
(lijst bijgewerkt maart 2023) 
 
1925 - Friesche sagen (1e druk; € 25,00) 
1926 - Hans Holbein's doodendans (met opdracht van Th.d.V. aan Garmt Stuiveling)(€ 25,00) 
1929 - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema (uitgave NCRV-Literama 1977)(€ 5,00) 
1930 - Westersche nachten (dichtbundel) (1e druk; € 15,00) 
1931 - Rembrandt (roman) (6e druk 1941; € 6,00) 
1932 - Verzen (1e druk; € 9,00) 
1933 - Doctor José droomt vergeefs (1e druk; € 7,50) 
1934 - Aardgeest (dichtbundel)(1e druk € 20,00) 
1934 - Koningssage (1e druk; € 8,00) 
1934 -Eroica (1e druk; € 9,00) 
1938 - Het rad der fortuin (6e druk 1948; € 5,00) 
1938 - De bijen zingen (1e druk; € 15,00) 
1940 - De freule (1e druk; € 7,50) 
1940 - Wilde lantaarns (1e druk; € 7,00) 
1940 - Oldenbarnevelt (2e druk 1940; € 7,50) 
1941 - Muziek voor Potemkin (in: Novellen en gedichten) (1e druk; € 12,50) 
1941 - De tegels van de haard (1e druk; € 5,00) 
1941 - Rutger Jan Schimmelpenninck (1e druk; € 7,00) 
1941 - Rembrandt (6e druk; € 5,00) 
1941 - Vox humana (essays)(1e druk; € 7,50) 
1941 - Het meisje dat men nooit vergeet (blz.183-199) (1e druk; € 3,00) 
1940 - Wilde lantaarns (roman) (2e druk z.j.[1942] € 7,00) 
1944 - WA man (onder pseudoniem M. Swaertreger) (1e druk; € 30,00) 
1945 - Eros in hinderlaag (novellen) (1e druk; € 5,00) 
1945 - Eros in hinderlaag (novellen) (1e druk; € 5,00)(tweede exemplaar) 
1945 - Kenau (roman) (1e druk; € 3,00) 
1945 - De vrijheid gaat in 't rood gekleed (roman)(1e druk 17x11 cm; € 4,50) 
1945 - De vrijheid gaat in 't rood gekleed (roman)(1e druk 17x11 cm; € 4,50)(tweede exemplaar) 
1945 - De vrijheid gaat in 't rood gekleed (roman)(1e druk 20x14 cm; € 5,50) 
1945 - De vrijheid gaat in 't rood gekleed (roman)(1e druk 20x14 cm; € 5,50)(tweede exemplaar) 
1945 - De laars. Verhalen uit een bezet gebied(1e druk; € 4,00) 
1946 - Wij waren getuigen (dertig gedichten bij tekeningen van Piet Klaasse)(1e druk; € 15,00) 
1946 - Sla de wolven, herder! Roman uit de Babylonische voortijd (roman)(2e druk 1946; € 7,00) 
1946 - Vestdijk vernieuwd (in: De vrije katheder jg.6 nr.25) (1e druk; € 5,00) 
1946 - Henriët (levensbeschrijving door Th.de V.) (1e druk; € 10,00) 
1947 - De dood: een gedicht (Helikon 35; oplage 1000 exemplaren) (1e druk; € 10,00) 
1948 - Een spook waart door Europa (1e druk; € 7,00) 
1948 - Het rad der fortuin (rood gestempelde band; 6e druk; € 6,00) 
1948 - Het rad der fortuin (blauw gestempelde band; 6e druk; € 6,00) 
1948 - De Friese postkoets. (1e druk; € 8,00) 
1949 - De Friese postkoets. (2e druk?; € 5,00) 
1949 - Nieuwe rivieren (1e druk; € 6,00) 
1949 - Het hert (1e druk; € 10,00) 
1949 - Leerschool voor Barbaren. Karel de Grote (1e druk; € 7,50) 
