
 
 Hoog, Aletta, Geerling, O.., lick here to enter text.Prettige 

winteravonden : verhalen, sprookjes, spelletjes, knutselwerkjes, versjes, 
rijmpjes, grappen, leerzame stukjes, raadsels, kunstjes, 

teekenvoorbeelden, schaduwbeelden en rekenkundige opgaven / 
verzameld en bewerkt door Aletta Hoog ; [geïllustr  
Alkmaar : Kluitman., [ca. 1920]., 1e dr.: 1909, [Dl. 1]: De avonturen van 

Jan Klaassen 78 Pagina's 24 cm., ., Poppenspel 
schimmenspel;Sprookjes;Antieke kinderboeken ( voor 1920- )., Zeer goed 
-  –  

* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 25,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 313 

 
 

 Carroll, Lewis., lick here to enter text.Alice's avonturen in het 

wonderland / naar het Engelsch van Lewis Carroll ; met 40 illustraties 
van John Tenniel ; [vert. uit het Engels door R. ten Raa]  
Leiden : E.J. Brill., [1899]., vertaling van: Alice's adventures in 

wonderland. - 1865  146 Pagina's 21 cm., ., Antieke kinderboeken ( 
voor 1920- );Bijzonder geïllustreerde boeken., Zeer goed 

- 2e Nederlandse Druk. Eerste druk waarin sprake is van wonderland. 
Eerste nederlandse druk was getiteld Alice in het land der droomen. –  
* Rugtitel iets afgesleten. Bandtekening op voorplat nog zeer goed. Binding in tact 

maar niet meer stevig. Naam op schutblad ( m.C. Calkoen ) Zie ook afbeeldingen.., 
Powered by boekned.nl 
 

€ 275,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 1497 

 
 

 Cramer, Rie, Vladeracken, Geertruida van., lick here to enter 

text.Liedjes uit Elfjesland  
Utrecht : W. de Haan., [1926]., Op voorplat: Liedjes uit Elfjesland! 

Teekeningen en Versjes van Rie Cramer, Bevat: De zangles ; Het stoute 
haasje ; Het gevangen elfje ; Het fuchsiabal ; Lotje ; De huwelijksreis 
[16] Pagina's 25 cm EERSTE DRUK., Kinderboeken (vorm), 

Letterkunde van en voor groepen., prentenboeken;Rie Cramer., Zeer 
goed 
-  –  

* Zeer mooi exemplaar. Hoekjes iets gestoten en randen van de boekplatten iets 
geschaafd.., Powered by boekned.nl 
 

€ 135,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 1509 
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 Agatha., lick here to enter text.Sint-Nicolaasavond  
Alkmaar : Gebr. Kluitman., 1919., Bevat 2 Pagina's 

uitgeversreclame, Omslagtitel: Sint Nicolaasavond, -, Bevat: Sint 
Nicolaasavond ; Mien en haar moeder ; Het vogelnestje ; De 

geschiedenis van een bij ; Het zwarte poesje 80 Pagina's, [1] bl. 
platen 20 cm. door Agatha ; herzien door Henriëtte Blaauw ; 
geïllustreerd door O. Geerling., ., Sint Nicolaas, 

sinterklaas;Sinterklaasfeest Sint Nicolaas;Kluitman., Zeer goed 
-  –  
* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 40,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 1864 
 

 
 Geldorp, P.J. van., lick here to enter text.A is een Aapje ( original 
edition with ill by P.J. van Geldorp)  

Amsterdam : J. Vlieger., [ca. 1907]., Bevat 12 Pagina's met elk 2 gekl. 
Illustraties met 2-regelige versjes, en 4 Pagina's zw.w. met letters, cijfers 
en klok, en 6 Pagina's 'om na te trekken', Datering: niet in Brinkman. 

Senefelder werkzaam vanaf 1898; niet in fondscat. Vlieger van 1905, wel 
in 1907 (Bibl. Vereeniging, A'dam); schatting circa 1907, - [24] Pagina's 

32 cm.., Kinderboeken (vorm), Kindergedichten (teksten), Letterkunde van en voor 
groepen., prentenboeken;ABC boeken., Zeer goed 
-  –  

* Good quality ABC book. Spine fraying.,Illustrated by Van Geldorp.., Powered by boekned.nl 
 

€ 135,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 1890 
 

 
 Cramer, Rie., lick here to enter text.Dommie-Dik  

's-Gravenhage : G.B. van Goor Zonen., [1934]., No. 3413, - [16] 
Pagina's 12×18 cm., ., prentenboeken;Rie Cramer., Zeer goed 
-  –  

* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 40,00 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 1930 
 
 

 Cramer, Rie., lick here to enter text.Luilekkerland  
Gouda : G.B. van Goor Zonen., [1934]., No. 3414, - [16] Pagina's 
12×18 cm., ., prentenboeken;Rie Cramer., Zeer goed 

-  –  
* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 40,00 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 1931 
 

 
 Cramer, Rie., lick here to enter text.Dokter Levertraan  

's-Gravenhage : G.B. van Goor Zonen., [1934]., No. 3415, - [14] 
Pagina's 13×18 cm., ., prentenboeken;Rie Cramer., Zeer goed 
-  –  

* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 40,00 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 1932 
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 Tomkins, David., lick here to enter text.De luchtreis ; Drie paar 

schoenen  
Gouda : Van Goor., [1922]., Vroolijk en oolijk 3e Serie ; 9 16 Pagina's 15 

cm Rug profesioneel versterkt.., ., Bijzonder geïllustreerde 
boeken;prentenboeken., Zeer goed 
-  –  

* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 40,00 € 2,34 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 1934 
 

 
 Tomkins, David., lick here to enter text.Het dikkopje ; De suikerkip  

Gouda : G.B. van Goor Zonen., [1922]., - 16 Pagina's 15 cm., ., Bijzonder 
geïllustreerde boeken;prentenboeken., Zeer goed 
-  –  

* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 40,00 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 1935 
 

 
 Strijbos, Jan P.., lick here to enter text.Van torren en kevers  
Amsterdam : Veen., [ca. 1943]., [18] Pagina's 17 cm.  Jan P. Strijbos ; 

met ill. van Elisabeth Ivanovsky., ., Insecten;prentenboeken., Zeer goed 
-  –  

* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 40,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 1952 
 

