , 1907 
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J.A. Boer en C. Kerdel, Lezen en verstaan. 
Leesboek voor de lagere school. Deel 2 (alleen 
scans beschikbaar) , 1907 
Stella Mare, Op zee en aan het strand, 1907 
(1

ste
 druk) 

D.F. Scheurleer, Michiel Adriaensz. de Ruyter. 
Leven en daden naar berichten en afbeeldingen 
van tijdgenooten (alleen scans beschikbaar) , 1907 
Marion Coleridge en Gilbert Coleridge, Jan van 
Elselo, de Page van Prins Willem (alleen scans 
beschikbaar) , 1907 
D. Dijkstra, De jongens van Oudenoord (alleen 
scans beschikbaar) , 1907 
Anna Hubert van Beusekom, Tante Loesje (alleen 
scans beschikbaar) , 1907 (1

ste
 druk) 

P.J. van Geldorp, A is een Aapje, ca. 1907 
(1

ste
 druk) 

Kees Valkenstein, De koningspoes, 1907 
(1

ste
 druk) 

Nannie van Wehl, De buren (alleen scans 
beschikbaar) , 1907 (1

ste
 druk) 

Jonathan Swift, Gulliver's reizen (alleen scans 
beschikbaar) , 1907 (1

ste
 druk) 

J.W. Blok, Bram Geurtsz' avonturen. Een verhaal 
voor jongens (alleen scans beschikbaar) , 1907 
Hubert J. Bouten, De Meriah. Een verhaal uit het 
leven der inboorlingen van Engelsch-Indië. 
Oorspronkelijk jongensboek (alleen scans 
beschikbaar) , 1907 
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P.J. van Geldorp, A is een Aapje (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1907 
Gerrit Engelberts Gerrits en Jacob Stamperius, Het 
leven van De Ruyter(alleen scans beschikbaar) , 
1907 
J.C. Hoek-van Staveren, De veilige haven 
binnengeloopen (alleen scans beschikbaar) , 1907 
H.W. Sonnega Ez, Een Amsterdamsche 
jongen (alleen scans beschikbaar) , 1907 
Louwrens Penning, Op den tweesprong. Een 
verhaal uit de Groote Fransche Revolutie (alleen 
scans beschikbaar) , 1907 (1

ste
 druk) 

Marie Hildebrandt, De kleine Kroot in het 
droomenland, ca. 1907 (1

ste
 druk) 

Jan Schenkman, Pierrot, 1907 (?) 
 
1908 
anoniem, Hoe men reiste voorheen en thans, ca. 
1908 (1

ste
 druk) 

Nellie van Kol, Kleutervreugd. Allemaal 
geschiedenisjes van dieren (alleen scans 
beschikbaar) , 1908 
Nellie van Kol, Der bloemen sprookjeswereld. 
Bloemensagen, -legenden, -sprookjes (alleen 
scans beschikbaar) , 1908 
Wilhelm Hauff, Sprookjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1908 
K. Beversluis, Hun vacantie (alleen scans 
beschikbaar) , 1908 
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Betsy, Na dezen verstaan (alleen scans 
beschikbaar) , 1908 
Johanna Bakker, Hannie's verhaaltjes (alleen 
scans beschikbaar) , 1908 
De Schoolmeester, De gedichten van den 
Schoolmeester (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1908 (1

ste
 druk) 

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van 
Michiel de Ruijter, 1908 (1

ste
druk) 

Joh. H. Been, Uit ons heldentijdperk (alleen scans 
beschikbaar) , 1908 (1

ste
druk) 

Jacob Stamperius, Ons genoegen (alleen scans 
beschikbaar) , 1908 
Nellie van Kol, De belegerde stad (alleen scans 
beschikbaar) , 1908 
G. Klee, Uit der voorvaadren schat (alleen scans 
beschikbaar) , 1908 
J.A. Boer en C. Kerdel, Lezen en verstaan. 
Leesboek voor de lagere school. Deel 7 (alleen 
scans beschikbaar) , 1908 
Nynke van Hichtum, Er was eens een oud 
vrouwtje, 1908 (1

ste
 druk) 

Jan Feith, De reis om de wereld in veertig dagen of 
De zoon van Phileas Fogg, 1908 (1

ste
 druk) 

J.A. Boer en C. Kerdel, Lezen en verstaan. 
Leesboek voor de lagere school. Deel 8, 1908 
Kees Valkenstein, Vertelsels (alleen scans 
beschikbaar) , 1908 
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G.W. Brons Middel, Twee schoolvriendinnen. Een 
verhaal voor meisjes(alleen scans beschikbaar) , 
1908 
J.A. Boer en C. Kerdel, Lezen en verstaan. 
Leesboek voor de lagere school. Deel 6 (alleen 
scans beschikbaar) , 1908 
F. de Sinclair, Meneer Focus als globe-trotter, 
1908 
Fanny Stöckert, Tooneelspelerskind (alleen scans 
beschikbaar) , 1908 
J.A. Boer en C. Kerdel, Lezen en verstaan. 
Leesboek voor de lagere school. Deel 5 (alleen 
scans beschikbaar) , 1908 
Marie C. van Zeggelen, De gouden kris, 1908 
(1

ste
 druk) 

Willem Schippers, De vondeling (alleen scans 
beschikbaar) , 1908 
Marie C. van Zeggelen, Feestavonden (alleen 
scans beschikbaar) , 1908 
Tine van Berken, Kleine avonturen (alleen scans 
beschikbaar) , 1908 
Louise B.B., Njootje en Nonnie (alleen scans 
beschikbaar) , 1908 (1

ste
 druk) 

 
1909 
N. Doumen en Jos.M. Reynders, Ik lees al. 
Oefeningen voor het aanvankelijk lezen. Deel 
2 (alleen scans beschikbaar) , 1909 
Felicie Jehu, Haar zusters (alleen scans 
beschikbaar) , 1909 
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Ida Heijermans, Prins Peter, 1909 (1
ste

 druk) 
J. Bok, H. Douma en M.H. Lem, Door spreken tot 
lezen. Methode voor het aanvankelijk 
leesonderwijs. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 
1909 
J. Bok, H. Douma en M.H. Lem, Door spreken tot 
lezen. Methode voor het aanvankelijk 
leesonderwijs. Deel 5 (alleen scans beschikbaar) , 
1909 
J. Bok, H. Douma en M.H. Lem, Door spreken tot 
lezen. Methode voor het aanvankelijk 
leesonderwijs. Deel 6 (alleen scans beschikbaar) , 
1909 
J. Bok, H. Douma en M.H. Lem, Door spreken tot 
lezen. Methode voor het aanvankelijk 
leesonderwijs. Deel 4 (alleen scans beschikbaar) , 
1909 
J. Bok, H. Douma en M.H. Lem, Door spreken tot 
lezen. Methode voor het aanvankelijk 
leesonderwijs. Deel 3 (alleen scans beschikbaar) , 
1909 
J. Bok, H. Douma en M.H. Lem, Door spreken tot 
lezen. Methode voor het aanvankelijk 
leesonderwijs. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 
1909 
Bertha Elisabeth van Osselen-van Delden, Het 
meisje uit Amerika. Een boek voor jongens en 
meisjes (alleen scans beschikbaar) , 1909 
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J.V. von Scheffel, Audifax en Hadoemooth. 
Tooneelen uit de Xe eeuw (alleen scans 
beschikbaar) , 1909 
anoniem, Indisch prentenboek 1. Bedienden en 
beroepen, 1909 (1

ste
 druk) 

Adolf Jacob Hoogenbirk, De kleinkinderen (alleen 
scans beschikbaar) , 1909 
F.J. Hoffman, Vriend en vijand. Vertellingen over 
de verschillende betrekkingen der dieren tot 
elkander (alleen scans beschikbaar) , 1909 
Kees Valkenstein, Nieuwe vertelsels (alleen scans 
beschikbaar) , 1909 
N. Doumen en Jos.M. Reynders, Ik lees al. 
Oefeningen voor het aanvankelijk lezen. Deel 
1 (alleen scans beschikbaar) , 1909 
Nannie van Wehl, Vooruitgestuurd, 1909 (1

ste
 druk) 

Bertha Clément, Lizelotte. Een verhaal voor twaalf- 
tot veertien-jarige meisjes(alleen scans 
beschikbaar) , 1909 
Johanna Wildvanck, Hansje en Blondje in 
Bloemenland, 1909 (1

ste
 druk) 

Kapitein Danrit, De vliegmachine van den Stillen 
Oceaan (alleen scans beschikbaar) , 1909 
(1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, De vroolijke 
verteller (alleen scans beschikbaar) , 1909 
(1

ste
 druk) 

Kees Valkenstein, In en om Stamboel (alleen 
scans beschikbaar) , 1909 
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Helen Hay Whitney, Voor we slapen gaan, 1909 
(1

ste
 druk) 

D.L. Daalder, Hoe uit de kaboutertjes de reuzen 
ontstaan zijn. Eene vertelling over de wording der 
aarde met wat er op is (alleen scans beschikbaar) , 
1909 
S.G. Reddingius-van Harlingen, Hansje en zijn 
vrienden (alleen scans beschikbaar) , 1909 
Ethjaga van Doorn, Lief en leed op school (alleen 
scans beschikbaar) , 1909 (1

ste
 druk) 

Charles Krienen, Toch gered. Oorspronkelijk 
verhaal voor jongens en meisjes(alleen scans 
beschikbaar) , 1909 (1

ste
 druk) 

H.J. Krebbers, Hein en zijn kraaien (alleen scans 
beschikbaar) , 1909 (1

ste
druk) 

Jan van der Wal, Echte jongens (alleen scans 
beschikbaar) , 1909 
Joh. H. Been, De avonturen van den 
stadhuisklerk (alleen scans beschikbaar) , 1909 (?) 
Mevrouw O.F. Walton, Christoffels oude 
orgel (alleen scans beschikbaar) , 1909 (1

ste
 druk) 

Theo Thijssen, Jongensdagen (alleen scans 
beschikbaar) , 1909 (1

ste
 druk) 

Marie Leopold, Van kinderen en hun lievelingen. 
Verhalen voor kinderen van 7-10 jaar (alleen scans 
beschikbaar) , 1909 
B. van Asinga, Een gelukkig jaar (alleen scans 
beschikbaar) , 1909 
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M. Cato Roos van den Berg, "Juffertje Waarom?" 
Een oorspronkelijk verhaal voor meisjes van 10-12 
jaar (alleen scans beschikbaar) , 1909 
S. Gruys-Kruseman, Uit m'n mouw geschud. 
Verhaaltjes voor kinderen van 4-8 jaar (alleen 
scans beschikbaar) , 1909 (1

ste
 druk) 

Mevrouw O.F. Walton, Engeltje's Kerstfeest en 
Dotje, 1909 (1

ste
 druk) 

N. Doumen en Jos.M. Reynders, Ik lees al. 
Oefeningen voor het aanvankelijk lezen. Deel 
5 (alleen scans beschikbaar) , 1909 
B.J. Webb, Naomi, of De laatste dagen van 
Jeruzalem (alleen scans beschikbaar) , 1909 
(1

ste
 druk) 

N. Doumen en Jos.M. Reynders, Ik lees al. 
Oefeningen voor het aanvankelijk lezen. Deel 
4 (alleen scans beschikbaar) , 1909 
N. Doumen en Jos.M. Reynders, Ik lees al. 
Oefeningen voor het aanvankelijk lezen. Deel 
3 (alleen scans beschikbaar) , 1909 
M. Mieras (Jr.) en G. de Weerd, Leesboek voor 
lager en voortgezet onderwijs. Deel 1 (alleen scans 
beschikbaar) , 1909 
Lucy Malden, Hanna de sloddervos, 1909 
(1

ste
 druk) 

Nannie van Wehl, Aan den waterkant (alleen scans 
beschikbaar) , 1909 (1

ste
druk) 

Marie C. van Zeggelen, Van kleine meisjes (alleen 
scans beschikbaar) , 1909 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=roos068juff01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=roos068juff01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=roos068juff01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=roos068juff01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=gruy012uitm01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=gruy012uitm01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=gruy012uitm01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=walt023enge01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=walt023enge01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=walt023enge01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=reyn016ikle06
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=reyn016ikle06
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=reyn016ikle06
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=reyn016ikle06
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=webb007naom01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=webb007naom01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=webb007naom01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=reyn016ikle07
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=reyn016ikle07
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=reyn016ikle07
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=reyn016ikle07
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=reyn016ikle08
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=reyn016ikle08
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=reyn016ikle08
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=reyn016ikle08
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=mier031lees03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=mier031lees03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=mier031lees03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=mald011hann01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=wehl002aand01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=zegg001vank01


Elsa Beskow, Olle's sneeuwschoentocht (alleen 
scans beschikbaar) , 1909 (1

ste
druk) 

 
1910 
Cora C.G., De verloren kousen (alleen scans 
beschikbaar) , 1910 
N. Doumen en Jos.M. Reynders, Ik lees al. 
Oefeningen voor het aanvankelijk lezen. Deel 
6 (alleen scans beschikbaar) , 1910 
N. Doumen en Jos.M. Reynders, Ik lees al. 
Oefeningen voor het aanvankelijk lezen. Deel 
7 (alleen scans beschikbaar) , 1910 
Pauli Ebner, Dat heerlijke kerstfeest!, ca. 1910-
1920 (1

ste
 druk) 

anoniem, Liesje in het Droomenland, ca. 1910-
1920 (1

ste
 druk) 

Rie Cramer, Zomer (alleen scans beschikbaar) , 
1910 (1

ste
 druk) 

Rie Cramer, Lente (alleen scans beschikbaar) , 
1910 (1

ste
 druk) 

Stijn Streuvels, Reinaert de Vos (alleen scans 
beschikbaar) , 1910 (1

ste
 druk) 

G.W. Kernkamp en Gerrit van Rijn, Nederlandsche 
historieprenten (1555-1900) (alleen scans 
beschikbaar) , 1910 (1

ste
 druk) 

Henriëtte Blaauw, Van goeden morgen tot slaap 
wel, 1910 (1

ste
 druk) 

Jan Rinke, Rakkers uit de buurt, 1910 (1
ste

 druk) 
Jan Bleys, Hansje Knipperdolletje, ca. 1910 
(1

ste
 druk) 
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anoniem, Vergeet mij niet, ca. 1910-1920 
(1

ste
 druk) 

Joh. H. Been, Het vrijheidsboek. Geïllustreerde 
uitgave van "Langs den stormvloed" (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1910 (1

ste
 druk?) 