1949 - Vertellingen uit de de duizend en een nacht. Serie Onsterfelijken (1e druk; € 14,00) 
1950 - Hoogverraad (1e druk; € 7,00) 
1951 - [Tsjao Sjoe-Li] De dorpszanger Li Joe Tsjai. Bew. Theun de Vries (1e druk; € 4,00) 
1952 - Anna Casparii of Het heimwee (3e druk 1975; € 5,00) 
1954 - De Friese postkoets-1. (Ooievaar 5; € 3,00) 
1954 - De Friese postkoets-2. (Ooievaar 6; € 3,00) 
1954 - De Friese postkoets-2. (Ooievaar 6; € 3,00) 
1954 - Pan onder de mensen (1e druk; € 5,00) 
1955 - Stiefmoeder aarde (10e druk; € 5,00) 
1956 - Bruiloftslied voor Swaantje. (1e druk rood linnen z.stofomslag; € 6,00) 
1956 - Bruiloftslied voor Swaantje. (1e druk wit met stofomslag; € 6,00) 
1958 - Sint-Elisabeth (in: Novellenkwartet) (1e druk; € 7,00) 
1959 - De meesters van de draak.(1e druk; € 12,00) 
1960 - Het motet voor de kardinaal (1e druk; € 7,50) 
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1960 - Pan mezi lidmi / Svatební píseň pro Swaantji (Tsjechisch)(1e druk; € 6,50) 
1962 - Dívka s rudými vlasy (Tsjechisch)(2e druk; € 5,00) 
1963 - Ziet, een mens! (roman; in 1972 herdrukt als Vincent in Den Haag) (1e druk; € 7,00) 
1963 - Hoogverraad (Zw.beertje 648; € 2,50) 
1963 - Thomas Mann in de Russische kritiek. In Maatstaf jg.11 nr.5 
1964 - Moergrobben. Een drieluik (1e druk; € 7,00) 
1964 - Eros in hinderlaag (novellen)(2e druk Ooievaar163; € 3,00) 
1964 - Eros in hinderlaag (novellen)(2e druk Ooievaar163; € 3,00)(tweede exemplaar) 
1964 - De tolk (in: Ruimte - Informatie nr.24 van 15.5.1964; € 4,00) 
1964 - Noorderzon (1e druk; Zwarte Beertjes 747) 
1965 - Het Wolfsgetij of Een leven van liefde (1e druk; € 7,00) 
1965 - Zuster. In Maatstaf jg.13 nr.5 (€ 4,00) 
1965 - Rutger Jan Schimmelpenninck (2e druk; € 5,00) 
1966 - Het zwaard des levens (VP45; 1e druk; € 5,00) 
1966 - Het zwaard, de zee en het valse hart (1e druk; € 2,50) 
1966 - Het zwaard, de zee en het valse hart (1e druk; € 2,50) 
1966 - Doodskoppen en kaalkoppen. Vijf verhalen uit een doorgangskamp (1e druk; € 7,00) 
1967 - Theun de Vries 60 (Keuromnibus) (1e druk; € 6,00) 
1967 - Theun de Vries 60 (De Tsjerne jg.22 nr.4) (1e druk; € 6,00) 
1967 - De namen in de boom (1e druk; € 12,50) 
1967 - Het uurwerk van de eenzaamheid. Twee vertellingen.(1e druk; € 5,00) 
1967 - Het uurwerk van de eenzaamheid. Twee vertellingen.(1e druk; € 5,00)(tweede exemplaar) 
1968 - Het Friese kabinet. Vier vertellingen (1e druk als ALV14; € 4,00) 
1968 - Hernomen confrontatie met S. Vestdijk. (Brieffragmenten en gesprekken) (1e druk; € 5,00) 
1968 - Japanse driestuiversroman (Kaiko/De Vries) (1e druk; € 5,00) 
1969 - De gesprenkelde vogel (verhalenomnibus) (1e druk; € 3,00) 
1969 - Wind en avondrood (3e druk; ALV 19; € 2,50) 