 
 Cramer, Rie., lick here to enter text.Pieternelletjes sprookjesreis  
Utrecht : W. de Haan., [1921]., Ook beschikbaar in microvorm [22] 

p, 21×25 cm., ., prentenboeken;Rie Cramer., Zeer goed 
-  –  

* Zeer mooi exemplaar.., Powered by boekned.nl 
 

€ 125,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 3779 

 
 

 Pfeil, H.., lick here to enter text.Nieuwe karaktertrekken en 
bijzonderheden uit het leven van vermaarde personen / door H. Pfeil ; met 3 
gekleurde platen  

Leiden : D. Noothoven van Goor., [186-?]., Rugtitel: Nieuwe 
karaktertrekken, Datering: de uitgever was werkzaam in Leiden van 1850-
1880. Schatting Van Veen 1850-1870, - [50] Pagina's, [3] bl. platen 19 cm., 

., Antieke boeken voor 1899;Antieke kinderboeken ( voor 1920- 
);prentenboeken., Zeer goed 

-  –  
* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 45,00 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 3789 
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 Schmid, C.., lick here to enter text.Hendrik van Eichenfels : eene 
vertelling voor kinderen  

Amsterdam : Gualth. Van Goor., [1880]., vertaling van: Wie Heinrich von 
Eichenfells zur Erkenntnis Gottes kam : Eine Erzählung für Kinder und 

Kinderfreunde. - 1818 Met 3 Pagina's uitgeversreclame, Bindwerk: J. 
Giltay & Zoon, [Dordrecht], -, 1e Ned. uitgegeven: 1833 Dit is de 6e druk 
53 Pagina's, [3] bl. platen 20 cm., ., Antieke boeken voor 1899;Antieke 

kinderboeken ( voor 1920- )., Zeer goed 
-  –  
* Zeer goede staat., Powered by boekned.nl 
 

€ 40,00 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 3791 
 

 
 Steen, Pax., lick here to enter text.Bubbeltje en Knor : het geheime 
document / [Pax Steen]  

[S.l. : s.n.]., [ca. 1943]., Met kruiswoordraadsel op achterplat, Publicatie 
bevat geen K-nummer, De auteur/tekenaar is Pax Steen (bron: 'Wordt 
Vervolgd' van Evelien en Kees Kousemaker), Datering: niet in Brinkman, 

op achterplat in oplossing kruiswoordraadsel: 'Winterhulp Nederland', 
deze werd opgericht op 22 oktober 1940 (-1944),  [20] p, 26 cm., ., 

Bijzonder geïllustreerde boeken;prentenboeken., Zeer goed 
- Zeldzaam prentenboekje uit de oorlogs periode –  
* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 40,00 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 4645 
 
 

 Cramer, Rie., lick here to enter text.Liedjes bij prentjes  
Utrecht : De Haan., 1913., door Rie Cramer ; muziek van Nelly van 

der Linden van Snelrewaard-Boudewijns Brinkman noemt de titel 
twee maal: in 1913 en in 1918 een [2e dr.]. Beide hebben dezelfde 
beschrijving in Brinkman, alleen de prijzen verschillen: 1e dr. f 

2,50, [2e dr.] f 1,60. Voor deze meer luxe uitgave (groter en met 
sierranden om de muziekpagina's) is vanwege de prijs voor 1913 

gekozen, de meer eenvoudige uitvoering is dan van 1918, - [36] Pagina's 21 X 26 cm., 

., prentenboeken;Rie Cramer., Zie beschrijving 
-  –  

* Op de kaft geschreven "montesorischool" Naam op schutpapier. Verder ZEER 
GOED., Powered by boekned.nl 
 

€ 65,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 6456 

 
 

 Keller, Gerard., lick here to enter text.Waarom heeft hij ze ook in de kast 

gesloten?  
s̕-Gravenhage : Henri J. Stemberg, Amsterdam : J. Vlieger., 188?., door 

Gerard Keller Datering: in Brinkman 1850-1882 bij uitgever Stemberg in 
1881, daarna naar Vlieger, Lithogr. op voorplat gedrukt door G. Alexandre 
Amsterdam, ., 48 Pagina's, [4] bl. platen 21 cm., ., prentenboeken., Als 

nieuw 
-  –  

* Uitgave uit "Bibliotheek voor jonge lieden" Zeldzaam.., Powered by boekned.nl 
 

€ 25,00 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 6457 
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 Leent, F.H. van., lick here to enter text.Bezint eer gij begint  

Amsterdam : Vlieger., 1880., F.H. van Leent Bevat ook: De vlieger ; Weet 
gij hoeveel schoone starren ; Een twaalfjarige held 8°., ., prentenboeken., 

Als nieuw 
-  –  
* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 22,50 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 6458 
 
 

 Leent, F.H. van., lick here to enter text.Blijde jeugd  
Amsterdam : J. Vlieger., 1880., door F.H. van Leent ; met 4 gekleurde 

plaatjes Lithogr. bij Amand, Amsterdam [13] Pagina's, [4] bl. platen 8°., ., 
prentenboeken., Als nieuw 
-  –  

* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 22,50 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 6459 
 

 
 Leent, F.H. van., lick here to enter text.Wakkere knapen  
Amsterdam : Vlieger., 1880., F.H. van Leent  8°., ., prentenboeken., Zeer 

goed 
-  –  

* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 22,50 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 6460 
 

 
 Seumeren, Gerard van, Kievit, Piet., lick here to enter 
text.Kees en Dick op het station  

[S.l. : s.n.]., c. 1946., door Gerard van Seumeren en Piet Kievit  
32 Pagina's 18x25 cm., Uitgave N. V. Magazijn de Bijenkorf 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag.,  K-nummer 2449., 
Kinderverhalen (teksten), Nederlandse letterkunde., Treinen en 
trams en bussen;prentenboeken., Zeer goed 

-  –  
* Rug sleets., Powered by boekned.nl 
 

€ 25,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 6461 

 
 