Louisa May Alcott, De kostschool van meneer 
Beer (alleen scans beschikbaar), ca. 1910-1920 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Wat een pret, ca. 1910-1920 (1
ste

 druk) 
Joh. H. Been, De jongens de baas (en de meisjes 
niet te vergeten) (alleen scans beschikbaar) , 1910 
(1

ste
 druk) 

Jan Rinke, Hier heb je 't leven en bedrijf, van Jan 
de Wasscher en zijn wijf, ca. 1910-1920 (1

ste
 druk) 

Jan Rinke, Geschiedenis van Ali-Baba en de 
Veertig roovers, ca. 1910-1920 (1

ste
 druk) 

anoniem, Onze schepen, ca. 1910-1920 (1
ste

 druk) 
C.M.H. Bauer, Miesje (alleen scans beschikbaar) , 
1910 
Bertha Clément, Schijn en wezen. Verhaal voor 
jonge meisjes (alleen scans beschikbaar) , 1910 
D.A. Bueno de Mesquita, De geschiedenis van 
Gulzigen Tobias, ca. 1910 (1

ste
druk) 

Cor Bruijn, Sneeuwwitje. Voor oudere kinderen 
voor toneel bewerkt (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1910 
Fanny Stöckert, Huismoedertje (alleen scans 
beschikbaar) , 1910 
anoniem, Poesje-Nel en Kater-Snor, 1910 
(1

ste
 druk) 
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Kees Valkenstein, De aeroplaan van m'nheer 
Vliegenthert, 1910 (1

ste
 druk) 

Nannie van Wehl, De kleinkinderen van Mevrouw 
Beukema (alleen scans beschikbaar) , 1910 
(1

ste
 druk) 

W. Haanstra, Maria en haar pop (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1910 
N. Doumen en Jos.M. Reynders, Ik lees al. 
Oefeningen voor het aanvankelijk lezen. Deel 
8 (alleen scans beschikbaar) , 1910 
J.N. Voorhoeve, Strijd en kroon. Een verhaal uit 
den tijd der hervorming(alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1910 
Alberdina Hermanna Schlüter, Het huisje onder de 
hooge dennen (alleen scans beschikbaar) , 1910 
Johanna Nieuwerf-Feenstra, De Nielantjes (alleen 
scans beschikbaar) , 1910 
Paul d' Ivoi, Dick Fann en de radium-dieven (alleen 
scans beschikbaar) , 1910 (1

ste
 druk) 

W. Hoogenboom, De loopende hand . Cursus voor 
uitsluitend loopend schrift, methodisch samengest. 
voor de lagere school (alleen scans beschikbaar) , 
1910 
Tine van Berken en Reinoudina de Goeje, Als 't 
buiten regent (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1910-1920 (1

ste
 druk) 

Constant de Kinder, De wonderlijke lotgevallen van 
Jan zonder Vrees, 1910 (1

ste
 druk) 

A.C.C. de Vletter, De dolende ridder (alleen scans 
beschikbaar) , 1910 (1

ste
druk) 
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De Schoolmeester, Gedichten van den 
Schoolmeester (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1910 (verbeterde uitgave) 
J. Leewis, Herman's luchtreis. De nachtelijke 
avonturen van een Amsterdamschen 
straatjongen (alleen scans beschikbaar) , 1910 
(1

ste
 druk) 

Wilha. Langermans, Een prettig uurtje. Verhaaltjes 
voor jongens en meisjes(alleen scans 
beschikbaar) , 1910 (1

ste
 druk) 

A.C.C. de Vletter, De roode molen (alleen scans 
beschikbaar) , 1910 (1

ste
 druk) 

Jan Ligthart en R. Noordhoff, Namen leeren en 
repeteeren. Een repetitie-atlasje voor de lagere 
school (alleen scans beschikbaar) , 1910 
(1

ste
 druk) 

M. Mieras (Jr.) en G. de Weerd, Leesboek voor 
lager en voortgezet onderwijs. Deel 2 (alleen scans 
beschikbaar) , 1910 
W. (Tzn.) Mets, De goochelaar (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1910 
A.F. Pieck, De freule van Elzenhorst (alleen scans 
beschikbaar) , 1910 
Ida Keller, De paradijsbloem (alleen scans 
beschikbaar) , 1910 
Jan Pieter Heije, Daar zaten zeven kikkertjes al in 
een boerensloot, ca. 1910-1920 (1

ste
 druk) 

Nynke van Hichtum, Fortunatus en zijn zonen. Een 
oud verhaal (alleen scans beschikbaar) , 1910 
(1

ste
 druk?) 
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Marie Hildebrandt, Geschiedenis van den haan 
Kantekleer, 1910 (1

ste
 druk) 

Jacob Grimm en Wilhelm 
Grimm, Asschepoester (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1910 
N. Doumen en Jos.M. Reynders, Ik lees al. 
Oefeningen voor het aanvankelijk lezen. Deel 
10 (alleen scans beschikbaar) , 1910 
M. Güthschmidt, Het geluk van baas Trip, ca. 
1910-1920 (1

ste
 druk) 

W. Haanstra, Het visschertje (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1910 
N. Doumen en Jos.M. Reynders, Ik lees al. 
Oefeningen voor het aanvankelijk lezen. Deel 
9 (alleen scans beschikbaar) , 1910 
Ant. S. Reule (Nzn.), In de Australische wildernis. 
Avontuurlijk verhaal voor jongens (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1910 
Marie Hildebrandt, Jan en Jansje in het 
Wonderland, 1910 (1

ste
 druk) 

 
1911 
Walter Christmas, Svend de padvinder (alleen 
scans beschikbaar) , 1911 (1

ste
druk) 

Charles Krienen, De zwerver. Oorspronkelijk 
verhaal voor jongens en meisjes(alleen scans 
beschikbaar) , 1911 (1

ste
 druk) 

Elsa Beskow, De kabouterkindren (alleen scans 
beschikbaar) , 1911 (1

ste
 druk) 
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Simon Abramsz., Rijmpjes en versjes uit de oude 
doos, 1911 (1

ste
 druk) 

Jan Feith, Misdadige kinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1911 (1

ste
 druk) 

Rie Cramer, Winter (alleen scans beschikbaar) , 
1911 (1

ste
 druk) 

 
1912 
G. Schrijver, Toen moeder weg was (alleen scans 
beschikbaar) , 1912 
Antoon Jozef Witteryck, Nos bons amis. Onze 
goede vrienden (alleen scans beschikbaar) , 1912 
(1

ste
 druk) 

Almanak voor de jeugd 1913 (alleen scans 
beschikbaar) , 1912 (1

ste
 druk) 

Nannie van Wehl, Anneke van den dokter (alleen 
scans beschikbaar) , 1912 (1

ste
 druk) 

Yvonne, Het prentenboek der sporten, 1912 
(1

ste
 druk) 

Alberdina Hermanna Schlüter, De jongste 
thuis (alleen scans beschikbaar) , 1912 (1

ste
 druk) 

Charles Krienen, Uit de jeugd van Kees 
Kolving (alleen scans beschikbaar) , 1912 
(1

ste
 druk) 

L.A.B. Ulehake, Piet Pluis (alleen scans 
beschikbaar) , 1912 
Aletta Hoog, Van een eenzaam klein 
meisje (alleen scans beschikbaar) , 1912 
(1

ste
 druk) 
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Charlotte Niese, Wat Michiel Schneidewind als 
jongen beleefde (alleen scans beschikbaar) , 1912 
(1

ste
 druk) 

 
1913 
Alfred Listal, Bellaroontje, het woud-prinsesje, 
1913 (1

ste
 druk) 

Alfred Listal, Flipje Fluiter en zijn vrind, 1913 
(1

ste
 druk) 

Joh. H. Been, Kerstvertellingen (alleen scans 
beschikbaar) , 1913 (1

ste
 druk) 

Aletta Hoog, Wie kijkt er mee, en luistert meteen?, 
1913 (1

ste
 druk) 

Marie Hildebrandt, Nieuwe versjes, 1913 (1
ste

 druk) 
Aletta Hoog, Keesje (alleen scans beschikbaar) , 
1913 
F. de Sinclair, Sancta musica (alleen scans 
beschikbaar) , 1913 (1

ste
 druk) 

Jo Ufkes, Een vroolijke Frans (alleen scans 
beschikbaar) , 1913 (1

ste
 druk) 

Anna van Gogh-Kaulbach, Asschepoester (alleen 
scans beschikbaar) , 1913 (1

ste
 druk) 

H. Muyldermans, De klokhen (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1913 (1

ste
 druk) 

Simon Abramsz., Versjes en prentjes voor het 
kleine volkje (alleen scans beschikbaar) , 1913 
(1

ste
 druk) 

Jacqueline Enderlein, Van twee visschertjes, 1913 
(1

ste
 druk) 

 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=nies007watm01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=nies007watm01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=nies007watm01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=list002bell01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=list002flip01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=been001kers01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hoog222wiek01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hild004nieu02
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hoog222kees01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=sinc001sanc01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=ufke004vroo01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=gogh002assc01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=muyl011klok01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=abra007vers01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=abra007vers01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=abra007vers01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=ende012vant01


1914 
Charles Krienen, Zonnebloemen. Vertellingen voor 
school en huis. Deel 3. Vertellingen voor kinderen 
van 11-14 jaar (alleen scans beschikbaar) , 1914 
(1

ste
 druk) 

Chr. van Abkoude, Pietje Bell, of de lotgevallen 
van een ondeugenden jongen, 1914 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Riez mes enfants. Om te 
lachen (alleen scans beschikbaar) , 1914 
(1

ste
 druk) 

Aletta Hoog, Een Hollandsch meisje in 
Amerika (alleen scans beschikbaar) , 1914 
(1

ste
 druk) 

Aletta Hoog, Eeuwfeest (alleen scans 
beschikbaar) , 1914 (1

ste
 druk) 

J.C. Wirtz Czn., Mijn Bibliotheek, 1914-... 
(1

ste
 druk) 

Jules Verne, Het geheimzinnige eiland. De 
verlatene (alleen scans beschikbaar) , 1914 
G.W. Lovendaal, Kindergedichten, 1914 (1

ste
 druk) 

Alfred Listal, Van Tobbie, Tibbie en kleine Tom, 
1914 (1

ste
 druk) 

 
1915 
H. Willebeek Le Mair, Klein volkje, 1915 (1

ste
 druk) 

H. Willebeek Le Mair, Het kinderhoekje (alleen 
scans beschikbaar) , 1915 (1

ste
druk) 

Margaretha Meijboom, Kinderbijbel (alleen scans 
beschikbaar) , 1915 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=krie012zonn03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=krie012zonn03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=krie012zonn03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=abko001piet04
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=abko001piet04
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=abko001piet04
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=witt139riez01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=witt139riez01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hoog222holl03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hoog222holl03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hoog222holl03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hoog222eeuw01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=wirt008mijn01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=vern002gehe03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=vern002gehe03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=vern002gehe03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=love003kind01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=list002vant01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=will175klei01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=will175kind01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=meij004kind01


H.W. Sonnega Ez, Wim Hens. Lotgevallen van een 
pleegkind (alleen scans beschikbaar) , 1915 
(1

ste
 druk) 

Charles Perrault, De gelaarsde kat, 1915 
(1

ste
 druk) 

Charles Krienen, Frank Vrijdag (alleen scans 
beschikbaar) , 1915 (1

ste
 druk) 

Marie Hildebrandt, Moeder de Gans. Baker- en 
kinderrijmpjes, 1915 (1

ste
druk) 

C.J. van Osenbruggen, Wilde Jo, 1915 (1
ste

 druk) 
Jonathan Swift, Gulivers reizen, ca. 1915 
(1

ste
 druk) 

J.B. Schuil, De A.F.C.-ers, 1915 (1
ste

 druk) 
J. Wackie Eysten, Van een dikken hertog (alleen 
scans beschikbaar) , 1915 (1

ste
 druk) 

Teunis Pluim, Grieksche heldensagen (alleen 
scans beschikbaar) , 1915 (1

ste
druk) 

C.M. van Hille-Gaerthé, Onder het stroodak, 1915 
(1

ste
 druk) 

 
1916 
Aletta Hoog, Een sprookjeskoningin (Carmen 
Sylva) en hare sprookjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1916 
Nannie van Wehl, De Schillekinderen en andere 
verhalen (alleen scans beschikbaar) , 1916 
(1

ste
 druk) 

Lize Bührs, Jet (alleen scans beschikbaar) , 1916 
(1

ste
 druk) 
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Henriëtte Rappard, Hetty (alleen scans 
beschikbaar) , 1916 (1

ste
 druk) 

Jan Rinke, De vliegende kogel, 1916 (1
ste

 druk) 
Jan Veltman, Trouwe vrienden (alleen scans 
beschikbaar) , 1916 (1

ste
 druk) 

H. Gras, De dijk bezweken (alleen scans 
beschikbaar) , 1916 (1

ste
 druk) 

 
1917 
Aletta Hoog, Vertellingen. Deel 2 (alleen scans 
beschikbaar) , 1917 
A. Trelker, Kleine vuurtjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1917 (1

ste
 druk) 

Jan Feith, In de Hollandsche branding. Een 
jongensboek van de zee (alleen scans 
beschikbaar) , 1917 (1

ste
 druk) 

A.M. de Jong, Vacantiedagen (alleen scans 
beschikbaar) , 1917 (1

ste
 druk) 