1969 - De freule / De bijen zingen (1e druk als ALV 20; € 4,00) 
1970 - Eros in hinderlaag (novellen)(3e druk GMP56; € 3,00) 
1970 - Findel foar Vietnam (kopie manuscript; € 10,00) 
1970 - Een god in haar schoot. Hoorspel (VARA 26.12.1970 / 26.6.1975; € 5,00) 
1972 - Het geslacht Wiarda (1e druk; € 6,00) 
1972 - Meester en minnaar. Vijf verbeeldingen rondom Rembrandt van Rijn (1e druk; € 3,00) 
1972 - Vincent in Den Haag (4e druk; € 6,00) 
1972 - Kenau (Salamander 308) (5e druk; € 2,50) 
1972 - De Oesdrip 1972 nr.2 Theun de Vries-numer (Friestalig) 
1973 - De vrijheid gaat in 't rood gekleed (4e druk Salamander 319; € 2,50) 
1973 - De jacht op de prijs (Cahiers voor letterkunde; 3e oplage; € 2,50) 
1973 - Het motet voor de kardinaal (5e druk; € 8,00) 
1973 - Het raadselrijk. De roman van een schilder (1e druk; 2e druk van Moergrobben; € 6,00) 
1974 - Het etmaal der getuigen. Hoorspel(typoscript NOS/NCRV). 
1974 - Hoogverraad (Salamander 338; 3e druk; € 2,00) 
1974 - Het liefdesgedicht (in: Wim Hazeu, Verhaal nog es wat... 3)(1e druk € 4,00) 
1975 - Vincent v Haagu, Roman z let 1881-1883 (Tsjechisch; 1e druk; € 5,00) 
1975 - In memoriam (Tamminga/De Vries) (1e druk; € 5,00) 
1975 - Pan onder de mensen / Bruiloftslied voor Swaantje (2e druk; € 5,00) 
1976 - De vrouweneter (roman)(1e druk; € 5,00) 
1977 - De man met de twee levens (3e druk; Salamander 430; € 3,00) 
1977 - De man met de twee levens (3e druk; Salamander 430; € 3,00)(2e exemplaar) 
1977 - Het meisje met het rode haar (6e herziene druk; € 5,00) 
1978 - De vogels om het erf (1e druk; € 5,00) 
1978 - Literama jg.12 nr.12 (gesprek met Wim Ramaker 24.4.1978) 
1979 - De dood kwam met muziek (roman)(1e druk € 5,00) 
1979 - Eidola: zeven verhalen.(1e druk; € 5,00) 
1979 - Het zondagsbed (2e druk; Salamander 467; € 3,00) 
1980 - De blinde Venus: twee romances.(De soldaat die terugkwam/De merrie)(1e druk; € 5,00) 
1980 - Materie en matrijs (1e druk; € 5,00) 
1980 - Martinus Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid (2e druk; € 4,00) 
1980 - Interview met Jan de Roder en Hans Wijers in Masscheroen jg.1 nr.1 
1980 - Scherzi. Zeven korte gedichten. In Masscheroen jg.1 nr.1 (€ 6,00) 
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1980 - De improvisatie (in: Preludium juni 1980; € 4,00)  
1980 - Wilde lantaarns (7e druk; Salamander 491; € 2,50) 
1980 - Wilde lantaarns (7e druk; Salamander 491; € 2,50)(tweede exemplaar) 
1980 - Het Wolfsgetij of Een leven van liefde (4e druk; € 5,00) 
1981 - De dag dat de bom valt / Rägnarök!... Rägnarök (in: VPRO-gids nr.31 1981) 
1981 - Meesters en vrienden (2e druk; € 3,00) 
1981 - Ženojed (Tsjechisch; 1e druk; € 5,00) 
1981 - Het meisje met het rode haar (12e druk; € 5,00) 