 Schermelé, Willy., lick here to enter text.Met z'n drieën er op uit  
[S.l.] : Twentsch Nieuwsblad., nd ( 1944)., door Willy Schermelé ; 
met 64 gekleurde plaatjes Datering: niet in Brinkman, schatting, 

Plaatjes per 4 stuks in zwart kader naast tekst, K-nummer: K 
744, Premie-uitgave Twentsch Nieuwsblad, - 64 Pagina's 19x25 

cm., ., prentenboeken;Oorlogs uitgaven 1940 - 1945., Zeer goed 
-  –  

* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 45,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 6462 
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 Schermelé, Willy., lick here to enter text.Mitok de jonge eskimo  
Amsterdam : Hausemann & Hötte., 1947 ?., door Willy Schermelé 

; met 64 gekleurde plaatjes Datering: niet in Brinkman, nieuwe 
spelling, geschat 62 Pagina's 20×25 cm., Kinderboeken (vorm), 

Letterkunde van en voor groepen., prentenboeken., Zeer goed 
-  –  
* ., Powered by boekned.nl 

 

€ 40,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 6463 
 
 

 Anonymous., lick here to enter text.Moeder de Gans op de fiets  
's-Gravenhage : Haagsche Boekhandel- en Uitgevers Maatschappij., c 

1885., [Illustraties E.M. Taylor] Signatuur bij 1 illustratie is E.M. Taylor, 
Op achterkant No. 2447, Datering: niet in Brinkman, oude spelling, 
schatting [4] Pagina's 23 cm., ., Antieke kinderboeken ( voor 1920- 

);prentenboeken., Zeer goed 
-  –  

* Zeer mooi prentenboekje met 4 fullpage litho's en een gelithograveerde omslag. 

Kwaliteit uitzonderlijk goed. Zeldzaam.., Powered by boekned.nl 
 

€ 130,00 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 6945 
 

 
 Le Blanc, Leo., lick here to enter text.Holle Bolle Gijs  

[S.l. : Vroom & Dreesmann]., [ca. 1926]., illustr. van Leo Le 
Blanc Oblong boek met op twee pagina's naast elkaar steeds 
een (deels) omkaderde illustratie in kleur en daarnaast dezelfde 

afbeelding in zwart-wit. Onder de afbeeldingen een registerel uit 
het bekende bakerrijm. Met bijzondere en humoristische 

illustraties met veel ronde vormen en warme kleuren. Datering: 
het boek staat in een advertentie van Vroom en Dreesmann in De Praktische 
Huisvrouw'' van december 1927, Op de achterkant en op een van de illustraties een 

logo met de letters hbg (Holle Bolle Gijs) 16 Pagina's 22×32 cm., ., Sprookjes;Bijzonder 
geïllustreerde boeken;prentenboeken., Zie beschrijving 
-  –  

* Zeer mooi geïllustreerd prentenboek. Kleurprenten door een kind ingekleurd op 
redelijk nette wijze.., Powered by boekned.nl 
 

€ 55,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 19723 
 
 

 Slempkes, J.A.., lick here to enter text.Licht in de verte : een verhaal 
van de Veluwsche hei  
Zutphen : W.J. Thieme., [1914]., door J.A. Slempkes   274 Pagina's 25 cm 

EERSTE DRUK Originele band., ., Antieke kinderboeken ( voor 1920- 
);Veluwe., Zie beschrijving 

-  –  
* Band zeer goed. bandtekening iets geschaafd door gebruik. 4 z/w platen 

1 plaat met klein scheurje in de rand dat hersteld is.., Powered by boekned.nl 
 

€ 35,00 € 6,95 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 26559 
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 Nassauer, Max, Maison, Hellmut., lick here to enter text.De goede 
dokter : een nuttig prentenboek voor jong en oud  

Arnhem : Stenfert Kroese & v.d. Zande., [ca. 1906]., ;uit het Duitsch door 
Max Nassauer ; met platen van Hellmut Maison ; door Dokter Kaas., 

Datering: volgens Rühle: Böse Kinder, no. 376a, ., 30 Pagina's 30 cm; 
gebonden - bound - hard cover., Kinderboeken (vorm), Letterkunde van 
en voor groepen., Struwelpeter en verwante uitgaven., Zie beschrijving 

- Prentenboek met 14 smeerpoetsverhalen op het terrein van de gezondheid, met 
Jugendstil-elementen en  Davidssterren als versieringen. Naast elke paginagrote plaat 
staat een pagina met rijmende tekst. Er wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van 

keelpijn, dierenplagen, honden kussen, in de plassen lopen, krom zitten, wilde bessen 
snoepen, pitten doorslikken, ongeduld, niet op tijd naar het toilet gaan, tanden niet 

poetsen, opscheppen, huismus zijn en brandwonden. –  
* Zeer mooi prentenboek. ZELDZAAM. Pag 12 met oude reparatie van een scheurtje. 
Band met lichte gebruikssporen.., Powered by boekned.nl 
 

€ 225,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 30806 
 
 

 Beckers, Gerda., lick here to enter text.Uit de Bibelebomsche nap : 
oude versjes  

Amsterdam : Parnassus., [ca. 1938]., geïllustreerd door Gerda Beckers 
Prentenboek met bijzondere illustraties in gemengde techniek: krijt, 
sjablonen, gebruik van textielachtige patronen in de kleding. Bevat oude 

bakerrijmen: Hop hop paardje; Er was eris een vrouw; Tiereliere let let 
let; Klein klein kleutertje; Tusschen Keulen en Parijs; Naar bed, naar bed 

zei Duimelot; Jan Toereloer; Schipper mag ik overvaren; Vader Jacob; Hop 

Marjanneke; Waar ben je toch geweest; Bim bam beieren; Klikspaan halve maan; 
Zagen zagen wielewielewagen; Alle eendjes zwemmen in het water. gekl. ill, 

Omslagtitel, De keerzijde der bladen is onbedrukt, Datering: niet in Brinkman, 
uitgever werkzaam vanaf 1936, geen K-nummer, oude spelling, schatting [14] bl, 31 
cm; spiral band - spiral bound. Alle pagina's eenzijdig bedrukt met blanco 

achterkant.., Bakerrijmen, Prentenboeken, Kunstzinnige uitgaven., prentenboeken., 
Zie beschrijving 