Nannie van Wehl, Het boek met de verhalen van 
Suusje (alleen scans beschikbaar) , 1917 
(1

ste
 druk) 

C.N. Williamson, De motorboot (alleen scans 
beschikbaar) , 1917 (1

ste
 druk) 

Mien Visser-Düker, Baron van Hippelepip (alleen 
scans beschikbaar) , 1917 (1

ste
 druk) 

Johanna Wildvanck, Hansje in Droomenland, 1917 
(1

ste
 druk) 

H. Willebeek Le Mair, Old dutch nursery rhymes. 
Hollandsche kinderliedjes(alleen scans 
beschikbaar) , 1917 (1

ste
 druk) 
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Nannie van Wehl, Constance trok van huis tot 
huis (alleen scans beschikbaar), 1917 (1

ste
 druk) 

Lina Tervooren, Toetie Roetmop (alleen scans 
beschikbaar) , 1917 (1

ste
 druk) 

C.J. Kieviet, Het geheim van den Canadees (alleen 
scans beschikbaar) , 1917 (1

ste
 druk) 

 
1918 
Alfred Listal, Mirolijntje (alleen scans 
beschikbaar) , 1918 (1

ste
 druk) 

Alfred Listal, Sneeuwklokje, 1918 (1
ste

 druk) 
Bas van der Veer, A dat is Aafje (alleen scans 
beschikbaar) , 1918 (1

ste
 druk) 

Jan Feith, Uit Piet's kantoorjaren (alleen scans 
beschikbaar) , 1918 (1

ste
 druk) 

Lucie Snoeck, Roodborstjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1918 (1

ste
 druk) 

Nannie van Wehl, De vriendschap van Bertha en 
Beata (alleen scans beschikbaar) , 1918 (1

ste
 druk) 

Cor Bruijn, Langs den waterkant, 1918 (1
ste

 druk) 
J.L. Keetelaar Jzn., De kinderen van den 
koorddanser (alleen scans beschikbaar) , 1918 
(1

ste
 druk) 

D.A. Bueno de Mesquita, Billie Ritchie en zijn ezel, 
1918 (1

ste
 druk) 

C.S. Adama van Scheltema, De wilgen, 1918 
(1

ste
 druk) 

Nelly Hoekstra-Kapteijn, Ali en haar 
vriendje (alleen scans beschikbaar) , 1918 
(1

ste
 druk) 
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C.J. Kieviet, De geheimzinnige koepel (alleen 
scans beschikbaar) , 1918 (1

ste
druk) 

 
1919 
Valborg Isaachsen-Dudok van Heel, In het 
heiligdom (alleen scans beschikbaar) , 1919 
C. Honigh en Gerrit Jan Vos Az., Van eigen 
bodem (alleen scans beschikbaar) , 1919 
(1

ste
 druk) 

C.J. Kieviet, Een dozijn Hollandsche 
jongens (alleen scans beschikbaar) , 1919 
(1

ste
 druk) 

Alfred Listal, Wiege-Wiege-Waaien!, 1919 
(1

ste
 druk) 

W.G. van de Hulst, Peerke en z'n kameraden, 
1919 (1

ste
 druk) 

G. Holle, Karel Doringa (alleen scans 
beschikbaar) , 1919 (1

ste
 druk) 

Maren Koster, Broertje's boek, 1919 (1
ste

 druk) 
Jo Kruyder-Bouman, Jetje's poppen, 1919 
(1

ste
 druk) 

G.U. Vande Vyver, Rondom de klasse. Leesboek 
voor de lagere school (alleen scans beschikbaar) , 
1919 (1

ste
 druk) 

anoniem, Tijl Uilenspiegel (alleen scans 
beschikbaar) , 1919 (1

ste
 druk) 

 
1920 
Henr. de Holl, De kikkers en de ganzen, 1920 
(1

ste
 druk) 
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J. Wackie Eysten, De tweelingen (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1920 (1

ste
druk) 

anoniem, Op reis, ca. 1920-1930 (1
ste

 druk) 
anoniem, De padvinder (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1920-1930 (1

ste
 druk) 

A. v.d. Buffelen, De nalatenschap van den 
Moor (alleen scans beschikbaar) , ca. 1920-1930 
(1

ste
 druk) 

Eugen Osswald, Animaux = Dierenprenten, ca. 
1920-1930 (1

ste
 druk) 

anoniem, Neurenberger speelgoed, ca. 1920-1930 
(1

ste
 druk) 

Charles Perrault, Klein Duimpje, ca. 1920 
(1

ste
 druk) 

Olga van Ravenstein, Moortje (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1920-1940 (1

ste
druk) 

Sara Cone Bryant, De geschiedenis van 
Epaminondas, 1920 (1

ste
 druk) 

anoniem, Plaatjes kijken, ca. 1920-1930 (1
ste

 druk) 
G. Gierding, Hans de zeeman, ca. 1920-1930 
(1

ste
 druk) 

Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Van het 
toovervischje, 1920 (1

ste
 druk) 

J.B. Schuil, De Artapappa's, 1920 (1
ste

 druk) 
Henriëtte Blaauw, Zomerweelde, ca. 1920-1930 
(1

ste
 druk) 

Tine Brinkgreve-Wicherink, Voor 't eerst van 
huis (alleen scans beschikbaar) , 1920 (1

ste
 druk) 

Cornelis de Bruin, Van Spanje naar ons land, ca. 
1920-1930 (1

ste
 druk) 
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J. Eigenhuis, Kamp-avonturen (alleen scans 
beschikbaar) , 1920 (1

ste
 druk) 

Ida Heijermans, De glazen bal en de blonde 
krulletjes (alleen scans beschikbaar) , 1920 
(1

ste
 druk) 

J.T. Heins, Van twee stoute boertjes en twee zoete 
boerinnetjes, 1920 (1

ste
druk) 

R.L. Stevenson, Het schatteneiland, ca. 1920-1930 
(1

ste
 druk) 

Charles Krienen, Een Hollandsche jongen (alleen 
scans beschikbaar) , 1920 (1

ste
 druk) 

Oom Anton, De prentjes van Oom Anton met 
versjes erbij, ca. 1920-1930 (1

ste
druk) 

anoniem, Voor dierenvrienden, ca. 1920-1930 
(1

ste
 druk) 

Joh. H. Been, De scheepsjongen van de Gouden 
Leeuw (alleen scans beschikbaar) , 1920 
(1

ste
 druk) 

Johanna Spyri, Arthur en Squirrel (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1920-1930 (1

ste
 druk) 

anoniem, Het groote dierenboek (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1920-1930 (1

ste
 druk) 

 
1921 
Alice Becht-Dentz, De rattenvanger van Hamelen, 
1921 (1

ste
 druk) 

Jacobus Cornelis de Koning, De heilige 
historie (alleen scans beschikbaar) , 1921 
(1

ste
 druk) 

Willem Schippers, Jan Starheim, 1921 (1
ste

 druk) 
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Emmy Belinfante-Belinfante, Casa Bianca (alleen 
scans beschikbaar) , 1921 (1

ste
 druk) 

Joh. H. Been, De zwerftochten van 
Kakkerlak (alleen scans beschikbaar) , 1921 
(1

ste
 druk) 

R.J. de Stoppelaar, Glinsteringen van het 
jaar (alleen scans beschikbaar) , 1921 (1

ste
 druk) 

A. Trelker, Hansje in Wonderland, 1921 (1
ste

 druk) 
 
1922 
David Tomkins, Prentenboek, 1922 (1

ste
 druk) 

Charles Krienen, Een merkwaardige vacantie. 
Oorspronkelijk jongensboek(alleen scans 
beschikbaar) , 1922 (1

ste
 druk) 

Anna Sutorius, Het speelgoed gaat uit wandelen, 
1922 (1

ste
 druk) 

Wilhelm Busch, Max en Maurits, 1922 (1
ste

 druk) 
Anna Sutorius, De reis in de hoedendoos, 1922 
(1

ste
 druk) 

B. Midderigh-Bokhorst, Hoe Wortelmannetje de 
wereld zag, 1922 (1

ste
 druk) 

Henriëtte Blaauw, Met z'n drietjes, 1922 (1
ste

 druk) 
Elizabeth Kuipers van der Koogh, "Kom je 
luisteren? Moeder gaat vertellen!"(alleen scans 
beschikbaar) , 1922 (1

ste
 druk) 

Anna Sutorius, Het kleine keukenmeisje en de 
grote taart, 1922 (1

ste
 druk) 

Emmy Belinfante-Belinfante, Tine Durieu (alleen 
scans beschikbaar) , 1922 (1

ste
 druk) 
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Anna Sutorius, De chocoladeboom, 1922 
(1

ste
 druk) 

Anna Sutorius, De jacht op den luchtballon, 1922 
(1

ste
 druk) 

 
1923 
Nellie van Kol, Kinderversjes, 1923 (1

ste
 druk) 

Droom en Daad. Jaargang 1 (alleen scans 
beschikbaar) , 1923 (1

ste
 druk) 

C. van Dort, Go van Blaak (alleen scans 
beschikbaar) , 1923 (1

ste
 druk) 

Henriëtte Blaauw, Steven en zijn koetjes, 1923 
(1

ste
 druk) 

anoniem, De koningin op reis 1898-1923, 1923 
(1

ste
 druk) 

Kriwub, Piet's avonturen, 1923 (1
ste

 druk) 
J.J. Groeneweg, Onder het Zuiderkruis. Een Zuid-
Afrikaansch verhaal voor jongens (alleen scans 
beschikbaar) , 1923 (1

ste
 druk) 

Jan Veltman, Een zoon en zijn moeder (alleen 
scans beschikbaar) , 1923 (1

ste
druk) 

Chr. van Abkoude, Kruimeltje, 1923 (1
ste

 druk) 
E.L. Cousyn, H. Grand'Aigle, Hautot, C. King, 
O'Galop en Ortiz, Vroolijke Bibendum (alleen 
scans beschikbaar) , 1923 (1

ste
 druk) 

C.J. Kieviet, De doosjesboekjes, 1923 (1
ste

 druk) 
Elizabeth Kuipers van der Koogh, Moeder vertelt 
van de drie kleine kleuters met drie 
paraplu'tjes (alleen scans beschikbaar) , 1923 
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Theo Thijssen, Kees de jongen (alleen scans 
beschikbaar) , 1923 (1

ste
 druk) 

Paulina Jacoba Cohen-de Vries, Uit de school 
geklapt (alleen scans beschikbaar) , 1923 
(1

ste
 druk) 

Droom en Daad, 1923-1930 (1
ste

 druk) 
Johan Treffers, Kameraden (alleen scans 
beschikbaar) , 1923 (1

ste
 druk) 

H.W. van Loon, De geschiedenis der 
menschheid (alleen scans beschikbaar) , 1923 
(1

ste
 druk) 

Antoinette van Dijk, Ditjes en datjes, voor kleine 
schatjes, ca. 1923 (1

ste
 druk) 

 
1924 
L. Dorsman Czn en Jac. van der 
Klei, Dierenvreugd en leed, 1924- (1

ste
 druk) 

Maurits de Koning, Buitenleven. Een leiddraad 
voor Hollandsche jongens die van de natuur 
houden, niet bang zijn voor regen en wind, en niet 
graag binnenzitten (alleen scans beschikbaar) , 
1924 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Ruikertje voor 
dierenvrienden geplukt (alleen scans 
beschikbaar) , 1924 (1

ste
 druk) 

Tjeerd Bottema, Wondere verhalen van vader 
Uggelebug (4 delen), 1924-1925 (1

ste
 druk) 

Ivo Strobbe, Over de Brugsche zwanen (alleen 
scans beschikbaar) , 1924 (1

ste
druk) 
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Tjeerd Bottema, Wondere verhalen van vader 
Uggelebug. Deel 1. Doove Jabik en de betooverde 
vogelschrik (alleen scans beschikbaar) , 1924 
(1

ste
 druk) 

George van Aalst, Lotgevallen van een 
voetbalschoen (alleen scans beschikbaar) , 1924 
(1

ste
 druk) 

Benjamin Rabier, Martin, Jocko en Flapoor (alleen 
scans beschikbaar) , 1924 (1

ste
 druk) 

A.M. de Jong, De wereldreis van Bulletje en 
Bonestaak, 1924-1935 (1

ste
 druk) 

anoniem, Heb medelijden met de 
ongelukkigen (alleen scans beschikbaar) , 1924 
(1

ste
 druk) 

C.J. Kieviet, De Woelwater (alleen scans 
beschikbaar) , 1924 (1

ste
 druk) 

Droom en Daad. Jaargang 2 (alleen scans 
beschikbaar) , 1924 (1

ste
 druk) 

Louwrens Penning, De laatste worsteling (alleen 
scans beschikbaar) , 1924 (1

ste
 druk) 

W. Blomberg-Zeeman, Langs een omweg , 1924 
(1

ste
 druk) 

A.M. de Jong, Aan den stroom (alleen scans 
beschikbaar) , 1924 (1

ste
 druk) 

Charles Krienen, De gevolgen van een onzinnig 
verhaal. Oorspronkelijk boek voor iedereen (alleen 
scans beschikbaar) , 1924 (1

ste
 druk) 

Kriwub, Het oolijke dierenboek, 1924 (1
ste

 druk) 
Henriëtte Blaauw, In regenweertje, 1924 (1

ste
 druk) 
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L. Friedel, De ontvoerde graaf (alleen scans 
beschikbaar) , 1924 (1

ste
 druk) 

H.W. Aalders, Drie Steendammer jongens (alleen 
scans beschikbaar) , 1924 (1

ste
 druk) 

Menno van Meeteren Brouwer, Menno's Indisch-
prenten-boek, 1924 (1

ste
druk) 

H.W. van Loon, De mensch in het grijs 
verleden (alleen scans beschikbaar) , 1924 
(1

ste
 druk) 

