Bibliografie Edward Peeters (alfabetisch):
Onder eigen naam:
't Kapelletje van Zevenbergen - Noortje Kabouter
’t Was voor moeder en a.v. van onze kust
Afgevangen en andere vertellingen
Bommetje en zijn maats
De 11 juli-viering en de jeugd
De beweging der Ave-Mariascholen in Spanje
De geslachtsvermenging in de opvoeding
De groote richting der opvoeding
De hervorming van opvoeding en onderwijs
De les van 1302
De nieuwe scholen in de vrije natuur
De opvoeding onzer kinderen
De opvoeding tot gezond verstand
De opvoeding tot verdraagzaamheid
De opvoeding van de opvoeder
De school een noodzakelijk kwaad?
De sprookjeswereld en heur beteekenis
De vier uitersten
Dierenvreugde en dierenleed
Geschiedenis der opvoedkunde
Grondbeginselen der nieuwere opvoeding
Herinneringen uit de geschiedenis van Antwerpen
Het kind en het stelsel
Het lachende leven. Een levensprograma
Het Montessori-verschijnsel tot zijn ware afmetingen teruggebracht
Het werk der opvoeding
Langs onze kust
Menschenkennis
Mitou in de bewaarschool
Opvoeding en opvoedkunde in Vlaanderen
Ostendiana (samen met Gabriël Devreese)
Over het begrip “opvoedkunde” met betrekking tot…
Over sprookjes en sprookjesdichters
Rond een kleine klas
Schoolmeesters-brieven over dagelijksche zaken
Vader en zoon
Van ’n kabouter die ’n mensch wilde worden
Van Dikkopje die zijn ziel verkocht aan Mr. Pastoor
Van m’n kleuters
Verstand en gemoed
Vier voordrachten
Vrije uitingen van een schoolmeester
Zeebonken

Onder pseudoniem Paul Kiroul
Benno de Kluizenaar (1931, Vlaamsch Filmpke)
Berten Snullemans
Bij den goeden god
Bloempjes van ’t Sprookjeshof (1931)
Bloesems van ’t Sprookjeshof (1930)
Bommetje en zijn maats (1931)
De elfe van het Sprookjeshof
De kabouters van Kraaiensteen
De lotgevallen van Koen en Balten
De reus van dikke Bello (1930)
De rozenkrans van moeder zaliger
De sprookjeswereld in het hedendaagsche leven
De verkeerde wereld op ’t Sprookjeshof
De voorbereiding tot het H. Vormsel
De wonderbare avonturen van Jaap Domoor
Dikkopje
Domme Koos (1937)
Driemaal is scheepsrecht (1931)
Duimpjes verrijzenis
Een lustige broeder (1934)
Een reis naar ’t Sprookjeshof (1931)
Fikke Spring in ’t veld
Heintje Bierbuyck op avontuur (1932, Vlaamsch Filmpke)
Het eerste en het laatste
Het kasteel van Vianden
Het meisje uit de maan
Het Onze Vader en de Wees Gegroet
Het tooverbeursje
Het wonderei van Steven Vogelzang (1933)
Hoe Klaas Roggebrood koning werd van ’t Zonneland
Iffrouwe Ludwine van ‘t godshuzzetje
Jan Stavast
Janneke grootgeweld (1933)
Jantje in den biechtstoel
Kapoentje bij meneer Boonstaak
Kapoentje en Janus Druipsteen (1930)
Kapoentjes-sprookjes
Kees de Strijker en z’n viool
Klaas de musschenherder (1939)
Klippen op den levensweg
Klokjes van het Sprookjeshof
Knorrige Janus
Krelis Welgemoed (1933)
Luppe Kaneel
Marietje van ’t Sprookjeshof
Meneer Kras van Ravenstein (1934)

Mijn geloof
Mijn levensregel. Praatjes met verstandige jongeren
Miolus de gelaarsde kater (1932, Vlaamsch Filmpke)
Molleken, Krolleken, Piepuit!
Olli Bonifacius op zoek naar ’t geluk
Op zoek naar Zilverdistel (1933, Vlaamsch Filmpke)
Oude Kobus en Frikkelstaartje – De blijde verwachting van Sara Langoor
Pie Kop
Pinus Silvestris
Pirre Loebas en prinses Hemelroos
Pito Knotsebolle (1933)
Pittah en de kabouters (1931)
Prins Ongewenscht
Prinses Zonnestraal en Tierlafijntje
Prulleken
Reus Boemelaar op bezoek (1931)
Rozeblommetje
Seevetje
Sien Kabiel en zijn ring (1932)
Sprookjes (2 delen)
Sprookjes en sprookjeswijsheid
Sprookjes en vertellingen
Sprookjesleven
Van ’n mesjeute – Zonnevreugd in Duimelot
Van ’t gouden kasteel
Van ’t manneke Negenooge
Van Bommetje en Kooltje Vuur
Van Canteclaar en zijn kippen
Van de 36 ketelaars
Van een goeden koning
Van koning Wereldglans
Van Korrel den toovenaar
Van Pieskadodder en Tierlewietje
Van Pirrewit, den deurwachter
Van Wipneusje ’t guitige kabouterken
Van zeven reuzen en een dwerg
Voetje Pastijn
Vroolijk Fransje (1937)
Vrouw Scharminkel
Wat de elfe van het sprookjeshof vertelde
Wipneusje: het guitige kabouterke (1931)
Wouter’s tweede jeugd
Zijn zoon
Zonnevreugd in Duimelot
Onder pseudoniem “Yours”
Binnen honderd jaren (naverteld naar Fr. Thieme)

De stomme
De zoon van den dronkaardKoekoek.
Een verhaal uit het kleine volk
Onder pseudoniem "EDDJ"
Een triptiek van Felix Ortt
Verschenen in het Frans
L'initiation mathématique au jardin d'enfants
La culture de langue maternelle au jardin d'enfants
Les mathématiques primaires en 1e année d'études de l'école primaire