- Zeldzame uitgave met zeer artistieke tekeningen. Waarbij eigenlijk elke pagina het 
waard zou zijn een eigen lijst te krijgen. –  
* Omslag licht vervuild. Intern in zeer goede staat. Plastic spiraal binding nagenoeg 

zonder beschadigingen. Laatste pagina aan achterzijde met kinderkrabbelwerk. Idem 
voor binnenzijde achterplat. Ook buitenzijde achterplat met blauw potloodstrepen. ( 
dit is het meest bezwaarlijk omdat hier ook tekst en afbeelding op staat (Alle 

eendjes...) Overigens een uitermate zeldzaam kinderboek met hoge artistieke waarde. 
Duidelijk een tijdsproduct waarbij kunst en kinderboek elkaar raken.., Powered by 

boekned.nl 
 

€ 195,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 33504 
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 Dr Leutje., lick here to enter text.Die Struwwel-Liese.  
n.n.., n.d., Oder lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder. 

Zeichnungen von F. Maddalena. Völlig ungekürzte Volksausgabe. 
Kartonnen band ( 16,8 x 22 Cm.)., Geniet., Gelithografeerde band en 

illustraties in het boek., (24) Pagina's. Achterzijde en laatste pagina met 
uitgevers(?) advertentie (Lies und Lene)., ., Struwelpeter en verwante 
uitgaven., Zeer goed 

- Originele uitgave NIET de herdruk !!!! Zeldzaam. –  
* Enige schaafplekjes op de band. Rug schilfert., Powered by boekned.nl 
 

€ 85,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 33521 

 
 

 Schenkman, J.., lick here to enter text.Prentenboek : een ijverige hand 
vindt werk door 't gansche land  
Amsterdam : G. Theod. Bom., [ca. 1850]., door J. Schenkman ; 

[houtgravures van Pieter van Arum] Beroepenboek met houtgravures en 
daaronder 8-regelige verzen over 22 beroepen: matroos, botboer, 
schoorsteenveger, kruier, fruitvrouw, hondenkoopman, visvrouw, 

melkboerin, jager, eierenboer, dienstmeisje, krantenbezorger, invalide, 
aanspreker, porder, lantaarnopsteker, oudskleer (jood), urkerboer, turfdrager, 

duivenkoopman, wafelmeisje en omroeper. houtgrav, Zonder titelblad; omslagtitel, 
Datering: niet in Brinkman, Buijnsters geeft in "Lust en Leering", (p. 263) circa 1850 
en vermeldt de maker van de houtgravures [22] p, 17 cm., Joden, Prentenboeken, 

Beroepenboeken, digitale versies, Kinderboeken (vorm), Letterkunde van en voor 
groepen., Antieke boeken voor 1899;prentenboeken., Goed 
- Zeldzame uitgave. Kwetsbaar goedkope uitgave. –  

* Roestplekjes rond de nietjes. Zonder de dunpapiere omslag / kaftpapier.., Powered by 

boekned.nl 
 

€ 45,00 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 37602 

 
 

 Lammers, Frans., lick here to enter text.Bim, bam, bei-e-ren  
[S.l. : s.n.], Weert : Smeets., [ca. 1945]., [illustraties van Frans Lammers]  
gekl. ill, Datering: op grond van K-nummer, K-nummer op achterplat: K 

2507 (= drukkerij Smeets in Weert), De illustraties zijn niet gesigneerd, 
maar op grond van stijlkenmerken toe te schrijven aan Frans Lammers, 
zie 'Het turfschip van Breda', een soortgelijke uitgave [8] p, 27 cm., 

Bakerrijmen, K-nummeruitgaven, Prentenboeken., prentenboeken., Goed 
-  –  

* Op dik ( karton ) met nietjes. Zijn losgelaten.., Powered by boekned.nl 
 

€ 65,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 38633 
 

 
 Clinge Doorenbos, ...., lick here to enter text.Tip en Top bij Oom Bob  
Amsterdam : Mulder & Zoon., [1949]., versjes van Clinge Doorenbos  gekl. 

ill, Omslagtitel, Mulder nr. 42 A 15 p, 22 cm., Harmonica binding., 
karton.., Kabouterverhalen, Rijmvertellingen, Prentenboeken, Leporello's., 

prentenboeken., Goed 
-  –  
* ., Powered by boekned.nl 

 

€ 70,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 39236 
 

https://www.boekned.nl/boek/detail/33521
https://www.boekned.nl/boek/detail/37602
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 Langeler, Freddie., lick here to enter text.Kamper grappen : 

oude verhaaltjes met nieuwe plaatjes  
Amsterdam : H. Meulenhoff., [1924]., van Freddie Langeler  gekl. 

ill, Geen titelblad; gegevens ontleend aan voorplat,  16 p, 20x27 
cm., Prentenboeken, Verhalenbundels., 
Overijssel;prentenboeken., Goed 

-  –  
* Achterschanier versterkt.., Powered by boekned.nl 
 

€ 75,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 39302 

 
 

 Goeverneur, J.J.A.., lick here to enter text.De tooverlantaarn 
: kleine vertellingen, sprookjes en versjes, voor Nederlandsche 
jongens en meisjes  

Sneek : Van Druten en Bleeker., [1876]., bewerkt door J.J.A. 
Goeverneur ; met vier nieuwe platen  Datering: niet in 
Brinkman en Waller. Wirth noemt een 3e dr. van 1876. 