C. Spoor, Oude baker versjes, 1924 (1
ste

 druk) 
Ivo Strobbe, Een adellijk rooversslot. De kleine 
valkenier (alleen scans beschikbaar) , 1924 
(1

ste
 druk) 

 
1925 
D. Hans, Zonnebloem. Nieuwe lotgevallen van de 
knalclub van 3A (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1925 (1

ste
 druk) 

Antoinette van Dijk, Avonturen van Pietje Guit, 
1925 (1

ste
 druk) 

D. Hans, De knalclub van 3A (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1925 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Aardrijkskundige 
beelden (alleen scans beschikbaar), 1925 
(1

ste
 druk) 

Jonathan Swift, Gulliver's reizen, ca. 1925 
(1

ste
 druk) 

Bertha Velderman, Kinderliedjes, ca. 1925 
(1

ste
 druk) 
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J. van der Heijden, Nieuw Indisch ABC, ca. 1925 
(1

ste
 druk) 

A. van Son en Caspert van Son, Voor jong 
Nederland. Deel 1, ca. 1925 (1

ste
druk) 

A. van Son en Caspert van Son, Voor jong 
Nederland. Deel 2, ca. 1925 (1

ste
druk) 

Rie Cramer, Sneeuwwitje, 1925 (1
ste

 druk) 
Hendrik van Tichelen, Versjes en liedjes voor 't 
jonge volkje, ca. 1925 (1

ste
druk) 

Taetske Hellinga-Zwart, Moeders 
klaverblad (alleen scans beschikbaar) , 1925 
(1

ste
 druk) 

Pauline Seraphin, De pruik van Cassander, 1925 
(1

ste
 druk) 

Taetske Hellinga-Zwart, Met z'n drietjes naar de 
hei (alleen scans beschikbaar) , 1925 (1

ste
 druk) 

Theo Thijssen, Schoolland (alleen scans 
beschikbaar) , 1925 (1

ste
 druk) 

Annie S. Bergsma, Vier meisjes op de fiets (alleen 
scans beschikbaar) , 1925 (1

ste
 druk) 

J.J. Groeneweg, Waar de doornboomen fluisteren. 
Een boek voor jonge menschen (alleen scans 
beschikbaar) , 1925 (1

ste
 druk) 

Johan Treffers, Het zoontje van den 
directeur (alleen scans beschikbaar) , 1925 
(1

ste
 druk) 

Margot Vos, Meiregen: een bundel kinderverzen, 
1925 (1

ste
 druk) 
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Antoon Jozef Witteryck, Vertellingen en 
beschavingsgeschiedenis (alleen scans 
beschikbaar) , 1925 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Jaargetijden en 
volkenkunde (alleen scans beschikbaar) , 1925 
(1

ste
 druk) 

Betsy Blitz-Kater, In den hoenderhof, ca. 1925 
(1

ste
 druk) 

Emmy Belinfante-Belinfante, Mies 
Demming (alleen scans beschikbaar) , 1925 
(1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Een moedig kind (alleen 
scans beschikbaar) , 1925 (1

ste
 druk) 

anoniem, Schaduwbeelden (alleen scans 
beschikbaar) , 1925 (1

ste
 druk) 

Droom en Daad. Jaargang 3 (alleen scans 
beschikbaar) , 1925 (1

ste
 druk) 

J.P. Valkema Blouw, Op zoek naar de schatten 
van Bidoux, 1925 (1

ste
 druk) 

Lilian A. Govey, Grootvader en de tijger, 1925 
(1

ste
 druk) 

De "Radio"-Serie, 1925-... (1
ste

 druk) 
 
1926 
Willy Planck, Verkeers-prentenboek, 1926 
(1

ste
 druk) 

anoniem, Bij de pomp (alleen scans beschikbaar) , 
1926 (1

ste
 druk) 

Maren Koster, Drie flinke rakkers, 1926 (1
ste

 druk) 
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Antoon Jozef Witteryck, Luimige plaatjes (alleen 
scans beschikbaar) , 1926 (1

ste
 druk) 

C.J. Kieviet, Jachtavonturen met Oom Theo en 
Aboe Do (alleen scans beschikbaar) , 1926 
(1

ste
 druk) 

Droom en Daad. Jaargang 4 (alleen scans 
beschikbaar) , 1926 (1

ste
 druk) 

anoniem, Lachedingen (alleen scans 
beschikbaar) , 1926 (1

ste
 druk) 

Lilian A. Govey, De zeven kleine Pippeltons, 1926 
(1

ste
 druk) 

J.P. Zoomers-Vermeer, Een klein meisje 
alleen (alleen scans beschikbaar) , 1926 (1

ste
 druk) 

J.C.J. Kleijntjens en H.H. 
Knippenberg, Brabantsche sagen (alleen scans 
beschikbaar) , 1926 
B. Midderigh-Bokhorst, Bleyle's prentenboek, 1926 
(1

ste
 druk) 

Top Naeff, Letje, of de weg naar het geluk (alleen 
scans beschikbaar) , 1926 (1

ste
 druk) 

Jan Peeters, Arlekijntje, ca. 1926 (1
ste

 druk) 
Agatha Snellen, Moeders bloemen, 1926 
(1

ste
 druk) 

Camiel Medardus Vervarcke, Een beroerde 
ontsnapping (alleen scans beschikbaar) , 1926 (?) 
Antonie de Vletter, De jongen uit het circus (alleen 
scans beschikbaar) , 1926 
Joris Bollen, De voorhistorische mensch (alleen 
scans beschikbaar) , 1926 (1

ste
 druk) 
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Maria Braun, Op den uitkijk zit ik hier, en dat geeft 
mij veel plezier, 1926 (1

ste
druk) 

anoniem, Yoosoof de slavenhandelaar (alleen 
scans beschikbaar) , 1926 (1

ste
druk) 

J.A. Visscher, Sietske (alleen scans beschikbaar) , 
1926 (1

ste
 druk) 

A.B. van Tienhoven, Juffrouw Snater, 1926 
(1

ste
 druk) 

Johan Treffers, De kostelooze (alleen scans 
beschikbaar) , 1926 (1

ste
 druk) 

 
1927 
Wilhelmina Blokker, Johan en Mien (alleen scans 
beschikbaar) , 1927 
Theo Thijssen, Het grijze kind (alleen scans 
beschikbaar) , 1927 (1

ste
 druk) 

't Woudvogeltje, Jan de Snoeper. De 
muurbekladder, ca. 1927 (1

ste
 druk) 

C.J. Kieviet, Pim en Kim (alleen scans 
beschikbaar) , 1927 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Schat de kinderen (alleen 
scans beschikbaar) , 1927 (1

ste
 druk) 

E.P.J. Carbonel, Kleine Theresia (alleen scans 
beschikbaar) , 1927 (?) 
Antoon Jozef Witteryck, Onverwachte 
redding (alleen scans beschikbaar) , 1927 
(1

ste
 druk) 

't Woudvogeltje, Piet de Smeerpoets. De wreede 
Karel. De wilde Jaap., ca. 1927 (1

ste
 druk) 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=brau020opde01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=brau020opde01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=brau020opde01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_yoo001yoos01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=viss132siet01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=tien010juff01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=tref004kost01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=blok024joha01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=thij006grij01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=woud037jand01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=woud037jand01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=woud037jand01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=kiev001pime01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=witt139scha01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=carb010klei01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=witt139onve01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=witt139onve01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=witt139onve01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=woud037piet01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=woud037piet01


Leonard Roggeveen, De ongeloofelijke avonturen 
van Bram Vingerling, 1927 (1

ste
 druk) 

J.J. Groeneweg, De gelukkige eilanden. Een boek 
voor jonge menschen (alleen scans beschikbaar) , 
1927 (1

ste
 druk) 

Philip Kruseman, Wat de kleintjes gaarne zingen, 
1927 (1

ste
 druk) 

Ch. Beck, Een kampeertocht van "De 
watervogels" (alleen scans beschikbaar), 1927 
Maren Koster, Onze lievelingen, ca. 1927 
(1

ste
 druk) 

Alfons Vandorpe, Lentevermaak (alleen scans 
beschikbaar) , 1927 (1

ste
 druk) 

Jac. van der Klei, Feest in het bosch, 1927 
(1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Bij den haard (alleen 
scans beschikbaar) , 1927 (1

ste
druk) 

Adacee, Jetteke (alleen scans beschikbaar) , 1927 
(1

ste
 druk) 

André Cornelis Vlaanderen, De wonderlijke 
avonturen van Jaap Kalebas, 1927 (1

ste
 druk) 

anoniem, Klimop. Deel 5 (alleen scans 
beschikbaar) , 1927 (1

ste
 druk) 

't Woudvogeltje, Soep Hein. Flip de schommelaar, 
ca. 1927 (1

ste
 druk) 

't Woudvogeltje, De wilde jager. De luie Frans., ca. 
1927 (1

ste
 druk) 

Rie Cramer, Als 't haantje kraait (alleen scans 
beschikbaar) , 1927 (1

ste
 druk) 
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Louis Raemaekers, Gezondheid is de grootste 
schat, 1927 (1

ste
 druk) 

G.K. de Wilde, Krijn Touw (alleen scans 
beschikbaar) , 1927 
Louwrens Penning, Het kruis in de wolken (alleen 
scans beschikbaar) , 1927 (1

ste
 druk) 

J. Chantrel, Onschuldig slachtoffer (alleen scans 
beschikbaar) , 1927 (1

ste
druk) 

 
1928 
Antoon Jozef Witteryck, Op het kasteel van 
Belleroche (alleen scans beschikbaar) , 1928 
(1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Op den burcht van 
Moldam (alleen scans beschikbaar) , 1928 
(1

ste
 druk) 

Alfons Vandorpe, Zomervermaak (alleen scans 
beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 

anoniem, Het weeskind (alleen scans 
beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Prentjes voor brave 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1928 
(1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, De ravenkloof (alleen 
scans beschikbaar) , 1928 (1

ste
druk) 

Ivo Strobbe, Ridder Dirk (alleen scans 
beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 

S. Gruys-Kruseman, Vriendschap (alleen scans 
beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 
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Antoon Jozef Witteryck, Toen de dieren 
spraken (alleen scans beschikbaar) , 1928 
(1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, De rozenvilla (alleen 
scans beschikbaar) , 1928 (1

ste
druk) 

Simon Franke, Hakbek, de kraai (alleen scans 
beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 

Jan Sluijters, Kindje's zonneboekje, 1928 
(1

ste
 druk) 

Hendrik M. Smits, Hans Meerman (alleen scans 
beschikbaar) , 1928 (1

ste
druk) 

Lodewijk Vander Schoepen, De 
vluchtelingen (alleen scans beschikbaar) , 1928 
(1

ste
 druk) 

Josephine Siebe, Harlekijntje op kasteel 
Hemelhoog. Een vroolijke geschiedenis (alleen 
scans beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 

Rie Cramer en Alex de Jong, Liedjes van vroeger, 
1928 (1

ste
 druk) 

Louwrens Penning, In den greep van het 
goud (alleen scans beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 

Flor van Son, Groei (alleen scans beschikbaar) , 
1928 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Vroolijke uurtjes. 
Vertellingen met prentjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 

Elisabeth Reitsma, Van vier vroolijke klantjes in het 
zouteland, 1928 (1

ste
druk) 

Emmy Belinfante-Belinfante, In het gareel (alleen 
scans beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 
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G.C. Hoogewerff, Onder de duinkerkers (alleen 
scans beschikbaar) , 1928 
Antoon Jozef Witteryck, Voor de kleinen (alleen 
scans beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Uit het kinderleven (alleen 
scans beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 

Lina Tervooren, Het verloren zusje (alleen scans 
beschikbaar) , 1928 (1

ste
druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Kindergeluk (alleen scans 
beschikbaar) , 1928 (1

ste
druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Een geschenk voor de 
jeugd. Vertellingen met plaatjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Hugo en Antonia (alleen 
scans beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 

anoniem, Op zoek! (alleen scans beschikbaar) , 
1928 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Het gelaarsde 
paard (alleen scans beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 

Elisabeth Reitsma, Het verzenboek van Lijsje, 
1928 (1

ste
 druk) 

C.F. van Dam, Fred Donders onder de 
Arabieren (alleen scans beschikbaar) , 1928 
(1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Een doornig pad (alleen 
scans beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 

A.B. van Tienhoven, Sinterklaas kapoentje, 1928 
(1

ste
 druk) 

Rie Cramer, Versjes van vroeger (alleen scans 
beschikbaar) , 1928 (1

ste
 druk) 
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Marie Koenen, Het wonderenboek (alleen scans 
beschikbaar) , 1928 
 
1929 
Emmy Belinfante-Belinfante, Het lichtend 
verschiet (alleen scans beschikbaar) , 1929 
(1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Bij oom Jan (alleen scans 
beschikbaar) , 1929 (1

ste
druk) 

G.K. de Wilde, De ondergang van "De 
Sperwer" (alleen scans beschikbaar) , 1929 
F.B. van Velzen, De zoon van den strooper (alleen 
scans beschikbaar) , 1929 
Richard P. Garrold, De Zwarte broeders (alleen 
scans beschikbaar) , 1929 (1

ste
druk) 

C.J. Kieviet, Het kamp in 't spookbosch. De 
avonturen van vier Z.K.C.ërs(alleen scans 
beschikbaar) , 1929 (1

ste
 druk) 

W.A. Timmerman, Modderstad, ca. 1929 (1
ste

 druk) 
N.K. Bieger, Het geheim van den 
Kriemelsberg (alleen scans beschikbaar) , 1929 
(1

ste
 druk) 

J.P. Zoomers-Vermeer, Het bonte tuintje (alleen 
scans beschikbaar) , 1929 (1

ste
druk) 

H.G. Heynen, Rijmpjes en lijmpjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1929 (1

ste
druk) 