1981 - Gesprekken op donderdag (Theun de Vries-Jan Boelens) (1e druk; € 4,00) 
1982 - De vertellingen van Wilt Tjaarda (1e druk; € 12,50) 
1982 - Wieken tegen de tralies. Verzamelde verhalen over onderdrukking en verzet (1e druk; € 8,00) 
1982 - Ketters (1e druk; € 20,00) 
1983 - Marx. De politieke emigratie. Een voorpost in Londen-I (1e druk; € 5,00) 
1983 - Marx. De heersende machten. Een voorpost in Londen-II (1e druk; € 5,00) 
1983 - W.A.-man (ed. Van Gennep)(1e druk; € 3,00) 
1984 - 77 korte gedichten (1e druk; € 7,00) 
1984 - Louise Michel, engel in het harnas. Twee spelen over de Commune van Parijs (1e druk; € 5,00) 
1984 - Amazones en bojaren. Uit de memoires van prinses Dasjkova. (biografie)(€ 5,00) 
1984 - Waarsenburg, Theun de Vries. Voetsporen door de tijd (1e druk; € 7,00) 
1985 - De gezegende. Het leven van Spinoza in honderdzeven scènes(1e druk; € 15,00) 
1987 - De ontsnapping (1e druk; € 3,00)  
1987 - Dame yn wite klean (€ 5,00) 
1987 - S. Vestdijk: grootheid en grenzen van een fenomeen (1e druk; € 27,00) 
1987 - Plato. Jeugdgedichten (500 exx.) (1e druk; € 7,50) 
1988 - Wat bevrijding betekent (typoscript; € 3,50) 
1988 - Wat bevrijding betekent (Dilemma jg.2 nr.2)(€ 4,00) 
1988 - Het hoofd van Haydn (1e druk; € 15,00) 
1989 - Bzlletin 169 (themanummer Theun de Vries, oktober 1989) 
1989 - Saint-Georges (fragment; in Bzzletin 169, 1989) 
1989 - Rivierlandschap in de winter (1e druk; € 5,00) 
1989 - De monsterleugen (over Stalin en Rybakov. In De Tijd 6.1.1989) 
1990 - Veluwse strofen (genummerd ex. 104/110)(1e druk; € 25,00) 
1992 - Sint-Petersburg (1e druk; € 7,00) 
1994 - Terug uit Irkoetsk (1e druk; € 7,50) 
1994 - Van Hattem/Zandbergen, Bibliografie Theun de Vries (ongenummerd ex.) (1e druk; € 25,00) 
1998 - De bergreis(1e druk; € 7,50) 
1999 - De Mattheus-passie. Een drieluik (gesigneerd; genummerd XVII/225; € 20,00) 
2000 - Het geheim van Jeroen Bosch: een essay (genummerd ex. 47/111; € 15,00) 
2000 - Gastvrijheid (genummerd ex. 47/111; € 15,00) 
2000 - Boskma, Yn tongen (1e druk; genummerd ex. 154/200; € 10,00) 
2001 - Harry, Herter, Hitler (tekst uit Groene Amsterdammer 17.2.2001) 
2001 - WA-man (Bantammerreeks; genummerd ex.; gesigneerd; met prospectus)(€ 75,00) 
2002 - Ald en nij: Oud en nieuw (gesigneerd exemplaar, nr. 26/50; € 12,50) 
2005 - Rembrandt : Meester tussen licht en donker (Bruna paperback; € 7,00) 
2007 - Schetsen voor wandtapijt(1e druk, oplage 175 exx; € 10,00) 
2007 - Schetsen voor wandtapijt(1e druk, oplage 175 exx; € 10,00)(tweede exemplaar) 
div. - een hoeveelheid losbladige krantenrecensies, brieven, aantekeningen (Nederlands en Russisch) 
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