Gideonse noemt 1876, Lithografieën van Emrik & Binger 
Haarlem, De keerzijde der bladen is niet bedrukt.,  54., (1) pagina's., [4] 

gelthograveerde platen. pl, 18 cm., ., Antieke kinderboeken ( voor 1920- )., Zie 
beschrijving 
-  –  

* ALLEEN HET BOEKBLOK. Geen bandje aanwezig. 4 prachtige gekleurde litho's 
waarvan een van een jongetje dat vist met een kruisnet. Laatste pagina met uitgevers 
reklame.., Powered by boekned.nl 
 

€ 135,00 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 41497 
 

 
 Tadema, Johan Wilhelm.., lick here to enter text.Jong volkje's 
verjaardagen  

Utrecht: W. de Haan., 1896., met versjes van Joh. Wilh. 
Tadema. [50]p ; 11x16cm. 12 small 12 small beautiful charming 
lithographs. All with pictures of children. Each month with a 

rhyme introduction. Then space to record birthdays.., 
Birthdays., Antieke kinderboeken ( voor 1920- ).,  

- Booklet is richly annotated. A few birthday's are blacked out later. Some pages with 
ink stains, but without affecting the beautiful lithographs. Cover with scratches (see 
pictures) But despite, or precisely because of the traces of use a very charming 

booklet –  
* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 40,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 41965 
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 Broekman-ten Doesschot, Annie., lick here to enter 
text.De wereldreis van Freddy van Zanden : een boek voor 

kinderen, die graag willen weten, hoe het er in vreemde 
landen uitziet ...  

Amsterdam : Joh. M. Allis., [ca. 1948]., Datering: niet in 
Brinkman, spelling Marchant, schatting datum van uitgave  
[31] p, 16×26 cm; oblong., jeugdboeken ; verhalen., 

prentenboeken.,  
- [tekeningen en versjes van Annie Broekman-ten Doesschot] Freddy wordt vanuit zijn 
bed door een kabouter meegenomen naar China, Egypte, Spanje, de Noordpool, het 

land van de negertjes, Tirol, Mexico, Rusland, indianenland, Indië en Schotland. 
Oblong prentenboek met paginagrote kleurenplaten naast pagina's met een vierregelig 

versje. In het midden een dubbele ongekleurde plaat waarop Freddy met de kabouter 
over de wereld vliegt.  ( = [drawings and poems by Annie Broekman-at Does Shot] 
Freddy by a gnome brought from his bed to China, Egypt, Spain, the Arctic, the land 

of the niggers, Tyrol, Mexico, Russia, native land, India and Scotland. Oblong picture 
book with full-page color plates next pages with a four-line poem. In the middle 

double uncoloured plate which Freddy flies with the gnome over the world.) –  
* Trademark logo ( Joh. M. Allis ) glued on front and backcover.., Powered by boekned.nl 
 

€ 45,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 42001 

 
 

 Pijper, Willem, Cramer, Rie., lick here to enter text.Oudt 

Nederlandsche minneliedjes  
Utrecht : W. de Haan., [1920]., Softcover., met pianobegeleiding van 
Willem Pijper ; illustraties in kleuren van Rie Cramer  Met ingeplakte 

plaatjes,  11 p, 30 cm., ., liedjes en versjes;prentenboeken;Rie Cramer.,  
-  –  

* Old Dutch court songs with pasted colored illustrations by Rie Cramer. 
In almost new condition. Minimal rust spots forming. SEE PICTURE and also on our 
website.., Powered by boekned.nl 
 

€ 50,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 42002 
 
 

 Cramer, Rie., lick here to enter text.Nieuwe rijmpjes met platen van 
Rie Cramer  

Utrecht : W. de Haan., [1920]., met platen van Rie Cramer Op stevig 
papier gedrukt prentenboek, met op elke pagina een sierrand in 
goudkleur. Op de linkerpagina's staat een gedichtje, op de 

rechterpagina's is in het midden een ovale kleurenillustratie geplakt. 
Ingepl. pl, Bevat: Moeders huis ; Liedje ; Schommelliedje ; Poppenfeest ; 

Sterrekers ; Verlegen ; Snoepertje ; Constantjes brief ; De baker ; In grootmoeders 
kamer ; Pluisje ; Gijsje,  [24] p, 31 cm., jeugdboeken ; verhalen., prentenboeken;Rie 
Cramer., Zie beschrijving 

- with plates of Rie Cramer on heavy paper printed picture book, with each page a 
decorative border in gold color. On the left page is a poem on the right pages pasted a 
color illustration oval in the middle. –  

* Paper covered spine is missing portions of paper. Not disturbing and as to be 
expected for a fragile children book. See photo on our website.., Powered by boekned.nl 
 

€ 70,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 42003 
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 Cramer, Rie, Linden van Snelrewaard-Boudewijns, Nelly van der., lick 
here to enter text.Nieuwe wijsjes met platen van Rie Cramer  

Utrecht : W. de Haan., [1920]., met platen van Rie Cramer ; muziek van 
Nelly van der Linden van Snelrewaard-Boudewijns  Met ingeplakte 

plaatjes [26] p, 25 cm., met platen van Rie Cramer Op stevig papier 
gedrukt prentenboek, met op elke pagina een sierrand in goudkleur. Op 
de linkerpagina's staat een liedje met notenschrift, op de rechterpagina's 

is in het midden een ovale kleurenillustratie geplakt.., ., prentenboeken;Rie Cramer.,  
- with plates of Rie Cramer on heavy paper printed picture book, with each page a 
decorative border in gold color. On the left page is a song with music notation and on 

the right pages pasted a color illustration oval in the middle. –  
* Paper covered spine is missing portions of paper. Not disturbing and as to be 

expected for a fragile children book. See photo on our website.., Powered by boekned.nl 
 

€ 70,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 42004 
 

 
 Jansen, Anneke L.., lick here to enter text.Nieuwe plaatjes bij oude 
rijmpjes  

Hoorn : West-Friesland., 1946., geteekend door Anneke L. Jansen 
Gebonden prentenboek., 30 Pagina's.., ., prentenboeken.,  

-  –  
* In uitzonderlijk goede staat. Zie fotos op de website.., Powered by boekned.nl 
 

€ 100,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 42005 

 
 

 Leent, F.H. van, Hoffmann, Heinrich., lick here to enter text.De ware 

geschiedenis van Piet de Smeerpoes en andere verhalen : vroolijke versjes 
met oolijke plaatjes  

Amsterdam : Van Holkema en Warendorf., [190-?]., ;door F.H. van Leent 
; [naar het Duits van Heinrich Hoffmann]  Datering: P. Kluitman was 
werkzaam tot 1904, schatting voor deze uitgave bij Van Holkema & 