Ida Halbertsma-van Regteren Altena, Van een wit 
negertje, 1929 (1

ste
 druk) 

anoniem, Toverbeelden (alleen scans 
beschikbaar) , 1929 (1

ste
 druk) 
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N.W. van Diemen de Jel, De heks van het 
Colenbargerbroek (alleen scans beschikbaar) , 
1929 (1

ste
 druk) 

Mechteldina Hendrina Elisabeth Brinkgreve, Tante 
Nel en haar petekind(alleen scans beschikbaar) , 
1929 
A.C.C. de Vletter, De lange mid-voor van T.T.T. 
Een verhaal voor voetballiefhebbers (alleen scans 
beschikbaar) , 1929 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Sprookjes uit het 
dierenrijk (alleen scans beschikbaar) , 1929 
(1

ste
 druk) 

Anna Sutorius, Pannekoeken bakken (alleen scans 
beschikbaar) , 1929 (1

ste
druk) 

Ivo Strobbe, De ruwaard van Vlaanderen (alleen 
scans beschikbaar) , 1929 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Levenslust (alleen scans 
beschikbaar) , 1929 (1

ste
druk) 

Margarethe Steiff, Teddy, Boelie en Kardoes, 1929 
(1

ste
 druk) 

Jac. P. Thijsse, Paddenstoelen (alleen scans 
beschikbaar) , 1929 (1

ste
 druk) 

Charles Krienen, Toppie Brons (alleen scans 
beschikbaar) , 1929 (1

ste
 druk) 

Carolina van Dommelen, Naar Babbertjesland, 
1929 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Vertelsels van het West-
Vlaamsche volk (alleen scans beschikbaar) , 1929 
(1

ste
 druk) 
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1930 
E. Cherubini, Pinokkio in Afrika (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1930-1940 (1

ste
 druk) 

Josephine Siebe, Harlekijntje op het Jan 
Klaasseneiland. Een vroolijke geschiedenis (alleen 
scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
 druk) 

M. Güthschmidt, Hompie Smeergraag onder de 
cowboys (alleen scans beschikbaar) , ca. 1930-
1940 (1

ste
 druk) 

J.P.J.H. Clinge Doorenbos, Lees wat Bennie 
Burgers dee en doe er uw voordeel mee, ca. 1930-
1940 (1

ste
 druk) 

C.J. Kieviet, Benito, de jonge zwerver (alleen 
scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
druk) 

Daniel Defoe, Robinson Crusoë en andere 
verhalen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1930 
(1

ste
 druk) 

René Marcia, Filmland (alleen scans 
beschikbaar) , 1930 
M. Güthschmidt, Hompie Smeergraag in 
Nederlands-O-Indië (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1930-1940 (1

ste
 druk) 

anoniem, Victory (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1930 (1

ste
 druk) 

Charles Krienen, De twee visschers van de vijf 
sluizen (alleen scans beschikbaar) , 1930 
(1

ste
 druk) 

Charles Krienen, Het Zeppelin-jong (alleen scans 
beschikbaar) , 1930 (1

ste
druk) 
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Charles Krienen, Twee vriendinnen op de boerderij 
(onder ps. Suze Brinkgreve) (alleen scans 
beschikbaar) , 1930 (1

ste
 druk) 

Edmondo De Amicis, Jeugdleven (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1930-1940 (1

ste
 druk) 

Ivo Strobbe, Vuistje, de hofnar. Marcus 
Braels (alleen scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
 druk) 

Simon Abramsz., Zomerloover. Deel 1 (alleen 
scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
druk) 

A.J. van der Knaap, Op den Hallenburg (alleen 
scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
druk) 

Vlaamse Filmpjes, 1930- (1
ste

 druk) 
Kees Spierings, De Uruguees (alleen scans 
beschikbaar) , 1930 (1

ste
 druk) 

Heleen, Eva's bergtocht (alleen scans 
beschikbaar) , 1930 (1

ste
 druk) 

C.J. Kieviet, De moord bij den hertenkamp. 
Detective-roman (alleen scans beschikbaar) , 1930 
(1

ste
 druk) 

Johanna Kuiper, Het volle leven (alleen scans 
beschikbaar) , 1930 (1

ste
 druk) 

Tjeerd Adema, De verslaggever van de 
Nieuwsbode (alleen scans beschikbaar) , 1930 
(1

ste
 druk) 

Hugo Kingmans, De vaandrig van den prins (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1930 (1

ste
 druk) 

Annie S. Bergsma, Twee aan 't roer (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1930 (1

ste
druk) 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=krie012twee01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=krie012twee01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=krie012twee01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=amic003jeug01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=stro001vuis01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=stro001vuis01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=abra007zome05
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=knaa004opde01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_vla020vlaa00
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=spie009urug01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hele002evas02
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=kiev001moor01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=kiev001moor01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=kiev001moor01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=kuip060voll01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=adem001vers01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=adem001vers01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=adem001vers01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=king008vaan01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=berg286twee01


M. Güthschmidt, Hompie Smeergraag bij de 
Roodhuiden (alleen scans beschikbaar) , ca. 1930-
1940 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Voor 't kleine volkje (alleen 
scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
 druk) 

Anne de Vries, Evert in turfland, 1930 (1
ste

 druk) 
Donatus D'Haese, Wonderbare gebeurtenissen in 
woord en beeld (alleen scans beschikbaar) , 1930 
(1

ste
 druk) 

S. Salomons, De betooverde prinses en andere 
verhalen (alleen scans beschikbaar) , ca. 1930-
1940 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Zoekprentjes, 1930- 
(1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Zoekprentjes. Deel 
1 (alleen scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
 druk) 

E. Molt, Oranje boven. Een boek voor jong en 
oud (alleen scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
 druk) 

Guido Gezelle, Vlaamsche volksvertelsels (alleen 
scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
 druk) 

Willy Schermelé, Van Gitje en Witje. Een verhaal 
uit poesenland (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1930 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Zoekprentjes. Deel 
2 (alleen scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
 druk) 

S.M. Bouman-van Tertholen, Max en Tax, 1930 
(1

ste
 druk) 

Jan Feith, De drijvende flesch. Een 
jongensboek (alleen scans beschikbaar) , ca. 
1930-1940 (1

ste
 druk) 
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Frances Hodgson Burnett, De kleine lord (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1930-1940 (?) 
Antoon Jozef Witteryck, Fabels over dieren (alleen 
scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Baas ongeluk (alleen 
scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
druk) 

Eugen Osswald, Witte kat met rode strik, ca. 1930-
1940 (1

ste
 druk) 

A. Walgrave, Beloonde liefdadigheid (alleen scans 
beschikbaar) , 1930 (1

ste
druk) 

anoniem, De luchtreizen van Rakker en zijn 
makker. Deel 1: Naar de Noordpool, 1930 
(1

ste
 druk) 

B. Braun-Fock, Tien kleine negertjes, ca. 1930-
1940 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, De klucht van den 
inbreker (alleen scans beschikbaar) , 1930 
(1

ste
 druk) 

Louis Moe, Het feest van Koning Beer, 1930 
(1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Voor de leute (alleen 
scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
druk) 

anoniem, De toer auto, ca. 1930-1940 (1
ste

 druk) 
Ch.M. van Deventer, Krabbeltjes van Oom Chap, 
1930 (1

ste
 druk) 

J.J. Groeneweg, Het geheim van Ibrahim Ben 
Mouna. Een boek voor jonge menschen (alleen 
scans beschikbaar) , 1930 (1

ste
 druk) 

Jef Mennekens, De bloeiende tuin (alleen scans 
beschikbaar) , 1930? (1

ste
druk) 
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1931 
J.P. Baljé, De vlegeljaren van een H.B.S.-er (alleen 
scans beschikbaar) , 1931 (1

ste
 druk) 

Donatus D'Haese, Verheven lessen in woord en 
beeld (alleen scans beschikbaar) , 1931 (1

ste
 druk) 

B. van Huët, De club uit Rustoord (alleen scans 
beschikbaar) , 1931 (1

ste
 druk) 

Nan Copijn, Yolanda. Het boek van bloei (alleen 
scans beschikbaar) , 1931 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Trésor des 
vacances (alleen scans beschikbaar) , 1931 
(1

ste
 druk) 

V. van Gisbergen, De hoeve van Aptonga. Verhaal 
uit den tijd van den H. Cyprianus, bisschop van 
Carthago (alleen scans beschikbaar) , 1931 
(1

ste
druk) 

Charles Gl. Behrens en Jan Feith, Zwerftochten 
door ons land: Utrecht (alleen scans beschikbaar) , 
1931 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Zoekprentjes. Deel 
3 (alleen scans beschikbaar) , 1931 (1

ste
 druk) 

Jozef Firmin Hubert Vinckx, Zoo kind, zoo man! Uit 
het leven van een berucht rooverhoofd (alleen 
scans beschikbaar) , 1931 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, De twee 
vondelingen (alleen scans beschikbaar) , 1931 
(1

ste
 druk) 

Emmy Belinfante-Belinfante, Contrasten (alleen 
scans beschikbaar) , 1931 (1

ste
 druk) 
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Marie Ovink-Soer, De familie Mummelgraag, 1931 
(1

ste
 druk) 

Leonard Roggeveen, De baard van Daantje, 1931 
(1

ste
 druk) 

J.J. Groeneweg, De wraak van den Toeareg. Voor 
jongeren en ouderen (alleen scans beschikbaar) , 
1931 (1

ste
 druk) 

Ruurd Feenstra, Kobus Wempe (alleen scans 
beschikbaar) , 1931 (1

ste
 druk) 

Nellie van Kol, Nellie's groote vertelselboek. 
Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van 
Kol (alleen scans beschikbaar) , 1931 (1

ste
 druk) 

Clara Asscher-Pinkhof, Rozijntje, 1931 (1
ste

 druk) 
 
1932 
Antoon Jozef Witteryck, Hemelsche 
beschermers (alleen scans beschikbaar) , 1932 
(1

ste
 druk) 

Elise Knuttel-Fabius, Sterk en trouw (alleen scans 
beschikbaar) , 1932 (1

ste
druk) 

Marcel J.A. Artz, Achter ronkende motoren (alleen 
scans beschikbaar) , 1932 (1

ste
 druk) 

Laura Adams Armer, Van Indianenjongen tot 
medicijnman (alleen scans beschikbaar) , 1932 
(1

ste
 druk) 

Donatus D'Haese, Onze Verlossing in woord en 
beeld (alleen scans beschikbaar) , 1932 (1

ste
 druk) 

Jan Feith, Dick en ik. Een boek over klein- en 
groot-, van wereld- en levens-toerisme (alleen 
scans beschikbaar) , 1932 (1

ste
 druk) 
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Charles Krienen, De dure beenen van Frank 
Kronen (alleen scans beschikbaar) , 1932 
(1

ste
 druk) 

Josephine Siebe, Boem en z'n broertjes (alleen 
scans beschikbaar) , 1932 (1

ste
druk) 

J.P. Zoomers-Vermeer, De moedertjes (alleen 
scans beschikbaar) , 1932 (1

ste
druk) 

Claudine Bienfait, Rieks beschermelingen (alleen 
scans beschikbaar) , 1932 (1

ste
 druk) 

Q.A. de Ridder en P.J. Risseeuw, Hou zee! 
Tweede Christelijk jeugd-jaarboek(alleen scans 
beschikbaar) , 1932 (1

ste
 druk) 

Camiel Medardus Vervarcke, De 
menestreel (alleen scans beschikbaar) , 1932 (?) 
Marius J.G. Thomassen, Taalkundig 
prentenboek (alleen scans beschikbaar) , 1932 
(1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Zoekprentjes. Deel 
4 (alleen scans beschikbaar) , 1932 (1

ste
 druk) 

Hans de la Rive Box, Paul's avontuur in Limburg. 
Een spannend verhaal voor jongens (alleen scans 
beschikbaar) , 1932 (1

ste
 druk) 

A.C.C. de Vletter, De club van tweemaal 
zeven (alleen scans beschikbaar) , 1932 (1

ste
 druk) 

Vlaamse Filmkens. Nummers 201-210. Bundel 
beginnend bij Opstand in Zoeloeland (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1932 (1

ste
 druk) 

Emmy Belinfante-Belinfante, 'Wending' (alleen 
scans beschikbaar) , 1932 (1

ste
druk) 
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Cissy van Marxveldt, Het hazenhart (alleen scans 
beschikbaar) , 1932 (1

ste
druk) 

C.J. Kieviet, Benito, de jonge zwerver. Deel 
2 (alleen scans beschikbaar) , 1932 (1

ste
 druk) 

J.M. Selleger-Elout, Lijsje Lorresnor, 1932 
(1

ste
 druk) 

 
1933 
C.J. Kieviet, Benito, de jonge zwerver. Deel 
3 (alleen scans beschikbaar) , 1933 (1

ste
 druk) 

Antoon Jozef Witteryck, Kindergeluk. Vertellingen 
met prentjes (alleen scans beschikbaar) , 1933 
(1

ste
 druk) 

Marie Koenen, Marie Koenen vertelt aan de 
kinderen (alleen scans beschikbaar) , 1933 
Marie Schmitz, De gril van Marion de Greeff, 1933 
(1

ste
 druk) 

O. Verhagen, Mijn eerste dierenboek, 1933 
(1

ste
 druk) 

Josephine Siebe, Het hazen boek (alleen scans 
beschikbaar) , 1933 (1

ste
 druk) 

Jan Feith, Zwerftochten door ons land: Noord-
Holland (alleen scans beschikbaar) , 1933 
(1

ste
 druk) 

Theo Thijssen, Jongensdagen (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1933 (1

ste
 druk) 

Charles Krienen, André de zonderling (alleen 
scans beschikbaar) , 1933 (1

ste
druk) 
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Jacob Stamperius, Het leven van Willem van 
Oranje (alleen scans beschikbaar) , 1933 
(1

ste
 druk) 

J.J. Groeneweg, Blauw bloed. Voor jongeren en 
ouderen (alleen scans beschikbaar) , 1933 
(1

ste
 druk) 

G.H. Priem, Piet Peul (alleen scans beschikbaar) , 
1933 
 
1934 
L. Dorsman Czn en Jac. van der 
Klei, Dierenvreugd en leed. Voorloper. Deel 
2(alleen scans beschikbaar) , 1934 (1

ste
 druk) 

J.J. Groeneweg, De stam van de stekende 
schorpioenen (alleen scans beschikbaar) , 1934 
(1

ste
 druk) 

A. Ponsteen, Jong Holland vliegt (alleen scans 
beschikbaar) , 1934 (1

ste
 druk) 

Rie Cramer, Dokter Levertraan (alleen scans 
beschikbaar) , 1934 (1

ste
 druk) 

Jac. P. Thijsse, De bloemen en haar 
vrienden (alleen scans beschikbaar) , 1934 
(1

ste
 druk) 

G.J. Peelen, De ongerepte uitzet (alleen scans 
beschikbaar) , 1934 (1

ste
 druk) 

Charles Krienen, De avonturen van Floris 
Verhagen (alleen scans beschikbaar) , 1934 
(1

ste
 druk) 
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J.-J de Mulder, In het koninklijk park. Onze 
vorsten. Hun leven. Hun werken(alleen scans 
beschikbaar) , 1934 (1

ste
 druk) 

Jozef Firmin Hubert Vinckx, Het vrije, fiere volk. 
1300-1384 (alleen scans beschikbaar) , 1934 
(1

ste
 druk) 

Emmy Belinfante-Belinfante, Wisselend 
getij (alleen scans beschikbaar) , 1934 (1

ste
 druk) 

Jozef Firmin Hubert Vinckx, Leuke verhaaltjes voor 
jong en oud (alleen scans beschikbaar) , 1934 
(1

ste
 druk) 

Vally Latte, De heerscher der Mabla-bergen (onder 
ps. V.L. Vanweddingen)(alleen scans 
beschikbaar) , 1934 (1

ste
 druk) 

J.H. Brinkgreve-Entrop, De meisjesflat (alleen 
scans beschikbaar) , 1934 (1

ste
druk) 

Jozef Firmin Hubert Vinckx, De wonderbare 
schilderij (alleen scans beschikbaar) , 1934 
(1

ste
 druk) 

Lodewijk Vander Schoepen, De 
schapershut (alleen scans beschikbaar) , 1934 
(1

ste
 druk) 

Marie Koenen, Het nieuwe begin (alleen scans 
beschikbaar) , 1934 (1

ste
 druk) 

 
1935 
Emmy Belinfante-Belinfante, Naar sneeuw en 
zon (alleen scans beschikbaar), 1935 (1

ste
 druk) 

A.D. Hildebrand, Bolke de Beer, 1935 (1
ste

 druk) 
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Izet, Het Radioventje vertelt (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1935 (1

ste
 druk) 

Frederik August Betlem, 3 vrienden 
kamperen (alleen scans beschikbaar) , 1935 
(1

ste
 druk) 

Frans Coenen, W.G. van de Hulst, G. Schrijver, 
J.B. Schuil en Theo Thijssen, De tuin der fantasie. 
Een bundel verhalen voor de jeugd (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1935 (1

ste
 druk) 

Charles Krienen, De Hollandsche schipper (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1935 (1

ste
 druk) 

M.C. van Oven-van Doorn, Met vader uit, 1935 
(1

ste
 druk) 

Jozef Firmin Hubert Vinckx, De heer van 't 
kasteel (alleen scans beschikbaar), 1935 
(1

ste
 druk) 

Jozef Firmin Hubert Vinckx, De andere weg (alleen 
scans beschikbaar) , 1935 (1

ste
 druk) 

A.M. Nachenius-Roegholt, Ontbolstering. 
Meisjesboek (alleen scans beschikbaar) , 1935 
(1

ste
 druk) 

C.O. Petersen, Er in en er uit, ca. 1935 (1
ste

 druk) 
Jozef Firmin Hubert Vinckx, Het testament der 
verzoening (alleen scans beschikbaar) , 1935 
(1

ste
 druk) 

Stijn Streuvels, Prutske's vertelselboek, 1935 
(1

ste
 druk) 

Jules Verne, 20.000 mijlen onder zee. Westelijk 
halfrond (alleen scans beschikbaar) , ca. 1935 
J. Nowee, Arendsoog, 1935 (1

ste
 druk) 
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anoniem, Alle eendjes..., ca. 1935 (1
ste

 druk) 
 
1936 
A.M. Nachenius-Roegholt, Dolly past zich 
aan (alleen scans beschikbaar) , 1936 (1

ste
 druk) 

anoniem, Het vacantieboek voor de Vlaamsche 
jeugd (alleen scans beschikbaar) , ca. 1936 
(1

ste
 druk) 

A.A. Bosschart, Diederik (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1936 (1

ste
 druk) 

A.M. Nachenius-Roegholt, De wereld draait om 
Jessie (alleen scans beschikbaar) , 1936 (1

ste
 druk) 

James Fenimore Cooper, De laatste der 
Mohikanen (alleen scans beschikbaar), 1936 
(1

ste
 druk) 

P. van Renssen, De Geschiedenis van Pig Pag 
Pengeltje en andere versjes, 1936 (1

ste
 druk) 

anoniem, Zonneschijn in het huisgezin (alleen 
scans beschikbaar) , 1936 (1

ste
druk) 

C.C. van de Graft, Waarom en waardoor. Nieuwe 
natuurlijke historie (alleen scans beschikbaar) , 
1936 (1

ste
 druk) 

H. Wolffenbuttel-van Rooyen, Drie spannende 
dagen. Een avontuur uit het leven van een 
Amerikaansen jongen (alleen scans beschikbaar) , 
1936 (1

ste
druk) 

Simon Franke, De bloem en het bijtje, ca. 1936 
(1

ste
 druk) 

Sacha Ivanov, De behekste tijger (alleen scans 
beschikbaar) , 1936 (1

ste
 druk) 
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Simon Franke, Kantjil, het dwerghertje, 1936 
(1

ste
 druk) 

J.P. Zoomers-Vermeer, Hoe Hannie gelukkig 
werd (alleen scans beschikbaar) , 1936 (1

ste
 druk) 

 
1937 
A.M. Nachenius-Roegholt, Margo's up-en-
down's (alleen scans beschikbaar) , 1937 
(1

ste
 druk) 

P.C. Boutens, Een nieuwe lente op Hollands 
erf (alleen scans beschikbaar) , 1937 (1

ste
 druk) 

Felix Heijdendal, Het leven van Albrecht 
Rodenbach aan de jeugd verteld(alleen scans 
beschikbaar) , 1937 (1

ste
 druk) 

An Manche-Janssen, Krik-Krak, 1937 (1
ste

 druk) 
J.J. Groeneweg, De vallei van de mist (alleen 
scans beschikbaar) , 1937 (1

ste
druk) 

A.M. Nachenius-Roegholt, Cootje zet zich schrap, 
1937 (1

ste
 druk) 

Hein F. Faber, It geheim fen 'e stratosfear (alleen 
scans beschikbaar) , 1937 (1

ste
 druk) 

Anne de Vries, Jaap en Gerdientje (10 delen), 
1937-1952 (1

ste
 druk) 

Leonard Roggeveen, Sneeuwwitje (alleen scans 
beschikbaar) , 1937 (1

ste
druk) 

Leonard Roggeveen, Roodkapje (alleen scans 
beschikbaar) , 1937 (1

ste
 druk) 

Leonard Roggeveen, Assepoester (alleen scans 
beschikbaar) , 1937 (1

ste
 druk) 
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Charles Perrault, De schone slaapster in het bos, 
1937 (1

ste
 druk) 

Rie Cramer, Vrouw Hubbard en haar 
hondje (alleen scans beschikbaar) , 1937 
(1

ste
 druk) 

Sacha Ivanov, Het eiland der verschrikking (alleen 
scans beschikbaar) , 1937 (1

ste
 druk) 

Rie Cramer, Het huis van Adriaan (alleen scans 
beschikbaar) , 1937 (1

ste
druk) 

Sacha Ivanov, De schat van het 
bleekgezicht (alleen scans beschikbaar) , 1937 
(1

ste
 druk) 

Rie Cramer, Hans wou niet naar school toe 
gaan (alleen scans beschikbaar) , 1937 (1

ste
 druk) 

Maria de Lannoy, Kikkerkoning. Een verhaal uit het 
kikvorschenleven (alleen scans beschikbaar) , 
1937 (1

ste
 druk) 

A.J.F. van Ostaden, Reizen van Puk en Muk. Naar 
het land van de mensen. Deel 1 (alleen scans 
beschikbaar) , 1937 (1

ste
 druk) 

A.J.F. van Ostaden, Reizen van Puk en Muk. Naar 
het land van de mensen. Deel 2 (alleen scans 
beschikbaar) , 1937 (1

ste
 druk) 

Grijze Uil, De lotgevallen van Sajo en haar 
bevervolkje (alleen scans beschikbaar) , 1937 
(1

ste
 druk) 

Leonard Roggeveen, De gouden gans (alleen 
scans beschikbaar) , 1937 (1

ste
druk) 
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A.J.W. Brugman, De visserszoon van 
Egmond (alleen scans beschikbaar) , 1937 
(1

ste
 druk) 

F.J. de Clercq Zubli, De blijde stilte, 1937 
(1

ste
 druk) 

 
1938 
Rie Cramer, December, wintermaand, 1938 
(1

ste
 druk) 

Emmy Belinfante-Belinfante, Het 
geitenweitje (alleen scans beschikbaar) , 1938 
(1

ste
 druk) 

Piet Worm, Nanne's reis, 1938 (1
ste

 druk) 
Sini Regtdoorzee Greup-Roldanus, Catelijne van 
Ingelmunster (alleen scans beschikbaar) , 1938 
(1

ste
 druk) 

A.M. Nachenius-Roegholt, Helen's 
handicap (alleen scans beschikbaar) , 1938 
(1

ste
 druk) 

Felix Rutten, De tocht naar morgenland (alleen 
scans beschikbaar) , 1938 (1

ste
druk) 

Piet A. de Rover, Kerstfeest in de roef (alleen 
scans beschikbaar) , 1938 (1

ste
druk) 

Antoinette van Dijk, Barendje's wonderlijke reis, 
1938 (1

ste
 druk) 

Hans de la Rive Box, De brandneusjes verhuisd. 
Een vrolijk verhaal van een vrolijke 
konijnenfamilie (alleen scans beschikbaar) , 1938 
(1

ste
 druk) 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=brug074viss01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=brug074viss01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=brug074viss01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=cler019blij01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=cram006dece01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=beli002geit01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=beli002geit01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=beli002geit01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=worm007nann01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=greu001cate03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=greu001cate03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=greu001cate03
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=nach001hele01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=nach001hele01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=nach001hele01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=rutt004toch01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=rove002kers01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=dijk098bare01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=rive001bran01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=rive001bran01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=rive001bran01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=rive001bran01


Rie Cramer, Juli, hooimaand (alleen scans 
beschikbaar) , 1938 (1

ste
 druk) 

Rie Cramer, Maandprentenboeken, 1938-1939 
(1

ste
 druk) 

A.M. Nachenius-Roegholt, Babs' bootje krijgt een 
stuurman (alleen scans beschikbaar) , ca. 1938 
(1

ste
 druk) 

A.M. Nachenius-Roegholt, Bij nader inzien (alleen 
scans beschikbaar) , 1938 (1

ste
 druk) 

Sacha Ivanov, Het geheim van de zwarte 
kist (alleen scans beschikbaar) , 1938 (1

ste
 druk) 

Piet Heerkens, Ria Rago. Adat-roman uit de Timor-
Archipel (alleen scans beschikbaar) , 1938 
(1

ste
 druk) 

Greta Badenhuizen, Het betoverde bos, 1938 
(1

ste
 druk) 

Gerda Beckers, Uit de Bibelebomsche nap, ca. 
1938 (1

ste
 druk) 

To Hölscher, De goede en de slechte bessen, ca. 
1938 (1

ste
 druk) 

Charles Krienen, Een jongen met energie (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1938 (1

ste
 druk) 

J. Vadeen, De parel van koning Réputal, 1938 
(1

ste
 druk) 

 
1939 
A.M. Nachenius-Roegholt, De grootste 
factor (alleen scans beschikbaar) , 1939 (1

ste
 druk) 

Marco Oppers, Okki Hoessah op het station, 1939 
(1

ste
 druk) 
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Emmy Belinfante-Belinfante, Het 
muizennest (alleen scans beschikbaar) , 1939 
(1

ste
 druk) 

Simon Franke, Op bezoek, 1939 (1
ste

 druk) 
Emmy Belinfante-Belinfante, We slaan er ons 
door (alleen scans beschikbaar), 1939 (1

ste
 druk) 

A.M. Nachenius-Roegholt, Peeps is zoo 
gewoon (alleen scans beschikbaar) , 1939 
(1

ste
 druk) 

Antoinette van Dijk, Wie leest er mee?, ca. 1939 
(1

ste
 druk) 

Leonard Roggeveen, Sambo, ga je mee?, 1939 
(1

ste
 druk) 

Dick Laan, Pinkeltje, 1939- 
Dick Laan, De avonturen van Pinkeltje, 1939 
(1

ste
 druk) 

Rie Cramer, April, grasmaand (alleen scans 
beschikbaar) , 1939 (1

ste
 druk) 

A. Toussaint, Avonturen in het land van 
Rode (alleen scans beschikbaar) , 1939 (1

ste
 druk) 

Rudolf Voorhoeve, Het geheim van de kloof. 
Avonturen in de oerwouden van Nieuw-
Guinea (alleen scans beschikbaar) , 1939 
(1

ste
 druk) 

Joe Sten, Pam's wonderlijke avonturen, 1939 
(1

ste
 druk) 

A.M. Nachenius-Roegholt, Eva's ogen gaan 
open (alleen scans beschikbaar) , 1939 (1

ste
 druk) 