Warendorf daarna, Bewerking van de vertaling van Razoux naar 
Hoffmann's Struwwelpeter, Bevat: Piet de Smeerpoes ; Wreede Piet ; De geschiedenis 
van de zwarte jongens ; De wilde jager ; De duimzuiger ; Mietje en haar katjes ; De 

lekkere Kasper ; Karel zit stil! ; Hans kijk in de lucht ; De vliegende Robert [12] p, 23 
cm., jeugdboeken ; gedichten., Struwelpeter en verwante uitgaven., Zie beschrijving 

- Struwwelpeteriade., Struwwelpeter –  
* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 285,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 42112 
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 Heukelom, J.B., Margaretha., lick here to enter text.Op en om 
het Krabbelbaantje  

Amsterdam : S.L. van Looy, Rotterdam : W.L. Brusse, 
Amsterdam : Gebr. Koster., [1904]., Gebonden met 

gelithograveerde omslag voor en achter., Met tekst in 
handschrift, [32] p, 23×31 cm., ., 
schaatsenrijden;prentenboeken., Zie beschrijving 

- op steen geteekend door J.B. Heukelom ; met rijmpjes en vertelseltjes van 
Margaretha Prentenboek over de winter en schaatsplezier met afwisselend twee 
pagina's gedrukte tekst met het verhaal, toegelicht door twee pagina's met geestige 

gekleurde tekeningen en rijmende tekst in handschrift. Er wordt een sneeuwman 
gemaakt, op het ijs gekrabbeld, geschaatst en gevallen en tot slot wordt er hete melk 

met anijs gedronken –  
* Boek is opnieuw ingebonden en de rug is vervangen. Ondanks deze verandering is 
dit een zeer aantrekkelijk en zeer zeldzaam jeugdboek dat zelden aangeboden wordt. 

Zie de afbeeldingen op onze site voor meer informatie. Linnen groen gekleurde rug is 
dus NIET origineel.  Het boekblok en de voor en achterzijde zijn WEL origineel.., Powered 

by boekned.nl 
 

€ 575,00 € 6,95 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 42223 
 
 

 ABC Book., lick here to enter text.Het van ouds 
gerenommeerde A is een aapje  

Amsterdam : J. Vlieger, Amsterdam : Gebr. Braakensiek., [188-
?]., Oblong abc-boek met 2 letters per pagina en de nog steeds 
bekende tekst die begint met 'A is een aapje, dat eet uit zijn 

poot'. Afgebeeld zijn: aapje, bakker, Charlotte, dame, ezel, 
fruitvrouw, geitje, held, inktpot, jasje, koopman, landman, 

molen, nestje, otter, papje, roover, scheepje, trommel, uiltje, visscher, wagen, ijsbeer 
en zeeman. gekl. lithogr, Op omslag: 'Het van ouds gerenommeerde A is een aapje', 
Illustraties met zwarte achtergrond, met gele letters in de prenten, Datering: niet in 

Brinkman, Vlieger werkzaam vanaf 1869, Gebr. Braakensiek niet in Waller, betreft 
waarschijnlijk A.B.H. (1841-1884) en J.C. (1858-1940), 'Lust & Leering' meldt dat de 
titel in 1875 in het fonds van Vlieger kwam, waarna verschillende grotere en kleinere 

uitgaven volgden. Schatting 188X, [12] p, 18×25 cm., Abc-boeken, Prentenboeken, 
Digitale versies, Kinderboeken (vorm), Letterkunde van en voor groepen., Antieke 

kinderboeken ( voor 1920- );ABC boeken., Zie beschrijving 
- Dutch A.B.C. Book with charming illustrations. Oblong ABC book with two letters 
per page. with the still familiar text that begins with "A is a monkey, eating out of his 

leg." Pictured are: monkey, baker, Charlotte, lady, donkey fruit woman, goat, hero, 
inkwell, jacket, merchant, farmer, mill, nest, otter, porridge, robber, boat, drum, owl, 
fisher, wagon, polar bear and sailor –  

* Omslag met kleine vochtvlek. Rug ontbreekt. Boekblok wat los in de band. Compleet 
zonder krassen of scheuren. Cover with small moisture stain. spine missing. Book 

block a bit loose in the binding. Complete. No scratches or tears. Corners worn and 
rounded., Powered by boekned.nl 
 

€ 135,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 51832 
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 Cramer, Rie., lick here to enter text.Als 't haantje kraait  
Utrecht : W. de Haan., [1927]., versjes en prentjes van Rie Cramer  zw. 

ill. met steunkl. en gekl. tek, Zwartwitte illustraties met steunkleuren 
roze en oranje, en gekl. tek, [16] p, 25 cm., Gedichtenbundels, 

Prentenboeken, Kleuterverhalen, Digitale versies, jeugdboeken ; 
gedichten, prentenboeken, 8., prentenboeken;Rie Cramer., Zie 
beschrijving 

-  –  
* Papier roestig. Enkele pagina's in de ondermarge ingescheurd. ( met zuurvrij tape 
hersteld ) Middenkatern los.., Powered by boekned.nl 
 

€ 50,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 52200 
 

 
 Cramer, Rie., lick here to enter text.Voor 't slapen gaan  
Utrecht : W. de Haan., [1927]., versjes en prentjes van Rie Cramer  zw. 

ill. met steunkl. en gekl. tek, Zwartwitte illustraties met steunkleuren 
roze en oranje, en gekl. tek,  [16] p, 25 cm., Gedichtenbundels, 
Prentenboeken, Kleuterverhalen, Digitale versies, jeugdboeken ; 

gedichten, prentenboeken, 8., prentenboeken;Rie Cramer., Zie 
beschrijving 

-  –  
* Papier roestig. Enkele pagina's in de ondermarge ingescheurd. ( met zuurvrij tape 
hersteld ) Middenkatern los.., Powered by boekned.nl 
 

€ 50,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 52201 
 
 

 Leent, F.H. van., lick here to enter text.Een man van karakter  
Alkmaar : P. Kluitman., [1896]., Kinderboek, gekl. lithogr,  platen [4] 

bladen met plaat, 88 pagina's., 19 cm., Blauw linnen band met mooi 
gelithograveerde afbeelding als titelprent.., Zeventiende eeuw, Biografieën 
voor de jeugd, Historische verhalen, Biografische verhalen, 8., Kluitman.,  

-  –  
* Rug iets verbleekt.., Powered by boekned.nl 

 

€ 20,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 52204 

 
 

 Hoogenbirk, A.J.., lick here to enter text.Zwarte Keetje  
Nijkerk : Callenbach., 1884., Kinderboek, ill, e 24 p, 21 cm., 
Bekeringsverhalen, Protestants-christelijke verhalen, Verhalen (teksten),., 

Antieke kinderboeken ( voor 1920- ).,  
-  –  
* Klein hoekje uit rechterbovenzijde voorkant. Binnenzijde voorkant met 

opdracht "kerstgeschenk...1884 "., Powered by boekned.nl 
 

€ 17,50 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 52225 
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 n.n.., lick here to enter text.Aladin en de wonderlamp  
Haarlem : I. de Haan., [188-?]., Bewerking van het sprookje met 4 

paginagrote en een dubbele gekleurde litho, met daaronder korte 
teksten, en 6 pagina's met tekst. Op de middenplaat ziet de geest uit de 

lamp eruit als een duivel met een narrenpak aan. Achterin een 
afbeelding van zwarte slaven. Op de binnenkant van het omslag een 
titelpagina. Datering: niet in Brinkman, uitgever werkzaam van 1871-

1900; schatting, Litho's gedrukt bij Emrik & Binger 5 p., [6] p. pl, 17 cm., ., Antieke 
kinderboeken ( voor 1920- )., Zie beschrijving 
-  –  

* Rug gerepareerd. Idem achterplat ( scheurtje )., Powered by boekned.nl 
 

€ 80,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 52235 

 
 

 n.n.., lick here to enter text.Dit is de sleutel van den Bibelebomschen 

berg  
Amsterdam : J. Vlieger., [ca. 1900]., met 8 gekleurde plaatjes Uitgave met 
8 pagina's met kleurenlitho's en 8 pagina's met versjes en sierranden in 

groen gedrukt gekl. ill, Datering: niet in Brinkman; in een fondscatalogus 
van Vlieger uit 1907 staan de 10 deeltjes (op de voorkant van de catalogus 

met enkele afbeeldingen) als Serie 6, formaat 14x21 cm, schatting, De 
drukker van de platen staat niet vermeld. [16] p, 21 cm., Bakerrijmen, 
Prentenboeken., Antiquarische boeken na 1899;prentenboeken.,  

-  –  
* In goede staat. rug met kleine herstelling. ZEER ZELDZAAM., Powered by boekned.nl 
 

€ 185,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 53938 

 
 

 Nijland, T., Lutz, Peter., lick here to enter text.Met de trein naar 
Luilekkerland ( = By train to land of plenty )  
Zwolle : Van Munster's Handelsonderneming, Zwolle : Erven Tijl., [ca. 

1938]., Kinderboek, gekl. ill, Boek wordt verfilmd,,[12] p, 22 cm., 
Luilekkerlandverhalen, Rijmvertellingen, Prentenboeken., 
prentenboeken., Zie beschrijving 

-  –  
* Omslag vlekkig en gebruikt.., Powered by boekned.nl 
 

€ 25,00 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 54182 
 
 

 Veer, Bas van der., lick here to enter text.Spreekwoorden in plaatjes 
en rijmpjes  
Gouda : G.B. van Goor Zonen., [1915]., Testmaster, Kinderboek, gekl. 

ill, 2e deel 15 pagina's, 18 cm. ALLEEN deel 2., 
Spreekwoordenboeken, Prentenboeken, Humoristische verhalen., 

Bijzonder geïllustreerde boeken;prentenboeken., Zie beschrijving 
-  –  

* Gerestaureerd.., Powered by boekned.nl 
 

€ 20,00 € 3,12 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 55213 
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 Hildebrand, A.D.., lick here to enter text.Van snelheid en verkeer  
[S.l. : s.n.]., [ca.1948]., door A.D. Hildebrand Prentenboek met 8 

paginagrote kleurenillustraties en 2 illustraties in oranje en bruin, van 
een vrachtauto en zandgrijper, buitenweg met auto's, brandweer met 

auto's, straalvliegtuigen, stadsverkeer, tankstation, autorace, motorrace, 
vuilnisauto, wals en tractor. Op de voorkant een zware stoomlocomotief 
en op de achterkant een afbeelding van een enorm stoomschip getrokken 

door een sleepboot. De auto's zijn deels Amerikaans, het vliegtuig Engels, tram en 
tankstation zijn Duits. gekl. ill, Op voorkant omslag: 280 A, signatuur van illustrator 
op de achterkant slecht leesbaar: R. of K. Federingen?, Datering: spelling Marchant, 

op basis typen auto's, tram en vliegtuig geschat tussen 1945 en 1950, Illustraties van 
oorsprong Duits ('Eilbode.' op een vrachtwagen, en 'Neptun' op een sleepboot) [12] p, 

30 cm., Vervoermiddelen, Verkeer, Jaren veertig, Prentenboeken., prentenboeken.,  
- Zeldzame uitgave. Ook omdat blijkbaar al zo kort na de oorlog gebruik werd gemaakt 
van een Duitse uitgave voorzien van nieuwe Nederlandse tekst om te voorzien in de 

behoefte aan boekjes voor de eerste generatie na oorlogse kinderen. –  
* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 75,00 € 3,95 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 55337 

 
 

 Cramer, Rie., lick here to enter text.Rammel rympjes  
W. de Haan., c 1910., 12 unnumbered pages : illustrations ; 24 cm., 
Nursery rhymes, Dutch.., Antieke kinderboeken ( voor 1920- ).,  

-  –  
* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 20,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 56713 

 
 

 Goeverneur, J.J.A.., lick here to enter text.Grappige en leerzame historie 
van Pietje Snaterbek  
Utrecht : Gebr. van der Post., [187-?]., van J.J.A. Goeverneur ; met 

plaatjes van Wenckebach Rijmvertelling gedrukt in schrijfletter, met 
illustraties tussen de tekst. Op het omslag een jongetje op de rug van een 
ekster, die over een dorpje heen vliegt. De eerste druk bevat ook platen. 