P. de Zeeuw, Oud goud, 1939- (1
ste

 druk) 
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1940 
A.M. Nachenius-Roegholt, Toos houdt 
moed (alleen scans beschikbaar) , 1940 (1

ste
 druk) 

Anne de Vries, Bartje zoekt het geluk (alleen scans 
beschikbaar) , 1940 (1

ste
druk) 

Piet Lied, Fotografisch abc boek, ca. 1940 
(1

ste
 druk) 

Rik van Spronsen, Naar bed, naar bed!, ca. 1940 
(1

ste
 druk) 

Willy Schermelé, Speksnoetje's avonturen, 1940 
(1

ste
 druk) 

J.J. Groeneweg, Een gelukkige zwerver (alleen 
scans beschikbaar) , 1940 (1

ste
druk) 

A.M. de Jong, Een Bataafs driemanschap, 1940 
(1

ste
 druk) 

Adam Thomas Bertram, Carolien, het koetje uit 
Delft (alleen scans beschikbaar) , ca. 1940-1950 
(1

ste
 druk) 

Piet Marée, Ju, ju, paardje en zestig andere oude 
rijmpjes (alleen scans beschikbaar) , 1940 
(1

ste
 druk) 

Wim Knotter, Ille Pinoc en Smaragdoogje (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1940-1950 (1

ste
 druk) 

Anna Maat, Leni en haar beer (alleen scans 
beschikbaar) , 1940-1950 (1

ste
druk) 

Marietje Witteveen, De gouden haan, ca. 1940 
(1

ste
 druk) 

Cees Woltman, Het ABC (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1940-1950 (1

ste
 druk) 
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C.E. Pothast-Gimberg, De kaarsenkroon van 
Paarlemoertje, 1940 (1

ste
 druk) 

Nel Ooievaar, Makkers en rakkers, ca. 1940 
(1

ste
 druk) 

 
1941 
Marie Schmitz, Wat beleven we toch veel (alleen 
scans beschikbaar) , 1941 (1

ste
 druk) 

Jac. van Hattum, Van Odrimond, Millimas en 
anderen, 1941 (1

ste
 druk) 

G.J.H. Riemens-Reurslag, De geschiedenis van 
Betsie het paard, 1941 (1

ste
druk) 

G.J.H. Riemens-Reurslag, Anneliesje uit den 
Achterhoek, 1941 (1

ste
 druk) 

Nel Wiebenga, Guus en de eikelmannetjes, 1941 
(1

ste
 druk) 

 
1942 
Raf Verhulst, De jeugd van Tijl Uilenspiegel (alleen 
scans beschikbaar) , 1942 (1

ste
 druk) 

Simon Franke, De kortste weg (alleen scans 
beschikbaar) , 1942 (1

ste
 druk) 

 
1943 
H.M. Bendien-de Geus, Miesje en de spin, ca. 
1943 (1

ste
 druk) 

Hermien IJzerman, Jaapje, het avontuurlijke aapje, 
1943 (1

ste
 druk) 

A. Hamaker-Willink, De negerjongetjes, ca. 1943 
(1

ste
 druk) 
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Th. Storm, De kleine wildebras (alleen scans 
beschikbaar) , 1943 (1

ste
 druk) 

Herman Looman, Don Bom Bassie, de brave 
boef (alleen scans beschikbaar) , ca. 1943 
(1

ste
 druk) 

C.A. Leembruggen, Het olifantenboekje, 1943 
(1

ste
 druk) 

Jan Roelfs, Rinkeldekink de toverstuiver (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1943 (1

ste
 druk) 

C.H. Geudeker en Herman Looman, Karel Knal en 
de wonderschoenen (4 delen), 1943 (1

ste
 druk) 

Marius J.G. Thomassen, De avonturen van Flits, 
de herder en Bull, de dog, 1943 (1

ste
 druk) 

Jaap Habold, Boerenbont, 1943 (1
ste

 druk) 
Froukje van der Meer, Keesje, 1943 (1

ste
 druk) 

anoniem, Pret in elfen- en kabouterland, ca. 1943 
(1

ste
 druk) 

Froukje van der Meer, Uit grootmoeders 
kleerkoffer, ca. 1943 (1

ste
 druk) 

Froukje van der Meer, Elsje, 1943 (1
ste

 druk) 
Jaap Habold, Boerenvolk, 1943 (1

ste
 druk) 

Pax Steen, Bubbeltje en Knor. Het geheime 
document, ca. 1943 (1

ste
 druk) 

Wilhelm Busch, Pluim en Pluis (alleen scans 
beschikbaar) , 1943 (1

ste
 druk) 

C.H. Geudeker en Herman Looman, Karel Knal en 
de wonderschoenen. Deel 1. De vreemde 
ontdekking (alleen scans beschikbaar) , 1943 
(1

ste
 druk) 
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1944 
C.A. Leembruggen, Het apenboekje, 1944 
(1

ste
 druk) 

Leopold Weber, Asgard, het verblijf der 
goden (alleen scans beschikbaar) , 1944 (1

ste
 druk) 

Piet Worm, Eén emmertje water, 1944 (1
ste

 druk) 
Leopold Weber, Gudrun (alleen scans 
beschikbaar) , 1944 (1

ste
 druk) 

Greta Badenhuizen, De vuurrode schoentjes, 1944 
(1

ste
 druk) 

Adolf Holst, Grietje kan koken! Een 
kinderkookboek voor kinderen van 6-12 jaar, 1944 
(1

ste
 druk) 

S. Reinheimer, In de bloemenhemel, 1944 
(1

ste
 druk) 

Nellie Donker, De bessen elfjes, 1944 (1
ste

 druk) 
Leopold Weber, Njal, de ziener (alleen scans 
beschikbaar) , 1944 (1

ste
 druk) 

Leopold Weber, Midgard (alleen scans 
beschikbaar) , 1944 (1

ste
 druk) 

 
1945 
Marietje Witteveen, Rose Marijke gaat op reis, ca. 
1945 (1

ste
 druk) 

Mart Kempers, Hi ha Canada, ca. 1945 (1
ste

 druk) 
Bèr Hollewijn, Sjengske (onder ps. Sjesco 
Orenz) (alleen scans beschikbaar) , 1945 
(1

ste
 druk) 

G.L. Kroes, Dwergje Grapjas, 1945 (1
ste

 druk) 
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J.D. Poldersen, De heilige ridder (alleen scans 
beschikbaar) , 1945 (1

ste
 druk) 

Clia, Kriebeltje de boskabouter, ca. 1945 (1
ste

 druk) 
Clia, Kriebeltje en de Stink Stank-mannetjes, ca. 
1945 (1

ste
 druk) 

Hugo de Groot, Zien en zingen. Een bundel oude 
kinderliedjes (alleen scans beschikbaar) , 1945 (?) 
S.J. Matthijsse, Jong Nederland in vrijheid, 1945 
(1

ste
 druk) 

Reyer Stolk, Dierenprentenboek, 1945 (1
ste

 druk) 
C. Sassen, De avonturen van Trui, het 
ruitjespaard, 1945 (1

ste
 druk) 

 
1946 
G.P.J. van der Burg, Moeders mooiste uurtje. 
Uitgewerkte godsdienstige vertellingen ten 
gebruike van moeders voor haar kleintjes, 1946 
(1

ste
 druk) 

Eetie van Rees, De nachtmannetjes, 1946 
(1

ste
 druk) 

Charles Krienen, De kleine zwerver (alleen scans 
beschikbaar) , 1946 (1

ste
druk) 

Mark Twain, De lotgevallen van Huckleberry 
Finn (alleen scans beschikbaar), 1946 (1

ste
 druk) 

P. van Denenberg, Jongens en wetenschap. Deel 
1 (alleen scans beschikbaar) , 1946 (1

ste
 druk) 

Charles Krienen, De twee jeugdige oma's (alleen 
scans beschikbaar) , 1946 (1

ste
 druk) 

Johanna Bottema, Een sneeuwverhaaltje (alleen 
scans beschikbaar) , 1946 (1

ste
 druk) 
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Peter de Rooij, Koning Ranko en de 
tooverstoel (alleen scans beschikbaar) , 1946 
(1

ste
 druk) 

Max van Amstel, Ruut de fox-terrier (alleen scans 
beschikbaar) , 1946 (1

ste
druk) 

A.M. Nachenius-Roegholt, Dichtbij ligt het 
geluk (alleen scans beschikbaar) , 1946 (1

ste
 druk) 

Ies Spreekmeester, Waarom de slak zijn huisje 
altijd met zich meedraagt, 1946 (1

ste
 druk) 

André Leunge, De wind maakt grapjes, 1946 
(1

ste
 druk) 

W. Stefánsson, Binnen de Poolcirkel (alleen scans 
beschikbaar) , 1946 (1

ste
druk) 

Ies Spreekmeester, Het ijdele paardje, ca. 1946 
(1

ste
 druk) 

Toos Stultiens, Oelie en Djum (alleen scans 
beschikbaar) , 1946 (1

ste
 druk) 

A.J.G. Methorst-Kuiper, Twee vosjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1946 (1

ste
druk) 

Jacob Stamperius, De drie Japen (alleen scans 
beschikbaar) , 1946 (1

ste
 druk) 

E. Molt, Het geheim van de torenburcht (alleen 
scans beschikbaar) , 1946 (1

ste
druk) 

 
1947 
Ies Spreekmeester, Van de sneeuwman die niet 
smelten wilde, ca. 1947 (1

ste
druk) 

Piet Worm, Het heldenlied van Jan en Piet, 1947 
(1

ste
 druk) 
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Josephine Siebe, Het Teddy-boek (alleen scans 
beschikbaar) , 1947 (1

ste
 druk) 

G. Nolting, Knokenflip. Een mijnwerker 
vertelt (alleen scans beschikbaar) , 1947 (1

ste
 druk) 

Leonard de Vries, De jongens van de hobby 
club (alleen scans beschikbaar) , 1947 (1

ste
 druk) 

G.P.J. van der Burg, Moeders mooiste 
uurtje (alleen scans beschikbaar) , ca. 1947 
(1

ste
 druk) 

Beatrix Potter, Het verhaal van Jeremias de 
Hengelaar (alleen scans beschikbaar) , 1947 
(1

ste
 druk) 

Elsa Beskow, Okke, Nootje en Doppejan (alleen 
scans beschikbaar) , 1947 (1

ste
druk) 

N.J. Groot en anoniem, Westfries winterboek 't 
Rad van avontuur, 1947 (1

ste
druk) 

Jef Ersebeek, De laatste ronde (alleen scans 
beschikbaar) , 1947 (1

ste
 druk) 

Clary Hooyer, Zeven dagen bij familie Konijn, 1947 
(1

ste
 druk) 

Han G. Hoekstra, Het verloren schaap, 1947 
(1

ste
 druk) 

F.A. Haak-Ochsendorf, Hansje en Fransje (alleen 
scans beschikbaar) , 1947 (1

ste
 druk) 

H.W. van Loon, Pioniers der vrijheid (alleen scans 
beschikbaar) , 1947 (1

ste
druk) 

 
1948 
Abe Kuipers, Het nieuwe brand blus boek (onder 
ps. Hoofdbrandmeester), 1948 (1

ste
 druk) 
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A.G. van Hamel, Een jaarkring in legenden (alleen 
scans beschikbaar) , 1948 (1

ste
 druk) 

Piet Worm, Het gouden prentenboek 1898-1948, 
1948 (1

ste
 druk) 

Annie Broekman-ten Doesschot, De wereldreis van 
Freddy van Zanden, ca. 1948 (1

ste
 druk) 

J.E. van Dok, Koos op oom Jan's boerderij, 1948 
(1

ste
 druk) 

Johannes Drost en J. Matzer van Bloois, Flapje 
Wildsnuit wil een mensch worden, 1948 (1

ste
 druk) 

G. Gilhuis-Smitskamp, Nu moet je eens 
luisteren... (alleen scans beschikbaar) , 1948 
(1

ste
 druk) 

Freddie Langeler, Het berenboekje (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1948 (1

ste
druk) 

H. de Roos, De schippers van de Kameleon, 1948 
(1

ste
 druk) 

A. Carré, Daar komt de trein! Een prachtig 
spoorwegprentenboek (alleen scans beschikbaar) , 
ca. 1948 (1

ste
 druk) 

Daan Zonderland, De blikken fluit, 1948 (1
ste

 druk) 
 
1949 
Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Het 
tovervisje (alleen scans beschikbaar) , 1949 
(1

ste
 druk) 

Joh. Ram, Marco de nar (alleen scans 
beschikbaar) , 1949 (1

ste
 druk) 
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Charles Krienen, Een avontuurlijke 
logeerpartij (alleen scans beschikbaar) , 1949 
(1

ste
 druk) 

Emile Delrue, Het kasteel van 's-
Gravendeel (alleen scans beschikbaar) , ca. 1949 
(1

ste
 druk) 

Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, De drie 
spinsters, ca. 1949 (1

ste
 druk) 

 
1950 
F.W.W. Simon, Dat was me wat! (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1950 (1

ste
druk) 

Felix Salten, Bambi's kinderen (alleen scans 
beschikbaar) , 1950 (1

ste
 druk) 

Lizzy Ansingh, Tante Tor is jarig, 1950 (1
ste

 druk) 
W. Boost, Het avontuur van Kala en Kobolt (alleen 
scans beschikbaar) , 1950 (1

ste
 druk) 

J.M. Selleger-Elout, Andertje (alleen scans 
beschikbaar) , 1950 (1

ste
 druk) 

S.S. Smith, Het geheim van de gletscher (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1950-1960 (1

ste
 druk) 

Molly B. Thomson, Avonturen in Dwergenland, ca. 
1950 (1

ste
 druk) 

Cara, Maja, ca. 1950 (1
ste

 druk) 
Marietje Witteveen, Karel en Mienet 2, ca. 1950 
(1

ste
 druk) 

Jan Laurens, De wonderschelp, 1950 (1
ste

 druk) 
D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker (alleen 
scans beschikbaar) , 1950 (1

ste
druk) 
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Marietje Witteveen, Karel en Mienet, ca. 1950 
(1

ste
 druk) 

Marietje Witteveen, De tuintjes, ca. 1950 (1
ste

 druk) 
E. Lathouwers, Het radioventje vertelt (alleen 
scans beschikbaar) , ca. 1950-1960 (1

ste
 druk) 

D.L. Daalder, Fijn en grof. De geschiedenis van 
een meisje en een jongen op Texel (alleen scans 
beschikbaar) , 1950 (1

ste
 druk) 

Oom Remus, Het tweede avontuur van Broer Vos 
en Broer Konijn, ca. 1950 (?) 
J.P.J.H. Clinge Doorenbos, De vrolijke 
treinreis (alleen scans beschikbaar) , ca. 1950 
(1

ste
 druk) 

J.P.J.H. Clinge Doorenbos, Per vliegtuig naar 
droomland (alleen scans beschikbaar) , ca. 1950 
(1

ste
 druk) 

Mariette, De ondankbare muisjes, ca. 1950-1960 
(1

ste
 druk) 

Broeder Vergilius Zwegers, Twee jongens in de 
wildernis (alleen scans beschikbaar) , 1950 
(1

ste
 druk) 

 
1952 
Ro van Oven, Judith Leyster (alleen scans 
beschikbaar) , 1952 (1

ste
 druk) 

Anne de Vries, De storm steekt op, 1952 (1
ste

 druk) 
Anne de Vries, Jaap en Gerdientje. Deel 10. Het 
leven is zo mooi (alleen scans beschikbaar) , 1952 
(1

ste
 druk) 
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D. van Zuilekom, Jaarkrans. Deel 4a (alleen scans 
beschikbaar) , ca. 1952 (1

ste
druk) 

A.G.M. van Aernsbergen en Paul J.A. 
Frische, Hans en Nellie ontdekken 
kolenland (alleen scans beschikbaar) , 1952 
Piet Heil, Moet je horen! (alleen scans 
beschikbaar) , 1952 (1

ste
 druk) 

An Rutgers van der Loeff, Rossy, dat krantenkind, 
1952 (1

ste
 druk) 

 
1954 
Max van Amstel, Duizend jongens zien ze vliegen, 
1954 (1

ste
 druk) 

 
1955 
Mark Twain, Verdere avonturen van Tom 
Sawyer (alleen scans beschikbaar) , 1955 
(1

ste
 druk) 

Freddie Langeler, Het betoverde poesje, ca. 1955 
(1

ste
 druk) 

Leonard de Vries, Chaweriem (alleen scans 
beschikbaar) , 1955 (1

ste
 druk) 

E.R. Roger-Nord-Thomson, Kabouter klokmuts, ca. 
1955 (1

ste
 druk) 

 
1957 
Mies Bouhuys, De twaalf mannetjes (alleen scans 
beschikbaar) , 1957 (1

ste
druk) 

Wolbert Meijer, De helling aan de hunze, 1957-
1959 (1

ste
 druk) 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=zuil003jaar01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=aern006hans01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=aern006hans01
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http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=roge005kabo01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=bouh001twaa01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=meij189hell00


Wolbert Meijer, De horizon wordt wijder (alleen 
scans beschikbaar) , 1957 (1

ste
 druk) 

 
1958 
anoniem, Groot vakantieboek (alleen scans 
beschikbaar) , 1958 (1

ste
 druk) 

 
1959 
G. Wildschut, Een reis om de wereld met een zelf-
gemaakt vliegtuig, 1959 (1

ste
 druk) 

Diet Huber, De uil met zeven zuurtjes, 1959 
(1

ste
 druk) 

B. van Wijckmade, Wipneus, Pim en het 
Plaagmannetje (alleen scans beschikbaar) , 1959 
(1

ste
 druk) 

 
1962 
Helm Eck, Mysterie in Limburg (alleen scans 
beschikbaar) , 1962 (1

ste
 druk) 

 
1964 
Jiri Trnka, 5 jongens + 5 olifanten. Een 
fantastische geschiedenis (alleen scans 
beschikbaar) , 1964 (1

ste
 druk) 

Leonard Roggeveen, Okkie, 1964- (1
ste

 druk) 
Hans Andreus, Meester Pompelmoes-serie, 1964-
1974 (1

ste
 druk) 

 
1966 
Jan Vercammen, Ik ben ik, 1966 (1

ste
 druk) 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=meij189hori01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_gro017groo01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=wild055reis01
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http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=trnk0015jon01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=trnk0015jon01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=rogg009okki00
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=andr007mees01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=verc002ikbe01


 
1967 
Hans Andreus, Waarom daarom, 1967 (1

ste
 druk) 

 
1968 
Nanne Bosma, In de schaduw van Loevestein, 
1968 (1

ste
 druk) 

Nanne Bosma, Geus tegen wil en dank, 1968 
(1

ste
 druk) 

 
1969 
Karel Eykman, De werksters van halfvijf en andere 
gelijkenissen, 1969 (1

ste
druk) 

Noud van den Eerenbeemt, De kristallen 
bloem (alleen scans beschikbaar) , 1969 (1

ste
 druk) 

 
1971 
Jan Vercammen, Het mooie monster (alleen scans 
beschikbaar) , 1971 (1

ste
druk) 

 
1973 
Abraham Hans, Een verborgen leven (alleen scans 
beschikbaar) , 1973 (1

ste
druk) 

Abraham Hans, Mona van het zonnehuis (alleen 
scans beschikbaar) , 1973 (1

ste
 druk) 

Jaap ter Haar, Het wereldje van Beer Ligthart, 
1973 (1

ste
 druk) 

 
1974 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=andr007waar01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=bosm029inde01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=bosm029geus01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=eykm001werk01
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http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hans001verb02
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hans001mona01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=haar006were01


Abraham Hans, De strandloopster (alleen scans 
beschikbaar) , 1974 (1

ste
druk) 

Johanna Reiss, De schuilplaats (alleen scans 
beschikbaar) , 1974 (1

ste
 druk) 

Abraham Hans, De verborgen schat (alleen scans 
beschikbaar) , 1974 (1

ste
druk) 

Abraham Hans, De pleegzoon (alleen scans 
beschikbaar) , 1974 (1

ste
 druk) 

Abraham Hans, De drie dochters van 
Leliedaal (alleen scans beschikbaar) , 1974 
(1

ste
 druk) 

 
1975 
Abraham Hans, De heks van de 
Kemmelberg (alleen scans beschikbaar) , 1975 
(1

ste
 druk) 

De Schoolmeester, De gedichten van den 
Schoolmeester (alleen scans beschikbaar) , 1975 
(1

ste
 druk) 

 
1977 
Karel Eykman, De liedjes van Ome Willem, 1977 
(1

ste
 druk) 

Els Pelgrom, De kinderen van het Achtste Woud, 
1977 (1

ste
 druk) 

 
1978 
E.T.A. Hoffmann, Notenkraker en 
muizenkoning (alleen scans beschikbaar) , 1978 
(facsimile van uitgave 1898) 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hans001stra01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=reis005schu01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hans001verb01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hans001plee01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hans001drie01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hans001drie01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hans001drie01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hans001heks01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hans001heks01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hans001heks01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=scho082gedi01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=scho082gedi01
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Joke van Leeuwen, De Appelmoesstraat is anders, 
1978 (1

ste
 druk) 

Tikker, 1978-1998 (1
ste

 druk) 
 
1979 
Jos Haens, Puk en Muk vliegen om de wereld, 
1979 (1

ste
 druk) 

Guus Kuijer en Mance Post, Ik woonde in een 
leunstoel (alleen scans beschikbaar) , 1979 
(1

ste
 druk) 

 
1980 
Leendert Witvliet, Vogeltjes op je hoofd, 1980 
(1

ste
 druk) 

 
1981 
Nannie Kuiper, De eend op de pot, 1981 (1

ste
 druk) 

Ida Vos, Wie niet weg is wordt gezien, 1981 
(1

ste
 druk) 

 
1982 
Nanne Bosma, De brief van de sultan, 1982 
(1

ste
 druk) 

 
1984 
Els Pelgrom, Kleine Sofie en Lange Wapper, 1984 
(1

ste
 druk) 

 
1985 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=leeu020appe01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_tik001tikk01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=haen007vlie01
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http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=bosm029brie01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=pelg001klei01


Nanne Bosma, Een lied voor de vrijheid, 1985 
(1

ste
 druk) 

Akky van der Veer, Swart op wyt, 1985 (1
ste

 druk) 
 
1986 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 1-2, 1986-1988 
(1

ste
 druk) 

Literatuur zonder leeftijd, 1986- (1
ste

 druk) 
Nanne Bosma, De grote reis van Margje Blauw, 
1986 (1

ste
 druk) 

Nanne Bosma, De bedelaars, 1986 (1
ste

 druk) 
 
1987 
Nanne Bosma, De troubadour van Carcassonne, 
1987 (1

ste
 druk) 

Imme Dros, Annetje Lie in het holst van de nacht, 
1987 (1

ste
 druk) 

 
1988 
Nanne Bosma, Zwanen op de Theems, 1988 
(1

ste
 druk) 

Wim Hofman, Het vlot (alleen scans beschikbaar) , 
1988 (1

ste
 druk) 

Wim Rutgers, Bon dia! Met wie schrijf ik?, 1988 
(1

ste
 druk) 

 
1989 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 3, 1989 
(1

ste
 druk) 

Nanne Bosma, De duivelskater, 1989 (1
ste

 druk) 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=bosm029lied01
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http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_lit004198601
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_lit004lite01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=bosm029grot01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=bosm029bede01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=bosm029trou01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=dros001anne01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=bosm029zwan01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=hofm009vlot01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=rutg014bond01
http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_lit004198901
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1990 
Nanne Bosma, De held van Monségur, of 'Het 
boek van de pelgrim', 1990 (1

ste
druk) 

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 4, 1990 
(1

ste
 druk) 

Primeur, 1990-1998 (1
ste

 druk) 
Paul Biegel, Anderland, 1990 (1

ste
 druk) 

 
1991 
Margriet Heymans en Annemie Heymans, De 
prinses van de moestuin, 1991 (1

ste
 druk) 

Nanne Bosma, Vrijheid en slavernij, 1991 
(1

ste
 druk) 

Wim Hofman, Klein Duimpje, 1991 (1
ste

 druk) 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 5, 1991 
(1

ste
 druk) 

Dolf Verroen, Als oorlog echt is, 1991 (1
ste

 druk) 
Max Velthuijs, Kikker en het vogeltje, 1991 
(1

ste
 druk) 

 
1992 
Nanne Bosma, Verraad in Dorestad, 1992 
(1

ste
 druk) 

Ismene Krishnadath, Veren voor de piai, 1992 
(1

ste
 druk) 

Jean Dulieu, Paulus de hulpsinterklaas, 1992 
(1

de
 druk) 

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 6, 1992 
(1

ste
 druk) 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=bosm029held01
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1993 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 7 (alleen scans 
beschikbaar) , 1993 (1

ste
druk) 

 
1994 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 8 (alleen scans 
beschikbaar) , 1994 (1

ste
druk) 

 
1995 
Rita Verschuur, Vreemd land (alleen scans 
beschikbaar) , 1995 (1

ste
 druk) 

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 9 (alleen scans 
beschikbaar) , 1995 (1

ste
druk) 

 
1996 
Nanne Bosma, Thomas, 1996 (1

ste
 druk) 

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 10 (alleen 
scans beschikbaar) , 1996 (1

ste
druk) 

 
1997 
Harry Bekkering, Daan Cartens en Aad 
Meinderts, Cees Nooteboom. Ik had wel duizend 
levens en ik nam er maar één!, 1997 (1

ste
 druk) 

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 11 (alleen 
scans beschikbaar) , 1997 (1

ste
druk) 

 
1998 
Hieronymus van Alphen, Kleine gedigten voor 
kinderen, 1998 (1

ste
 druk) 

http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=_lit004199301
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Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 12 (alleen 
scans beschikbaar) , 1998 (1

ste
druk) 

 
1999 
Eppie Dam, Dingeman krijt wjukken, 1999 
(1

ste
 druk) 

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 13 (alleen 
scans beschikbaar) , 1999 (1

ste
druk) 

 
2000 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 14 (alleen 
scans beschikbaar) , 2000 (1

ste
druk) 

 
2001 
De Schoolmeester, De gedichten van De 
Schoolmeester (alleen scans beschikbaar) , 2001 
(1

ste
 druk) 

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 15 (alleen 
scans beschikbaar) , 2001 (1

ste
druk) 

 
2002 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 16 (alleen 
scans beschikbaar) , 2002 (1

ste
druk) 

 
2003 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 17 (alleen 
scans beschikbaar) , 2003 (1

ste
druk) 

 
2004 
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Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 18 (alleen 
scans beschikbaar) , 2004 (1

ste
druk) 

 
2005 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 19 (alleen 
scans beschikbaar) , 2005 (1

ste
druk) 

 
2006 
Hans Daalder, Het boek van Opa Politiek. Het 
Nederlands bestel voor kinderen verklaard, 2006 
(1

ste
 druk) 

Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 20 (alleen 
scans beschikbaar) , 2006 (1

ste
druk) 

 
2007 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 21 (alleen 
scans beschikbaar) , 2007 (1

ste
druk) 

 
2008 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 22 (alleen 
scans beschikbaar) , 2008 (1

ste
druk) 

 
2009 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 23 (alleen 
scans beschikbaar) , 2009 (1

ste
druk) 

 
2010 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 24 (alleen 
scans beschikbaar) , 2010 (1

ste
druk) 
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2011 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 25, 2011 
(1

ste
 druk) 

 
2012 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 26 (alleen 
scans beschikbaar) , 2012 (1

ste
druk) 

 
2013 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 27, 2013 
(1

ste
 druk) 

 
2014 
Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 28, 2014 
(1

ste
 druk) 
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