Datering: geschat, Lithografieën gedrukt bij Nikerk, Utrecht [4]  p, 20 cm., 
., Antieke kinderboeken ( voor 1920- );prentenboeken., Zie beschrijving 

-  –  
* Compleet maar in fragiele staat. Zeer zeldzaam boekje met duidelijke invloed van 
Wenckebach.., Powered by boekned.nl 
 

€ 125,00 € 2,34 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 57755 
 
 

 Weruméus Buning, A.., lick here to enter text.Onze ouwe Kokkert : zijn 
leven en lotgevallen, gedurende zijn verblijf aan den vasten wal  

's-Gravenhage., 1882., door A. Weruméus Buning 44 Pagina's ., 4 platen 
in 2 kleuren, in-8., ., Antieke boeken voor 1899;Antieke kinderboeken ( 
voor 1920- ).,  

-  –  
* ., Powered by boekned.nl 

 

€ 25,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 60090 
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 N.N.., lick here to enter text.Hoe Augusta en Wilhelmina aan hare pop 
eene goede opvoeding gaven.  

G.L. Koopman , gedrukt bij J.D. Sijbrandi., [1842?]., Titelpagina 
vermeldt tevens: Naar het Hoogduitsch. Met plaatjes., Datering: niet in 

Brinkman, advertentie in Nieuwsblad voor den boekhandel, 17-11-
1842.;106 pagina's, 8 ongenummerde bladen platen : gekleurde 
illustraties ; 13 cm.., ., Antieke boeken voor 1899;Antieke kinderboeken 

( voor 1920- )., Zie beschrijving 
- Een voorbeeld hoe de opvoeding van een jong meisje gedaan wordt door het meisje 
dezelfde taak op te leggen aan het opvoeden van haar pop. ZELDZAAM. jammer 

genoeg is dit een niet geheel compleet exemplaar. –  
* LAATSTE PAGINA EN ACHTERZIJDE ONTBREKEN ( 105/106 + ACHTERPLAT ). 

Verder compleet maar in geleefde conditie. enkele pagina's ingescheurd. Wel compleet 
met de 8 handgekleurde gravures., Powered by boekned.nl 
 

€ 175,00 € 3,95 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 60121 

 
 

 Leopold, Marie., lick here to enter text.Moedertje. ( eerste druk )  

Alkmaar : Kluitman., ?., 1e druk met litho 32 Pagina's en 1 pag uitgevers 
reklame 23 cm ( gelijke titel ook uitghegeven in 1913 zonder litho )., , 

Afrikaanse taal- en/of letterkunde., Antieke boeken voor 1899;Antieke 
kinderboeken ( voor 1920- )., Zeer goed 
-  –  

* With charming lithographed frontcover Enige gebruikssporen. Schurtje 
op schanier voorste schutblad / boekblok.., Powered by boekned.nl 
 

€ 90,00 € 3,95 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 60148 

 
 

 Carlègle, ...., lick here to enter text.Op reis met de Ark van 
Noach  
[Lausanne] : Spes., [ca.1920]., ;[Carlègle] Oblong prentenboek 

over Jantje, die niet met zijn ark van Noach speelt, waardoor 
de dieren besluiten zichzelf te vermaken. Ze varen een rivier 
af, langs vissers en een kazerne met soldaten, stoppen bij een 

boerderij, houden een picknick en willen met een trein terug. 
De trein ontspoort, en dan maken ze muziek. Jantje is weer blij met hen. De 

linkerpagina's zijn voorzien van een kaderlijn met daarbinnen een kleine tekening in 
blauw gedrukt. Op de rechterpagina's een omkaderde kleurenillustratie met 
daaronder blauw gedrukte tekst. De platen laten Neurenberger speelgoed zien: huizen, 

bomen, mensen, dieren en een ark. gekl. en blauw/witte ill, Met afbeeldingen van 
Neurenberger speelgoed, Vert. van: L 'arche de Noé s'amuse, 1919 [14] p, 19×29 cm 

28cm x 18cm., Prentenboeken, Speelgoedverhalen., Antieke kinderboeken ( voor 
1920- );prentenboeken., Zie beschrijving 
-  –  

* Gebruikt exemplaar met op diverse pagina's kleurpotlood sporen en krassen. 
Meerdere pagina's incl achterplat met klein scheurtje.., Powered by boekned.nl 
 

€ 35,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 60154 
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 Hage, Popje., lick here to enter text.Altijd nieuwe liedjes uit de 
oude doos  

Laren : Gooiland., [193-?]., ontwerpen door Popje Hage Oblong 
boek met muziek (voor piano) en daar omheen tekeningen in 

heldere kleuren. Op de voorkant een afbeelding van twee 
kinderen bij een ronde doos met speelgoed. gekl. ill, muz, 
Datering: niet in Brinkman, jaartal geschat, Bevat: Het regent, 

het zegent ; Klein, klein kleuterke, 3 jaar oud ; Hansje sokken, achter an m'n rokken ; 
Waar ben je dan geweest...(in totaal 16 liedjes) [18] p, 14x24 cm., 
Muziekprentenboeken, Liedjesbundels, Bakerrijmen., Antieke kinderboeken ( voor 

1920- )., Goed 
-  –  

* In goede gebruikte staat. Zeldzaam., Powered by boekned.nl 
 

€ 95,00 € 3,95 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 61523 
 

 
 Kok, Truida., lick here to enter text.Vic : een verhaal voor meisjes  
Amsterdam : Van Holkema & Warendorf., [1907]., door Truida Kok ; met 

platen van André Vlaanderen  ill. (zw./w.), Primula Veris ; [3] 265 p, 25 
cm., ., Antieke kinderboeken ( voor 1920- ).,  

-  –  
* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 7,50 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 62878 

 
 

 Boschma, Hilbrandt., lick here to enter text.Blank en bruin  

Rotterdam : D.A. Daamen., [1902]., Kinderboek, zw. tek, original cloth, 
front cover illustrated and decorated with gilded title, designed by A. 

Rünckel. (vi), [1), 213pp., many black/white illustrations in tekst vi, 213 
p, 20 cm., ., Antieke kinderboeken ( voor 1920- ).,  
-  –  

* ., Powered by boekned.nl 
 

€ 15,00 € 3,90 (porto binnen Nederland) ID-Nummer 62888 
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